
PROJECTE DE MILLORES DEL CAMP 

DE FUTBOL 7 DE GESPA NATURAL DE 

LA URBANITZACIÓ CAN VALLS DEL 
MUNICIPI DE DOSRIUS 

 

      

E S T U D I A N T :  C a r l o s  B a r b o s a  P o b l e t  

D A T A :  j u n y  2 0 1 6  

 

 

 



 

 

 

PROJECTE DE MILLORES DEL CAMP 

DE FUTBOL 7 DE GESPA NATURAL 

DE LA URBANITZACIÓ CAN VALLS 

DEL MUNICIPI DE DOSRIUS 
DOCUMENT 1 

 



Projecte de millores del camp de futbol 7 de gespa natural de la urbanització Can Valls del 
municipi de Dosrius  

 

1 
 

   

Índex 

1 OBJECTIUS ......................................................................................................................... 4 

2 ANTECEDENTS ................................................................................................................... 4 

2.1 Promotor ................................................................................................................... 4 

2.2 Estat actual ................................................................................................................ 4 

2.2.1 Gespa ................................................................................................................ 4 

2.2.2 Sòl ..................................................................................................................... 5 

2.2.3 Superfície de joc................................................................................................. 6 

2.2.4 Sistema de reg ................................................................................................... 6 

2.2.5 Aigua de reg ....................................................................................................... 7 

2.2.6 Il·luminació ........................................................................................................ 7 

2.2.7 Gestió i manteniment ........................................................................................ 7 

2.2.8 Entorn ................................................................................................................ 8 

2.2.9 Altres instal·lacions ............................................................................................ 8 

2.2.10 Ús ...................................................................................................................... 8 

3 SITUACIÓ ........................................................................................................................... 9 

4 BASES DEL PROJECTE ......................................................................................................... 9 

4.1 Directrius del projecte imposats pel promotor ........................................................... 9 

4.2 Condicionants del projecte ........................................................................................ 9 

4.2.1 Condicionants climàtiques ................................................................................. 9 

4.2.2 Normativa i reglament ..................................................................................... 12 

5 ENGINYERIA DEL PROJECTE ............................................................................................. 13 

5.1 Retirada de les actuals instal·lacions. ....................................................................... 13 

5.1.1 Pastor elèctric .................................................................................................. 13 

5.1.2 Xarxes i postes ................................................................................................. 13 

5.1.3 Porteries .......................................................................................................... 13 

5.1.4 Vegetació ......................................................................................................... 13 

5.1.5 Sistema de reg ................................................................................................. 13 

5.2 Enginyeria del moviment de terres .......................................................................... 14 

5.2.1 Terraplè ........................................................................................................... 14 

5.2.2 Replanteig........................................................................................................ 14 



Projecte de millores del camp de futbol 7 de gespa natural de la urbanització Can Valls del 
municipi de Dosrius  

 

2 
 

5.2.3 Rases per a les canonades i arquetes de reg ..................................................... 14 

5.2.4 Rases per a la distribució de les línies elèctriques ............................................. 14 

5.3 Enginyeria de la instal·lació de reg ........................................................................... 15 

5.3.1 Disseny agronòmic ........................................................................................... 15 

5.3.2 Disseny hidràulic .............................................................................................. 16 

5.4 Enginyeria de la Instal·lació elèctrica ........................................................................ 19 

5.4.1 Fanals .............................................................................................................. 19 

5.4.2 Lluminàries ...................................................................................................... 19 

5.4.3 Línies d’ il·luminació ......................................................................................... 19 

5.4.4 Programador .................................................................................................... 19 

5.5 Enginyeria de la sembra ........................................................................................... 20 

5.5.1 Preparació del terreny ..................................................................................... 20 

5.5.2 Sembra ............................................................................................................ 20 

5.5.3 Manteniment d’ implantació ............................................................................ 21 

5.6 Instal·lació d’altres equipaments ............................................................................. 21 

5.6.1 Instal·lació de postes i xarxes ........................................................................... 21 

5.6.2 Instal·lació dels vestuaris.................................................................................. 21 

5.6.3 Instal·lació de les porteries ............................................................................... 21 

5.6.4 Instal·lació del pastor elèctric ........................................................................... 21 

5.6.5 Avituallament de la zona d’aparcament ........................................................... 21 

6 MANTENIMENT ............................................................................................................... 22 

6.1 Sega ..................................................................................................................... 22 

6.2 Abonat ................................................................................................................. 22 

6.3 Reg ...................................................................................................................... 22 

6.4 Escarificat ............................................................................................................ 25 

6.5 Ressembres ......................................................................................................... 25 

6.6 Aeració ................................................................................................................ 25 

6.7 Protecció del cultiu. ............................................................................................. 25 

6.8 Ús del camp de futbol .......................................................................................... 26 

6.9 Cures després de l’activitat esportiva ................................................................... 26 

7 PROGRAMACIÓ DE LES OBRES ......................................................................................... 28 

8 PRESSUPOST ................................................................................................................... 29 

 



Projecte de millores del camp de futbol 7 de gespa natural de la urbanització Can Valls del 
municipi de Dosrius  

 

3 
 

9. ANNEXES 

9.1. Annex 1: Sòl i aigua 

9.2. Annex 2: Normativa camps de futbol 

9.3. Annex 3: Disseny instal·lació de reg 

9.4. Annex 4: Disseny instal·lació lumínica 

9.5. Annex 5: Disseny instal·lació elèctrica 

 

  

  



Projecte de millores del camp de futbol 7 de gespa natural de la urbanització Can Valls del 
municipi de Dosrius  

 

4 
 

1 OBJECTIUS  
 
L’ objecte d’aquest projecte és la millora de l’actual camp de futbol de Can Valls localitzat, tal 
com s’indica en el plànol 1, en el municipi de Dosrius. S’entén com a millora, totes aquelles 
obres que permetin un millor ús del camp de futbol, i una major satisfacció dels usuaris. 
La proposta contemplada consta de: 
 

 Retirada de les actuals instal·lacions (gespa, instal·lació de reg, equipaments…) 

 Instal·lació de reg per aspersió enterrat y automatitzat amb cobertura total 

 Instal·lació lumínica i elèctrica amb una potència instal·lada de 16kW 

 Sembra dels 1800m2 que ocuparà el nou camp de futbol 

 Nous equipaments esportius  

 Recomanacions de manteniment de la gespa  

2 ANTECEDENTS 

2.1 Promotor 

Aquest projecte es redacta per encàrrec de l’AECV (associació esportiva Can Valls), òrgan 
encarregat de la gestió de les instal·lacions esportives de la urbanització. 
 

2.2 Estat actual 

El camp de futbol actual és un terreny de joc la construcció del qual data de l’any 2000. Es va 
realitzar d’acord amb un plantejament que, al llarg del temps, s’ha vist que no ha estat del tot 
encertat. Aquest plantejament consistia sobretot en un manteniment mínim, ja que l’ús que 
s’esperava donar-li, no era el que realment se li ha donat. 

Per definir l’estat actual del camp de futbol, s’ha diferenciat entre 10 aspectes diferents: 
“gespa”, “sòl”, “superfície de joc” “reg”, “aigua de reg”, “gestió”, “il·luminació”, “entorn”, 
“altres instal·lacions” i “ús”. A continuació s’exposen els estats de cadascun dels aspectes 
esmentats. 
 

2.2.1 Gespa 

Per a dur a terme la construcció d’aquest camp de futbol l’any 2000, es va escollir una mescla 
de gespes comercials a base d’ Agrostis estolonífera, Lolium perenne L., Festuca arundinácea i 
Paspalum notatum. 
El principal problema que presenta la gespa d’aquesta camp de futbol és la escassa cobertura 
en la superfície de joc. A més la gespa també es deixa créixer massa, fet que provoca que la 
pilota no corri. També es pot observar que en algun punt del terreny de joc, han aparegut 
“males herbes”. En la figura 1, es poden observar alguns d’aquets trets. 
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Figura 1: estat actual de la gespa (font: pròpia) 
 

2.2.2 Sòl 

Per  a poder dur a terme una avaluació del sòl, s’han analitzat diferents paràmetres.  
 

 Analítica de sòls: per fer-la, es van prendre 10 mostres de 5 punts diferents del terreny 
de joc, 5 mostres  de 0 a 25 cm i 5 mostres de 25 a 50 cm. Aquestes mostres es van portar a 
analitzar a un laboratori especialitzat (Laboratoris Eurofins) i alguns dels valors que es van 
obtenir (els més representatius)  es mostren en la taula 1. En l’annex 1, es poden observar els 
resultats de l’ analítica en la seva totalitat.  

Taula 1: resultats de l’analítica dels sòls 

ANÀLISI RESULTAT UNITATS 
VALORS 

RECOMANATS 
INTERPRETACIÓ 

 (segons Lab. Encarregat) 

pH 7,58 - Entre 6 i 8 
mitjanament bàsic 

(correcte) 

Conductivitat elèctrica 0'140 dS/m 
 

no limitant 

Matèria orgànica 2,12 % s.m.s 2-4 mitjà (correcte) 

Nitrogen-nítric 20 mg/kg s.m.s 
 

normal-alt (correcte) 

Fòsfor 56 mg/kg s.m.s 51-80 molt alt (correcte) 

Potassi 138 mg/kg s.m.s 91-170 normal (correcte) 

Classe textural (USDA) Franco-arenosa - 
Franco-
arenosa 

adequada 

 
Els resultats de l’analítica mostren uns valor sobradament aptes per a la construcció d’un  
camp de futbol. Aquets valors s’ajusten a les recomanacions per a la construcció de camps de 
futbol de Merino1. A més es pot observar que el camp no necessitarà de l’aportació d’aigua per 
a la lixiviació de sals, ja que no te problemes de conductivitat. 

                                                             
1
Merino Merino, Domingo (1998).  Césped deportivo, construcción y mantenimiento. España: Mundi 

prensa 
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 Drenatge: en aquest camp de futbol, tot i patir sovint pluges torrencials, mai s’ha 
pogut observar zones d’entollament d’aigua. Això pot donar una idea en quant a la bona 
permeabilitat que presenta el sòl. No obstant per assegurar aquesta informació també s’ha 
realitzat una prova d’infiltració d’aigua.  Per fer-la, es va procedir a realitzar un forat de 
40x40x80 cm, omplir-lo d’aigua i cronometrar el que tardava en drenar l’aigua. Es va observar 
que en una hora desapareixien uns 40 mm. La classificació dels camps de futbol (taula 2), 
segons els seus drenatges, defineix aquest com a camp de “drenatge lliure”.  

Taula 2: classificació dels valors de infiltració d’aigua per a camps de futbol de gespa natural. 

Font: Anon (1993) 

2.2.3 Superfície de joc 

De la superfície de joc en si, s’ha avaluat el dimensionat actual i la uniformitat  
 

 Dimensionat del terreny: com es pot observar en el plànol 2/7, el terreny de joc no 
presenta una superfície rectangular i uniforme, i les mesures no són reglamentaries. Tot i que 
el camp de futbol no està inscrit a cap federació, el promotor vol que la superfície tingui un 
dimensionat reglamentari.  
La superfície, es troba situada sobre un terraplè, que no és rectangular, el lateral esquerra és 
mes llarg que el dret, i les línies dels límits horitzontals, no són paral·leles.  
 

 Uniformitat: el fet de tenir una baixa densitat i no deixar de jugar, ha provocat que les 
zones amb poca cobertura presentin sotracs i forats (la pilota no va en línia recta) 
 

2.2.4 Sistema de reg 

El camp de futbol disposa d’un sistema de reg format per 12 aspersors distribuïts en 3 unitats 
diferents. Malauradament no compleix mb els requisits necessaris per a poder regar un camp 
esportiu amb totes les garanties. Entre altres problemes, els aspersors no estan solapats, fet 
que provoca que la distribució de l’aigua de reg no sigui uniforme. Un altre  problema que 
s’observa, és que els aspersors no són homogenis, és a dir, que són de marques diferents, fet 
que provoca que presentin unes característiques de treball (pressió i  cabals nominals, radi 
d’abast....) diferents. Tot i que es podria arribar a aconseguir un reg més o menys homogeni 
amb models de marques diferents, és recomanable que els aspersors siguin el mateix model 
de la mateixa casa comercial per tal de tenir les característiques el més semblant possible 
entre ells. Els aspersors actualment instal·lats són de la casa Hunter (model PGP) i Nelson. Les 
canonades utilitzades per a la distribució de l’aigua són d’1 i ¼ de polzada. El sistema de reg 
actual no està automatitzat amb programador. 
 
 
 
 

CATEGORIA INFILTRACIÓ D'AIGUA (mm/h) 

Molt drenant ≥50 

Drenatge lliure 20-49,9 

Bon drenatge 10-19,9 

Drenatge moderat 5-9,9 

Drenatge pobre ≤5 
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2.2.5 Aigua de reg 

La urbanització té un pou propi amb el que s’alimenta tota ella. Aquest pou està situat en la 
part més baixa de la urbanització, i l’aigua es bombeja cap a un dipòsit a la part més elevada. 
D’aquesta manera, la urbanització s’assegura un marge d’ús d’aigua, en moments de cabals 
mínims del pou. 
El camp de futbol es rega amb la mateixa aigua de boca de la urbanització. L’aigua de boca 
requereix uns paràmetres mínims sanitaris, que assegurin una bona qualitat d’aquesta. Per 
aquesta raó, l’aigua no es considera un problema en quant a paràmetres per al càlcul del reg. 
En l’ annex 1 es mostra una analítica de l’aigua de boca d la urbanització.   
L’aigua arriba al camp de futbol per una canonada de la urbanització. El cabal disponible de la 
canonada varia segons la pressió. A la taula 3, es mostren els valors del cabal i pressió de la 
canonada.  
 
Taula 3: valors de cabal i pressió de la canonada 

 
2.2.6 Il·luminació 

Actualment no disposa d’ il·luminació.  

2.2.7 Gestió i manteniment 

La gestió i manteniment corre a càrrec d’un un equip de jardineria extern, qui s’encarrega de 
dur a terme les operacions bàsiques de manteniment, tals com la sega, la programació de reg i 
del abonat. No obstant algunes de les operacions de manteniment, amb el nou plantejament 
del camp de futbol es veuran modificades. Les actuals operacions realitzades, es poden 
resumir en els següents apartats: 

2.2.7.1 Reg 

La principal premissa per regar el camp de futbol és la disponibilitat d’aigua a la urbanització.  

Si el pou no té un nivell acceptable per cobrir les necessitats d’aigua de la urbanització, el camp 

de futbol no es rega. Aquesta premissa és primordial, però cal destacar que han sigut molts 

pocs els anys en els que no s’ha pogut regar el camp de futbol. 

Si l’aigua no és una mancança, actualment es rega durant l’ època de primavera-estiu, i durant 

la tardor i hivern no es rega.  Segons la informació facilitada per l’empresa encarregada del 

manteniment, es rega dues vegades per setmana amb una dotació d’uns 15mm (15L/m2). 

2.2.7.2 Sega 

El camp de futbol es sega a una alçada de 50 mm. Aquesta sega es realitza un cop per setmana, 

excepte de Novembre a Febrer, on es realitza un cop cada dues setmanes. En ambdós casos, 

les restes no es recullen. 
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2.2.7.3 Abonat 

Un cop a l’any, sobre el mes d’Abril, es realitza un abonat del camp de futbol. Tot i que temps 

enrere s’havia escampat un adob orgànic, actualment es realitza l’abonat amb un adob 

mineral. Aquest acostuma a ser  150 kg  d’un 1 en termes ag2-12-17 o 150 kg  de 15-15-150, el 

que suposa en termes agronòmics, una dosi de 830kg/ha. Aquets són adobs d’alliberació 

ràpida utilitzats tradicionalment en agricultura. 

2.2.7.4 Escarificat 

Un cop cada 2 anys es porta a terme una escarificació del terreny. Normalment al mes d’abril o 
maig.   
 

2.2.8 Entorn 

Tot i que el projecte principalment s’havia de centrar en el camp de futbol en si, es creu oportú 
també fer algunes modificacions en l’entorn del camp de futbol. Ara per ara, hi ha 2 bancs a 
mode de grada sota unes moreres i una esplanada que fa de pàrquing. El projecte constarà 
d’algunes operacions per tal de donar més vida i poder integrar més el camp de futbol en 
aquest entorn.  

2.2.9 Altres instal·lacions 

En les proximitats del camp de futbol hi ha una caseta propietat de la urbanització. Aquesta 
caseta antigament, s’utilitzava com a magatzem agrícola, i actualment s’utilitza com a “sala 
d’actes” per als veïns. En el camp de futbol, darrera les porteries, hi ha instal·lades unes xarxes 
per evitar que la pilota s’escapi. Aquestes xarxes es mantenen sobre uns postes de fusta d’uns 
10 metres aproximadament. Tot i que els postes estan en bon estat, les xarxes presenten 
molts forats que impedeixen que puguin fer la seva funció correctament.  
També hi ha instal·lat un pastor elèctric per evitar la entrada no desitjada d’alguns animals, 
sobretot la del porc senglar. Aquest pastor funciona correctament i compleix amb la seva 
funció. La caseta té una instal·lació de Baixa tensió feta que proporciona electricitat al pastor 
elèctric i als propis elements de la caseta (nevera, congelador, llum..) 

En el plànol 2, es pot observar la situació actual del camp de futbol. 

2.2.10 Ús 

El camp de futbol té un ús molt estacionari, tant és així que hi ha èpoques de l’any on gairebé 

no s’utilitza i altres èpoques on té un ús una mica més accentuat.  No obstant aquestes 

èpoques d’us més accentuat, el camp de futbol té una acumulació d’hores de joc setmanals 

d’aproximadament 3 hores, amb el que es dona a entendre que és un camp de futbol d’un ús 

molt baix. 

 

 

 

 



Projecte de millores del camp de futbol 7 de gespa natural de la urbanització Can Valls del 
municipi de Dosrius  

 

9 
 

3 SITUACIÓ 
 
La urbanització Can Valls forma part del terme municipal de Dosrius. Dosrius és una població 
de la comarca del Maresme (província de Barcelona) situada a uns 40 km de Barcelona 
aproximadament.  Fins a l’entrada de la urbanització hi trobem carretera asfaltada (BV-5101), 
però aquesta es converteix en un camí de sorra que s’endinsa en la pròpia urbanització. No 
obstant això, el camí de sorra és perfectament transitable per a tots els vehicles i maquinària.  
 
En el plànol 1 es descriu la localització de la urbanització. 

4 BASES DEL PROJECTE 

4.1 Directrius del projecte imposats pel promotor 

Els promotors del projecte desitgen que el terreny de joc pugui apagar les continuades queixes 
dels usuaris, referides a l’estat actual del camp. A més volen afegir algunes millores, com la 
instal·lació lumínica, sobretot per a poder donar més joc a la instal·lació (partits per la tarda a 
l’hivern, i tornejos 12h a l’estiu). També es creu necessari dotar al camp d’una millor zona per 
als espectadors, un pàrquing més organitzat i uns vestuaris.  
 
L’ ús que se li vol donar al camp és exclusivament d’oci pels veïns. Es preveu que aquest camp 
ha de servir per jugar alguns caps de setmana a l’hivern i uns 2 o 3 dies per setmana (com a 
molt) a l’estiu.  
 
Tot això amb el pressupost mínim possible per a la obra, i amb una previsió de manteniment el 
més baixa possible també. 

4.2 Condicionants del projecte  

4.2.1 Condicionants climàtiques 

S’ha cregut oportú, realitzar un estudi climàtic de la zona per tal de poder entendre l’arrel dels 
problemes sorgits, i a més, tenir una bona base per a poder decidir sobre les futures opcions 
que apareixeran en el projecte. 
 
A la figura2, es mostra una diferenciació de climes a Espanya segons la classificació de Köppen. 
Aquesta classificació deixa veure que hi ha molta varietat en quant al clima a la península. És 
per aquesta raó que cal fer un estudi més acorat de cada zona per poder tenir més certesa del 
clima que hi ha a la zona.  
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Figura 2: classificació climàtica segons Köppen  
 
Per a realitzar aquest estudi més acorat, s’han pres les dades de l’estació meteorològica més 
propera. En aquest cas, la que es troba més propera, és la del parc natural del Montnegre i el 
Corredor (www.ruralcat.cat). A continuació, en la taula 4, es mostra un resum de les dades 
obtingudes de l’estació meteorològica. Aquestes dades fan referència a valors de 5 anys 
diferents i consecutius, des del 2010 al 2014, ambdós inclosos.  

Es pot observar que els valors de la taula coincideixen amb la descripció de Köppen “clima 
temperat amb estiu sec i calorós”. Val a dir, que tot i que els estius acostumen a ser secs, els 
valors de la pluviometria no mostren aquestes aspectes. Això es degut a pluges molt intenses i 
curtes, típiques del maresme. Aquestes pluges suposen una quantitat considerable d’aigua 
però en un temps molt curt, fet que provoca que sovint la terra no pugui absorbir aquesta 
aigua, que acaba marxant per escorrentia.  
Pel que fa la temperatura, s’observa un clima temperat. Les mitjanes de les temperatures 
mitjanes a l’estiu (20º aprox.) i  a l’hivern( 6-7º) així ho demostren. No obstant cal observar 
que les mínimes a l’hivern acostumen a baixar dels 0º i les màximes a l’estiu a vegades superen 
els 30º 
Un altre factor interesant a estudiar és la il·luminació. En aquest cas, el camp de futbol es 
troba en una zona privilegiada ja que no té res que li faci ombra en cap hora del dia. 
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4.2.2 Normativa i reglament 

4.2.2.1 Superfície de joc 

El Camp de futbol que es disposa, és un camp de futbol purament destinat a l’oci. És a dir, no 
està inscrit a cap federació ni es juga cap tipus de lliga. No obstant, el promotor, en alguns 
aspectes, com el dimensionat o les mesures de seguretat, demana que s’ajusti a la normativa 
del Consell Superior d’Esports. En l’annex 2, es mostra el reglament del Consell superior 
d’esports, on entre altres, apareixen les mesures del terreny de joc. Altres paràmetres més 
específics, com per exemple, el bot de la pilota, permet passar-los per alt, sempre i quant amb 
el projecte realitzat, es pugui jugar amb total normalitat.  

4.2.2.2 Instal·lació lumínica 

La normativa UNE-EN 12193 d’ il·luminació d’instal·lacions esportives disposa d’un seguit de 
requisits mínims en quant a la il·luminació. En l’annex 2, es pot observar aquesta part de la 
normativa. El que busca la normativa es aconseguir una bona il·luminació de la pròpia 
superfície de joc, sense arribar a enlluernar als jugadors.  Aquesta normativa (inclosa també a 
la normativa del consell superior d’esports) també serà d’obligada aplicació, i el disseny 
s’atendrà a aquest criteris. 

4.2.2.3 Instal·lació elèctrica 

Per a la instal·lació de qualsevol dispositiu elèctric, ja siguin PIAs, lluminàries o electrovàlvules, 
es seguirà estrictament el REBT (reglament electrotècnic de baixa tensió). 
 

4.2.2.4 Material vegetal 

Per al sistema de construcció del camp de futbol se seguirà la normativa NTJ 08, sobre sembra 

i implantació de gespes. 
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5 ENGINYERIA DEL PROJECTE 

5.1 Retirada de les actuals instal·lacions.  

5.1.1 Pastor elèctric 

Serà convenien desmuntar i retirar el pastor elèctric (provisionalment) per tal de poder entrar 
la maquinària i els operaris sense dificultat. 
 

5.1.2 Xarxes i postes 

Com es pot observar en les seccions dels plànols 2/7, el camp de futbol consta de xarxes 
sustentades en uns postes en les línies que es situen darrere les porteries. Per tant n’hi ha 2, 
un a la zona més situada a l’est i l’altre a la zona més oest. Les xarxes es troben en mal estat.  
 
Els de la zona oest es desmuntaran en la seva totalitat (postes i xarxes), ja que les xarxes es 
troben en mal estat i els postes s’endarreriran per a poder allargar el camp.   
Els de la zona est, només es retirarà la xarxa, que també està en mal estat. Com que el projecte 
preveu que els postes aniran al mateix lloc on es troben ara, aquets es deixaran instal·lats per 
evitar els màxims costos possibles. Els altres es guardaran a l’espera de tornar a ser instal·lats. 
 

5.1.3 Porteries 

Les porteries (que es troben en bon estat) simplement seran retirades i guardades durant 
l’execució de la obra per tal de facilitar les feines. Es guardaran a la caseta situada al costat del 
camp de futbol.  
 

5.1.4 Vegetació 

S’ entén com a vegetació tant la actual gespa del camp de futbol com la que hi ha darrera del 
marge oest del camp de futbol.  
Per eliminar-ho tot, primer caldrà passar les desbrossadora pel marge, eliminant tota la 
vegetació que hi hagi (principalment arbust i mates). Després es durà terme un tractament 
herbicida, a base de glifosat, per eliminar tota la vegetació tant del camp com del marge.  
 

5.1.5 Sistema de reg 

Es retirarà tot el sistema de reg actual, tant els aspersors com les canonades utilitzades. Com 

que el sistema de reg  actual no és l’adequat, no es reutilitzarà. 
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5.2 Enginyeria del moviment de terres 

5.2.1 Terraplè 

El camp de futbol que es vol realitzar té unes dimensions de 60x30m, a més d’un metre de 
marge per a cada costat. El camp de futbol actual esta situat en un espai on les seves 
dimensions impossibiliten la construcció d’un camp d’aquestes mesures, per falta d’espai. Per 
poder allargar el camp és necessària la realització d’un terraplè. Aquest terraplè ha de servir 
per poder allargar la superfície uns 10 metres més. Això significa que el terraplè haurà de fer 
en total  20 metres de llarg. Aquests 20 metres serviran per, a més d’allargar el camp, tornar a 
instal·lar els postes i guanyar un cert marge darrera la línia de límit del camp.  
Per fer el terraplè serà obligatori, que com a mínim els 50 cm últims de terra siguin d’una 
qualitat com  a mínim com la de la resta del camp (veure analítica sols). 
La quantitat de terra necessària per a poder realitzar aquest terraplè serà d’aproximadament  
1000 m3. Al plànol 3 es mostra el detall de la construcció del terraplè. 
 

5.2.2 Replanteig 

Un cop realitzat el terraplè es durà a terme un replanteig de tota la superfície a treballar, i es 
deixaran marcats els punts claus, com les cantonades del camp. D’aquesta manera es podrà 
tenir una idea en tot moment d’on ha d’anar cada element a instal·lar. 

 
5.2.3 Rases per a les canonades i arquetes de reg 

Totes les canonades aniran enterrades. Per realitzar-ho, es faran unes rases de 40 cm  d’ample 
x 40cm de profunditat. La terra extreta, es reutilitzarà per el recobriment de les canonades un 
cop instal·lades. Es disposarà també de tres arquetes de 100x100x100 cm on aniran les 
electrovàlvules de cada sector i diferents claus de pas. Les característiques de les canonades i 
de les arquetes estan especificades a l’apartat de disseny hidràulic.  

5.2.4 Rases per a la distribució de les línies elèctriques 

Les línies elèctriques aniran soterrades. Per realitzar-ho es faran unes rases de 60x80cm. La 
terra extreta es realitzarà per al recobriment de les línies elèctriques un cop instal·lades. Es 
disposarà també d’una banda de senyalització a 30 cm de profunditat per indicar el pas d’un 
cable conductor. Al plànol 6 es mostra el detall de les rases a realitzar. 
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5.3 Enginyeria de la instal·lació de reg 

5.3.1 Disseny agronòmic 

Les bases per a dur a terme els càlculs per a d’instal·lació del sistema de reg, s’han basat en les 
recomanacions de reg per aspersió de l’autor J.M.Tarjuelo2. Tots els càlculs i justificacions es 
troben especificats a l’ annex 3. Al plànol 4 i 5 es mostren també les posicions exactes del 
sistema de reg. 

Pel dissenys agronòmic, observant els valors de l’estudi climàtic realitzat, s’ha decidit prendre 
el mes de juliol com el mes de més necessitats per a la planta. A partir d’aquí s’han realitzat els 
càlculs per als diferents mesos de l’any, obtenint així diferents valors de reg. En l’apartat de 
manteniment, es detallen aquets valors, així com també el calendari de reg per la configuració 
del programador. 
 
A la taula 5, es mostren els diferents valors de les necessitats de reg, i de les dosis de reg 
obtingudes per a cada mes. 
 
Taula 5: resum del diferents valors obtinguts per a realitzar la planificació de reg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2
 Tarjuelo Martin, J.Maria (2005). El riego por aspersión y su tecnología (3ª edición). Madrid: 

Mundiprensa 
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5.3.2 Disseny hidràulic 

El disseny hidràulic s’ha dimensionat per al mes de juliol, ja que és el més desfavorable. 

D’aquesta manera s’assegurarà que la instal·lació hidràulica pugui donar cabuda a qualsevol 

demanda de reg.   

Com que dels càlculs dels diàmetres de les canonades han sortir uns valors molts dispersos, 

s’ha optat per intentar homogeneïtzar  els diàmetres, per poder reduir costos i facilitar la 

instal·lació. Tot i que a l’annex 3 es detallen els diàmetres òptims, a les següents taules es 

mostren els escollit per a la instal·lació. Al plànol 5 es mostra la disposició de les canonades, 

dels aspersors i de les arquetes de reg. 

5.3.2.1 Canonades 

5.3.2.1.1 Primàries 

En la taula 6 es mostra un resum de les característiques principals de les canonades utilitzades 
en el disseny hidràulic de les canonades primàries. 
 
Taula 6: resum de les característiques de les canonades primàries de cada unitat.  

PRIMÀRIA 

MATERIAL DIAMETRE (mm) LONGITUT TOTAL (m) PRESSIÓ (atm) 

PEBD 32 34 6 

 

5.3.2.1.2 Secundàries 

En la taula 7 es mostra un resum de les característiques principals de les canonades utilitzades 
en el disseny hidràulic de les canonades secundàries. 
 
Taula 7: resum de les característiques de les canonades secundàries de cada unitat.  

SECUNDÀRIES 

UNITAT 1 UNITAT 2 

MATERIAL 
DIÀMETRE 

(mm) 
LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

 
DIÀMETRE 

(mm) 
LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

PEBD 32 8 6  32 18 6 

UNITAT 3 UNITAT 4 

MATERIAL 
DIÀMETRE 

(mm) 
LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

 
DIÀMETRE 

(mm) 
LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

PEBD 32 28 6  32 13 6 

UNITAT 4 UNITAT 5 

MATERIAL 
DIÀMETRE 

(mm) 
LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

 
DIÀMETRE 

(mm) 
LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

PEBD 32 23 6  32 33 6 
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5.3.2.1.3 Ramals 

 
En la taula 8 es mostra un resum de les característiques principals de les canonades utilitzades 
en el disseny hidràulic dels ramals. 
 
Taula 8: resum de les característiques de les canonades dels ramals de cada unitat.  

RAMALS 

UNITAT 1 UNITAT 2 

MATERIAL DIÀMETRE 
(mm) 

LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

DIÀMETRE 
(mm) 

LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

PEBD 20 50 6 20 30 6 

UNITAT 3 UNITAT 4 

MATERIAL DIÀMETRE 
(mm) 

LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

DIÀMETRE 
(mm) 

LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

PEBD 20 30 6 20 30 6 

UNITAT 4 UNITAT 5 

MATERIAL DIÀMETRE 
(mm) 

LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

DIÀMETRE 
(mm) 

LONGITUD 
TOTAL (m) 

PRESSIÓ 
(atm) 

PEBD     20 30 6 20 50 6 

 

5.3.2.2 Aspersors 
S’instal·larà un total de 28 aspersors. D’aquests, 10 tindran un angle d’actuació de 360º, 14 de 
180º i 4 de 90º. Els aspersors estaran dividits en 6 unitats de reg, d’igual cabal cada una. 
Per poder cobrir amb les necessitats hídriques de la gespa, es creu oportú instal·lar aspersors 
(amb les seves toveres corresponents) que puguin complir amb aquets requisits: 

 Marc de plantació: 10x10m 

 Pressió de treball: 1,7 atmosferes 

 Pluviometria: 4,1 mm/h 

Per a la realització d’aquest projecte, es proposen els aspersors de la marca RAINBIRD sèrie 
5000 (amb les toveres 1,5, 2,5 i 5 mm), que presenten unes característiques molt ajustades a 
les necessitats. No obstant, el promotor és qui decidirà quina marca i model (de 
característiques semblants) vol per al projecte.  A la taula 9 es mostra un resum de les 
principals característiques dels aspersors escollits. 
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Taula 9: característiques dels aspersors escollits 

CARACTERÍSTIQUES DELS ASPERSORS 

 90º 

MODEL RAINBIRD sèrie 5000 (1,5) 

Cabal nominal qn L/h 250 

Pressió nominal Pn/γ  m 1,7 

Radi    m 10 

Marc en m2   m^2 25 

Pluviometria Pu  mm/h  10,0 

 180º 

MODEL RAINBIRD sèrie 5000 (2,5) 

Cabal nominal qn L/h 410 

Pressió nominal Pn/γ  m 1,7 

Radi    m 10 

Marc en m2   m^2 50 

Pluviometria Pu  mm/h  8,2 

 360º 

MODEL RAINBIRD sèrie 5000 (5) 

Cabal nominal qn L/h 840 

Pressió nominal Pn/γ  m 1,7 

Radi    m 10 

Marc en m2   m^2 100 

Pluviometria Pu  mm/h  8,4 

 
 

5.3.2.3 Programador de reg 
L ‘instal·lació de reg proposada, consta de 6 unitats de reg. Aquestes unitats són independents 
entre elles. Per a poder controlar les electrovàlvules que obrin i tanquin l’entrada d’aigua de 
cada unitat, s’instal·larà un programador de reg capaç de realitzar aquesta funció. El 
programador anirà instal·lat a la caseta situada a les proximitats del camp de futbol. A la caseta 
hi ha l’electricitat necessària per alimentar-lo. 

5.3.2.4 Electrovàlvules 
Per al control de les 6 unitats de reg es necessitaran unes electrovàlvules que obrin i tanquin 
(comandades per el programador) les entrades de cada unitat. Aquestes electrovàlvules aniran 
instal·lades en les arquetes de reg, 3 en una arqueta i 3 en l’altre arqueta. Les característiques 
de les electrovàlvules hauran de ser tals que puguin suportar la pressió i el cabal de treball. En 
aquets cas 10 atms i 2640 l/h 

5.3.2.5 Arquetes 

S’instal·laran 3 arquetes de reg dos disposades a les cantonades del camp i una central (referit 

a la línia de fons del costat oest). Aquestes faran 1x1x1m. El detall constructiu es pot observar 

en el plànol 5. En les arquetes s’instal·laran les electrovàlvules (6 en total, una per unitat) per 

tal de poder sectoritzar el reg. A més també s’instal·laran un seguit de claus de pas manuals, 

per tals de poder tallar el subministrament d’aigua en el cas que sigui necessari, o poder regar 

en cas que el sistema elèctric falli (boca de reg). En total s’instal·laran 9 claus de pas (4 en dues 

arquetes laterals i 1 en l’arqueta central). Les arquetes disposaran d’una capa de graves a la 

part mes baixa d’uns 20 cm de profunditat per tal que pugui drenar en cas d’escapament . 
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5.4 Enginyeria de la Instal·lació elèctrica 

5.4.1 Fanals 

La instal·lació lumínica estarà formada per 4 fanals. Els punts de llum (situats al punt més alt de 
cada fanal) han d’estar situats a una alçada mínima de  15 metres respecte el camp per evitar 
enlluernaments. Els punts de llum es col·locaran sobre fanals de 15 metres, posats a terra per 
evitar derivacions que puguin afectar a les persones. Aquests fanals es col·locaran darrera dels 
postes que sustenten les xarxes. La posició exacte es pot observar en el plànol 6 D’aquesta 
manera es complirà la normativa vigent que diu que els punts de llum s’han de trobar situats a 
una distancia mínima de 15 metres respecte la superfície del terreny de joc.  

5.4.2 Lluminàries 

Per complir amb les necessitats d’il·luminació del camp de futbol, s’instal·larà un total de 8 
lluminàries de 2000W cada un i un flux lluminós de 190.000 lúmens. Aquestes aniran 
muntades sobre els fanals en  un angle d’inclinació  de 25º respecte l’horitzontal. Per aquets 
projecte es proposen les lluminàries de la marca Philips model MVP507. No obstant es deixa a 
disposició del promotor l’elecció definitiva d’aquestes, sempre i quan presentin unes 
característiques semblants, ja que si no, modificarien els càlculs realitzats.  

5.4.3 Línies d’ il·luminació 

Per a la instal·lació elèctrica de la il·luminació s’utilitzarà un sistema monofàsic. Es repartiran 4 
línies diferents (una per a cada 2 punts de llum). Els  PIAs que s’instal·laran seran de 40 A 
perquè puguin protegir la instal·lació. A més s’haurà de canviar l’IGA actual per un de 40 A. La 
secció del cable de fase, neutre i terra serà de 10 mm2  en dues de les línies (L1 i L2) i de 16 
mm2 en les altres dues (L3 i L4). Els cable serà del tipus XLPE de coure, i aniran enterrats per la 
mateixa rassa que la del programador. En el plànol 6 es mostren els detalls de totes les línies.  

5.4.4 Programador 

El programador de reg estarà instal·lat a la caseta, i els cables que condueixin l’electricitat fins 
a les electrovàlvules aniran soterrats en la mateixa rasa que les línies elèctriques. La secció i el 
tipus de cable anirà determinada pel fabricant del programador. 
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5.5 Enginyeria de la sembra 

5.5.1 Preparació del terreny 

Un cop la superfície es trobi sense vegetació, i el terraplè estigui ben assentat, es podrà 
realitzar un treball del sòl per tal de poder preparar la terra per a la sembra. Aquest constarà 
dels següents passos.  
 

5.5.1.1 Fertilització. 
Observant els resultats de l’ analítica de sòls (annex 1) no es creu necessari dur a  terme una 
fertilització del sòl, ja que els nivells de N, P i K són correctes per plantejar la sembra d’un 
camp esportiu. Tampoc es creu oportú triar matèria orgànica, ja que l’analítica mostra un 
contingut correcte.  

5.5.1.2 Llaurat. 
Tot i que l’estructura del sòl és bona, es faran unes quantes passades amb el cultivador per tal  
d’aconseguir que el sòl s’airegi, s’ humitegi i s’elimini la compactació actual. 

5.5.1.3 Anivellament.  
Un cop llaurat el terreny s’ anivellarà amb l’ajuda d’un rastell i de rodets. La superfície es 
deixarà amb un desnivell de l’1%. Aquest desnivell serà “a una aigua”, és a dir que només 
tindrà una pendent. Aquesta anirà del lateral més situat al nord al lateral més situat al sud. 
 

5.5.2 Sembra 

Per a la sembra s’utilitzarà una barreja de espècies que pugui donar unes característiques el 
més optimes possibles per al plantejament fins ara fet. En resum , les característiques més 
destacades que necessita aquest projecte serien: 
 

 Una bona resistència al trepig i una bona capacitat de recuperació 

 Una bona tolerància al baix manteniment, a una sega curta, i baixes necessitats 
nutricionals. 

 Un bon vigor d’establiment 

 Una bona resistència al calor, a la sequera i a les malalties.  
 
La fórmula que es proposa és de la casa Fitó, tot i que quedarà a disposició del promotor 
l’elecció de la fórmula a utilitzar, sempre i quan sigui de característiques semblant. Aquesta 
fórmula anomenada “Sparring” està feta a basa de Festuca arundinacea var.Firaces (25%), 
Festuca arundinacea var. Golden Gate (23%), Festuca arundinacea var. Umbrella (19%),  Lolium 
perenne var. Rinovo (11%) i Poa pratensis var. Prafin (22%), i presenta unes característiques 
molt òptimes per aquest projecte. A l’ annex 6 es mostren aquestes característiques.  
La dosi de sembra serà de 35 g/m2, el que suposa un total de 63 kg de la mescla total. La 
sembra es realitzarà a mà. Es preveu realitzar la sembra durant el mes d’Abril. Un cop 
realitzada la sembra, es durà a terme un primer reg, el reg d’implantació, per tal de dotar al 
terreny de la humitat necessària per que pugui germinar. 
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5.5.3 Manteniment d’ implantació 

Un cop realitzada la sembra, i mentre s’està produint la naixença no pot faltar la humitat, s’han 
d’aplicar regs freqüents i curts per tal de que la naixença sigui bona. Quan s’hagi produït 
aquesta, i el sòl comenci a cobrir-se, els regs hauran d’anar-se espaiant una mica en el temps. 
D’igual manera, hauran de ser cada cop més llargs, fins arribar a capacitat de camp.  

És important estar alerta de les possibles malalties i plagues que pugin sorgir durant aquesta 
fase, no obstant és imprescindible no aplicar preventivament sense indicis d’aparició. És 
recomanable vigilar diàriament l’estat fitosanitari de la superfície.  

En les primeres segues, és important recollir els residus que queden en forma de retall.  

 

5.6 Instal·lació d’altres equipaments 

5.6.1 Instal·lació de postes i xarxes 

Un cop realitzades totes les tasques anteriors, es tornaran a instal·lar els postes amb les xarxes 

noves. Ara però, els postes aniran col·locats a la seva posició final (uns metres més endarrere 

de la línia de fons). En el plànol 7 es mostra el detall de la nova posició dels postes. 

S’instal·laran també les noves xarxes.  

5.6.2 Instal·lació dels vestuaris 

Els vestuaris, que seran d’obra, aniran situats a la zona del costat de la caseta. El que es vol 

aconseguir és que quedin el més resguardats possible, per evitar al màxim l’impacte visual. Tot 

i que es deixarà a càrrec d’una empresa externa l’elaboració del propi projecte dels vestuaris, 

en el plànol 7 es mostra la localització d’aquets 

5.6.3 Instal·lació de les porteries 

Un cop finalitzades totes les operacions anteriors, es tornaran a instal·lar les porteries, en la 
seva nova posició. També es lligaran les porteries a la xarxes que estan al seu darrere, per 
evitar que puguin bolcar-se.  En el plànol 7 es mostra la posició exacte de les porteries. 

5.6.4 Instal·lació del pastor elèctric 

Quan la superfície de joc estigui tota llesta, es procedirà a tornar a instal·lar el pastor elèctric. 

Aquesta instal·lació seguirà les mateixes pautes que es van dur a terme per instal·lar-lo la 

primera vegada. 

5.6.5 Avituallament de la zona d’aparcament 

Tot i que la majoria d’usuaris del camp de futbol són residents propers de la zona, es creu 

oportú fer una petita intervenció per tal de poder guanyar un espai d’aparcament. 

Per poder fer de l’aparcament una zona més còmode i agradable, no simplement una 

esplanada, es col·locaran uns postes de fusta situats al terra de forma horitzontal per “intuir” 

les places d’aparcament (es delimitaran 14 places). El que es busca, d’ igual manera  que amb 

els vestuaris, es aconseguir funcionalitat sense perdre l’ estètica més naturista, es creu que no 

tindria sentit instal·lar uns porxos o asfaltar l’esplanada per exemple. Per tant, la simple 

instal·lació de postes, es creu l’opció més adequada. En el plànol 7 es mostra la posició exacte 

de les fustes travesseres. 
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6 MANTENIMENT 
 
A continuació, i en el plec de condicions, es deixarà escrit el manteniment que es creu més 
idoni per l’obra feta. Les bases per a realització d’aquest manteniment, seran les que més 
s’adeqüin a les instal·lacions i a l’ús que se li donarà. El que es vol aconseguir és, dintre de les 
limitacions, sobretot de la gespa,  reduir el cost de manteniment al màxim. A la taula 12 es pot 
observar un resum de les principals labors de manteniment a realitzar durant un any. 

6.1  Sega 

L’alçada de tall mínima serà de 35-40 mm, no deixant que se superi habitualment en més d’un 

25% (aproximadament). Es recomana l’ús de segadora helicoïdal i variar el sentit de tall. Es 

segarà dos cops per  setmana els mesos compresos entre maig i setembre, ambdós inclosos. La 

resta de l’any es segarà un cop per setmana. Això suposa un total aproximat de 8 segues per 

mes (de maig a setembre) i 4 segues per mes la resta de l’any. Durant l’any, doncs es 

realitzaran 68 segues aproximadament. 

6.2 Abonat 

S’ha de realitzar l’abonat en funció de les necessitats de la planta, no en funció d’un calendari 

(ideal). Es recomana no abonar durant els mesos de temperatures extremes, sobretot l’hivern. 

És recomanable també reduir el nitrogen i augmentar el potassi abans de l’arribada de l’hivern. 

Tot i que, com s’ha dit abans, no és del tot correcte programar un calendari d’abonat, el que es 

proposa és: 

Un primer abonat amb un adob d’alliberació lenta (8-9 mesos) 23-5-12 a l’abril amb una dosi 

de 400kg/ha. El que es busca amb aquest tipus d’abonat es guanyar densitat o cobertura 

(Nitrogen) i guanyar resistència a l’arrancada (fòsfor). 

Un segon abonat d’un adob d’alliberació lenta (3-4 mesos) 15-0-22 al mes d’octubre amb una 

dosi de 300k/ha. Amb aquest abonat s’ aconseguirà que la gespa acumuli reserves per a 

l’hivern. 

6.3 Reg 

Serà responsabilitat de l’empresa encarregada de la gestió i manteniment, adequar el reg en 

cada moment segons les necessitats. En tot cas, el sistema permet el reg diari. 

Es proposen 3 programes de reg que es repartiran durant l’any.  Un període de màxima 

demanda (15l/m2 cada 5 dies), un període de suport (12 l/m2 cada 10 dies) i un període on no 

es regarà amb continuïtat, sinó només en aquells moments, on en cas de sequera accentuada 

el camp ho necessiti. Els programes de reg es proposen en funció de la relació entre 

l’evapotranspiració, la precipitació i el coeficient de cultiu de cada mes . Tot i que l’ideal seria 

fer un calendari més acorat (més programes de reg per a més èpoques), es creu suficientment 

apte per aquest camp de futbol els programes proposats. 

Els 2 programes de reg (el tercer és no regar) es troben resumits en les taules 10 i 11 
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Taula 10: programació de reg pels mesos de juny/juliol/agost 

SETMANA 1 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-8:00 UNITAT1 UNITAT 3 UNITAT 5     UNITAT1 UNITAT 3 

8:00-10:00 UNITAT2 UNITAT 4 UNITAT 6     UNITAT2 UNITAT 4 

 

SETMANA 2 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-8:00 UNITAT 5     UNITAT1 UNITAT 3 UNITAT 5   

8:00-10:00 UNITAT 6     UNITAT2 UNITAT 4 UNITAT 6   

 

SETMANA 3 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-8:00   UNITAT1 UNITAT 3 UNITAT 5     UNITAT1 

8:00-10:00   UNITAT2 UNITAT 4 UNITAT 6     UNITAT2 

 

SETMANA 4 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-8:00 UNITAT 3 UNITAT 5     UNITAT1 UNITAT 3 UNITAT 5 

8:00-10:00 UNITAT 4 UNITAT 6     UNITAT2 UNITAT 4 UNITAT 6 

 

SETMANA 5 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-8:00     UNITAT1 UNITAT 3 UNITAT 5   

8:00-10:00     UNITAT2 UNITAT 4 UNITAT 6   
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Taula 11: programació de reg pels mesos d’ abril/maig 

SETMANA 1 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-7:20 UNITAT1 UNITAT 3 UNITAT 5         

7:20-8:40 UNITAT2 UNITAT 4 UNITAT 6         

 

SETMANA 2 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-7:20       UNITAT1 UNITAT 3 UNITAT 5   

7:20-8:40       UNITAT2 UNITAT 4 UNITAT 6   

 

SETMANA 3 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-7:20             UNITAT1 

7:20-8:40             UNITAT2 

 

SETMANA 4 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-7:20 UNITAT 3 UNITAT 5           

7:20-8:40 UNITAT 4 UNITAT 6           

 

SETMANA 5 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6:00-7:20     UNITAT1 UNITAT 3 UNITAT 5   

7:20-8:40     UNITAT2 UNITAT 4 UNITAT 6   
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6.4 Escarificat 

Quan es prevegi que hi haurà una temporada en la qual el camp de futbol no es farà servir, 

seria convenient dur a terme un escarificat. A més si s’observés que en el sòl s’acumula una 

gran quantitat de restes vegetals sense descomposar “feltre”, seria convenient tornar a 

escarificar. Es recomana fer un escarificat cada any, tot i que es permet una variabilitat en 

funció de l’ús del camp (sí s’utilitza més intensament del que està previst, seria bo realitzar 2 

escarificats l’any). L’època adequada per a realitzar l’escarificat és quant les temperatures i les 

condicions d’humitat,  no són extremes (estiu i hivern), és a dir durant la primavera o tardor. 

Es recomana realitzar l’escarificat durant la primavera, ja que la realització d’aquesta tasca 

durant l’època de creixement afavoreix la recuperació rapida.  

6.5 Ressembres 

En el cas que degut a la utilització del camp, torni a presentar manques de cobertura vegetal, 

serà necessari tornar a sembrar amb la mateixa fórmula utilitzada durant el procés de sembra. 

Una fórmula diferent, podria suposar l’aparició de problemes per a la gespa ja implantada. 

L’època òptima per a realitzar les ressembres és la mateixa que per realitzar la sembra: 

primavera. 

6.6 Aeració 

Un cop cada 4-5 anys (depenent de  l’estat del camp de futbol) , es durà a terme una aeració 

del terreny. D’igual manera aquesta freqüència es pot veure modificada si al camp se li dona 

un ús més intens. Les èpoques més adequades per a la realització de les aeracions són la 

primavera o la tardor, en definitiva, s’ha d’intentar evitar les climatologies adverses. 

6.7 Protecció del cultiu. 

S’haurà de controlar en qualsevol època de l’any, independent de l’ús que se li doni al camp de 

futbol, l’aparició de plagues, malalties o males herbes. En cap cas, es durà a terme un control 

del tipus preventiu. Només s’aplicaran mesures en cas d’aparició d’algun dels problemes 

anteriorment esmentats. 

És imprescindible conèixer i identificar el problema abans d’aplicar qualsevol mesura. Ja que 

això permetrà solucionar el problema d’una forma més eficient i respectuosa pel medi 

ambient.  

Les principals plagues que poden aparèixer en un camp de futbol d’aquest tipus sòn: 

 Típula: mosquit les larves del qual neixen posades a la coberta vegetal i s’alimenten 

dels residus vegetals i les arrels. Els principals insecticides a utilitzar son: carbaril, 

clorpirfos, foxim.. 

 Cucs de terra: grup de larves de diferents espècies de coleòpters i lepidòpters que 

poden causar problemes a la gespa. Els principals insecticides a utilitzar són: foxim, 

fonofos o carbaril. 
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Les principals malalties que poden sorgir en la gespa del camp de futbol són: 

 Taca del dòlar (Sclerotinia homeocarpa): aparició de taques de 2 a 6 cm de diàmetre 

que produeixen que les fulles  s’ assequin completament. El metòdes de lluita directa 

són l’Iprodriona, el benomil o el clortalonil 

 Fil vermell (Laestisaria fuciformis): aparició de taques circulars de 5 a 20 cm de 

diàmetre amb filaments vermells molt característics. L’aportació de nutrients i 

l’aplicació de iprodiona o clortalonil solen controlar-la bastant.  

 Fusarium: són varies especies d’aquest gènere de fongs que en diverses condicions 

poden atacar la gespa. No només ataquen a la fulla sinó que també es produeixen 

atacs a la corona i a les arrels. Aplicacions de benomil, metiltiofanat o tiabendazol 

poden solucionar el problema 

Les males herbes amb un bon manteniment (sega regular, fertilització racional y reg adequat) 

no tenen perquè aparèixer, ja que es la forma de mantenir la gespa forta i vigorosa, dificultant 

l’entrada de males herbes. No obstant també e pot combatre les males herbes amb mètodes 

químics. D’ igual manera que amb les plagues i les malalties, s’haurà de tenir perfectament 

identificada l’espècie i el estat de desenvolupament abans d’aplicar qualsevol herbicida.  

6.8 Ús del camp de futbol 

Es recomana que en períodes de pluja intensa, el camp no s’utilitzi fins al cap d’un parell de 

dies. Tot i tenir un bon drenatge, el sòl humit és més indefens respecte la compactació que 

suposa un partit, encara que sigui de baixa intensitat. 

6.9 Cures després de l’activitat esportiva 

En el cas de que durant un partit s’arrenqués una clapa de gespa, és imprescindible que es 

recol·loqui (mitjançant tacs) el més aviat possible. 

Amb aquest manteniment es procura ser respectuós amb el medi ambient i, a  més, poder 

disminuir els costos de manteniment. Tot i que es proposen més tasques de les que es fan 

habitualment en aquest camp, i amb productes més cars, es preveu que, al ser tasques i 

productes més eficients, a la llarga, el cost disminueixi. 

A la taula 12 es mostra un resum anual de les principals labors de manteniment 
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7 PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 
En el següent diagrama de Gantt es pot observar una aproximació per a les previsions d’obres. 
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8 PRESSUPOST 
A continuació es presenta un resum pressupostari de l’execució del projecte. S’ha contemplat 

el cost de manteniment anual per un any. En el document 4 es mostra el mateix pressupost 

desglossat.  

Taula 13: Resum pressupostari 
    1.ELÈCTRIC 

Concepte       Cost total € 

1. Il·luminació       6.376,00 € 

2. Cablejat       1.975,64 € 

3. Proteccions       824,20 € 

4. Comandament       47,80 € 

   

Total 9.223,64 € 

     

     2. HIDRÀULIC 

Concepte       Cost total € 

1. Moviment de terres       1.995,00 € 

2. Canonades i conduccions        553,32 € 

3. Elements de control        357,35 € 

4. Aspersors       293,72 € 

   

Total 3.199,39 € 

     

     3. JARDINERÍA 

Concepte       Cost total € 

1. Llavors       325,00 € 

2. Moviment de terres       14.614,25 € 

3. Preparació terreny       248,00 € 

4. Manteniment       3.275,00 € 

   

Total 14.939,25 € 

     

     

   
TOTAL 27.362,28 € 
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CULTIU:
VARIETAT:

TIPUS DE MOSTRA:
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Sòls

0-25

T.M.:

LOCALITZACIÓ:
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Normal35 mg/kg s.m.s.SODI (Na) (ext. acetat amònic) * Espectrometria ICP-OES

76,7 %ARENA TOTAL (0.05 < D < 2 mm) * Gravimetria
6,3 %LLIM GROS (0.02 < D < 0.05 mm) * Gravimetria
7,4 %LLIM FI (0.002 < D < 0.02 mm) * Gravimetria
9,6 %ARGILA (D < 0.002 mm) * Gravimetria
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1 TAMAÑO DEL CAMPO 
 
El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a 
continuación: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO 
Longitud 

(m) 
Anchura 

(m) 
Máximo 65 45 
Mínimo 50 30 

 
2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
Para facilitar el desarrollo del juego y la seguridad por parte de jugadores, alrededor 
del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos de 1,5 m de anchura como 
mínimo, al exterior de las líneas de banda y al exterior de las líneas de meta, con el 
mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el espacio libre 
tras las líneas de meta sea de 2,5 m de anchura. 
 
3 TRAZADO DEL CAMPO 
 
El trazado del campo de juego será conforme con la figura FUT-7-1. Todas las líneas de 
marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y es recomendable que sean como 
mínimo de 10 cm, de color generalmente blanco de forma que se distingan claramente 
del color del terreno de juego. Las marcas en ningún caso se harán mediante surcos en 
el terreno de juego. 
 
Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan. 
 
4 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
 
Será de 15 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 
 
5 ORIENTACIÓN 
 
El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre 
N-NE y N-NO. 
 
6 ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 
jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. 
 
Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará 
con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
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NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
(exterior) 

Iluminancia 
horizontal 

E med (lux) 

Uniformidad 
E min/E med 

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6 
Competiciones locales, entrenamiento y recreativo 75 0,5 

 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la 
distancia de la cámara al objeto. 
 
Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas 
exteriores, las cuales estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos ó de 
las torres de iluminación será en dos líneas paralelas a las líneas de banda, disponiendo 
tres ó cuatro en cada línea, la colocación lateral de las luminarias proporciona una 
buena uniformidad. Para evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una 
buena iluminación de la portería y su área, no se colocarán báculos de iluminación en 
el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de la 
línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 10º a un lado y al otro de dicha línea 
de meta. 
 
La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de iluminación para que 
no haya deslumbramiento, será como mínimo de 15 m, en cualquier caso el ángulo 
formado por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias a la línea central 
del campo será como mínimo de 25º. 
 
Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo 
permite por su aforo limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar 
el deslumbramiento de los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y 
su área, se colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos rectas que 
partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 
5º respectivamente con dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la 
línea de montaje de las luminarias al centro del campo será como mínimo de 25º. 
 
7 SUPERFICIE DE JUEGO 
 
Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba artificial y de tierra. En 
competiciones internacionales y nacionales la superficie de juego será de hierba 
natural, no obstante podrá ser de hierba artificial en competiciones, cuando así lo 
autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva 
correspondiente. 
 
En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie de juego será 
preferentemente de hierba natural, podrá ser de hierba artificial cuando así lo autorice 
la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva correspondiente. 
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La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para 
evacuación del agua de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no 
abrasiva. 
 
7a) Superficies de juego de hierba natural: Las superficies de juego de hierba 
natural, dependiendo del ámbito de la actividad deportiva y de la intensidad de uso, se 
clasifican, de conformidad con UNE 41959-IN “Superficies deportivas de hierba 
natural” en los grados siguientes: 
 

Intensidad de uso Grado de las superficies 
deportivas de hierba natural 

(UNE 41959-IN) 
Baja Media Alta 

Local, Recreativo BÁSICO BÁSICO MEDIO-ALTO 

Regional BÁSICO-MEDIO MEDIO ALTO 
 
Ámbito 

 Nacional, Internacional ALTO ALTO ALTO 

 
Según el grado que le corresponda, las superficies de juego de hierba natural deberán 
cumplir los requisitos que se indican en la siguiente tabla, según UNE 41959-1IN 
“Superficies deportivas de hierba natural” a la entrega del campo una vez construido y 
es recomendable que se mantengan las mismas características mediante la 
conservación y el mantenimiento oportuno: 
 

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL 
(UNE 41959-IN) 

GRADO 
PROPIEDAD / REQUISITO 

ALTO MEDIO BASICO 
Altura de hierba (mm) 15-35 20-50 20-60 

Espesor de fieltro (mm) ≤ 10 (15) ≤ 10 (15) ≤ 10 (15) 

Cubierta vegetal viva (%) ≥ 95 ≥ 90 ≥ 85 

Plagas y enfermedades (%) ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4 
Uniformidad / Planeidad 
En una distancia de 3m (mm) 

≤ 12 ≤ 18 ≤ 25 

Infiltración / Drenaje (mm/h) ≥ 50 ≥ 20 ≥ 10 

Bote del balón (%) 25-45 20-50 15-55 

Rodadura del balón (m) 5-12 3-12 2-14 

Dureza (g) 65-120 55-140 35-150 

Tracción (Nm) ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 

Pendientes transversales máximas (%) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

 
Para las superficies de hierba natural se dispondrá un sistema de riego, perimetral, 
preferiblemente automático y una red de drenaje. El sistema de riego automático 
cumplirá el Informe UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de 
hierba natural para fútbol y rugby” 
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7b) Superficies de juego de hierba artificial: Las superficies de hierba artificial 
apenas necesitan labores de conservación y mantenimiento y no tienen límites en 
cuanto al nº de horas de uso como ocurre en las de hierba natural, son por tanto 
idóneas para campos de entrenamiento y con un grado intenso de utilización. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial pueden ser de alguno de los dos tipos que 
se indican en la tabla siguiente: 
 

Relleno 
Altura de pelo 

(mm) 
Tipo de fibra 

Altura de 
relleno (%) 

Arena 25 - 35 70 - 90 

HIERBA 
ARTIFICIAL 

FUTBOL 
Arena + caucho 50 - 60 

Fibrilada / 
Monofilamento 60 - 80 

 
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena deben colocarse sobre una base 
elástica para una buena absorción de impactos, las superficies de hierba artificial con 
relleno de arena y gránulos de caucho pueden no incluir la capa elástica siempre que el 
relleno de gránulos de caucho le proporcione los niveles de absorción de impactos que 
se indican en la tabla a continuación. 
 
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho están 
obteniendo una gran difusión debido a sus buenas características deportivas. 
 
La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la 
compactación del terreno de base, la aportación de capa de zahorras compactadas, 
capa de aglomerado asfáltico con una correcta planimetría y con pendientes hacia las 
canaletas perimetrales de recogida de agua, la base elástica y por ultimo la superficie de 
hierba artificial con el relleno. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de 
acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”: 
 

REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL 
(UNE 41958 IN) 

RF≥20% Ámbito local, recreativo, escolar 

RF≥35% Ámbito regional 
Absorción impactos 

(Reducción de fuerza) 

RF≥50% Competiciones ámbito internacional y nacional 

Planeidad 
Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m 

(1/1000) 
Bote del balón (%) 80% ≥ B ≥35% 
Drenaje (mm/h) Coeficiente de infiltración > 50 

Pendientes transversales 
máximas (%) ≤ 1 
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Para la arena como material de relleno de la hierba artificial se exige: 
 

- Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3% 
- Forma: cantos redondeados o esféricos 
- Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm 
- Longitud visible de fibra recomendable de 2 mm a 3 mm 

 
Las superficies de hierba artificial dispondrán de una banda perimetral exterior a las 
bandas exteriores de seguridad, pavimentada y de al menos 1 m de anchura. Estarán 
dotadas de sistema de riego perimetral, preferiblemente automático y de un drenaje al 
menos perimetral con canaleta. El sistema de riego se hará colocando perimetralmente 
y fuera de las bandas exteriores, cañones de agua sin aspersores dentro del campo, 
solamente se colocaran aspersores exteriormente para cubrir las zonas donde no 
lleguen los cañones. La caída del agua de riego no producirá desplazamiento del relleno 
para lo cual la inclinación y la presión del agua será la adecuada. 
 
Tanto la FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) como la UEFA 
(Unión Europea de Asociaciones de Fútbol) han elaborado unos criterios de calidad 
para las superficies de hierba artificial que pretenden establecer unos niveles óptimos 
de calidad del producto y seguridad del jugador para este tipo de superficies, 
estableciendo tanto pruebas de laboratorio como pruebas de campo, de forma que se 
puedan certificar productos e instalaciones. 
 
7c) Superficies de juego de tierra: Las superficies de juego de tierra deberán 
cumplir los requisitos siguientes: 
 

REQUISITOS CAMPOS DE TIERRA 
Uniformidad / Planeidad, (mm) 

En una distancia de 3m ≤ 7,5 

Infiltración / Drenaje (mm/h) ≥ 10 
Bote del balón (%) 35-65 

Rodadura del balón (m) > 10 
Dureza (g) >10 

Tracción (Nm) ≥ 35 
Pendientes transversales máximas (%) ≤ 1 

 
Además se observará lo siguiente: 
 

- El pavimento de tierra no contendrá sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 
- Sus materiales constituyentes no deben ocasionar manchas ni desteñir. 
- No debe contener materiales arcillosos. 
- No habrá granos de tamaño mayor de 1 mm y el porcentaje en peso de granos 

de tamaño entre 0,5 mm y 1 mm será inferior al 25% para evitar peligro de 
lesión por abrasión. 

 
Las superficies de tierra dispondrán de un sistema de riego y una red de drenaje. 
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8 EQUIPAMIENTO 
 
8.1 PORTERIA 
 
Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2 m de alto por 
6 m de ancho. Véase figura FUT-7-2. 
 
Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN-748 
“Porterías de fútbol” 
 
La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE 
EN-748 antes citada. 
 
La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red. 
 
8.2 EL MARCO 
 
El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo 
material (acero, aleación ligera o material plástico) de material no corrosivo o 
protegido de la corrosión. 
 
Será preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los de sección 
cuadrada o rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un radio de 3 mm al 
menos. La dimensión máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el 
travesaño tendrán la misma sección, su dimensión máxima será la misma que la de la 
línea de meta. Véase figura FUT-7-3. 
 
Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo por medio de 
cajetines, en caso de que la portería sea portátil tendrá un marco a suelo con  sistema 
de anclaje, véase figura FUT-7-2a, que le proporcionará seguridad antivuelco. Cualquier 
solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma antes 
citada UNE EN-748. 
 
Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre. 
La sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los postes y estará 
redondeada con un radio de al menos 30 mm. 
 
8.3 LA RED 
 
De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el 
diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo 
de 12 cm. Véase figura FUT-7- 2. 
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8.4 LOS ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED 
 
La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el balón 
que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar 
por algún hueco entre ella y los postes. 
 
Las sujeciones de la red a los postes y al travesaño deben estar diseñadas de tal forma 
que no puedan dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan 
de 5 mm y no se usarán ganchos de acero. 
 
La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o 
elementos similares a una distancia de cada poste de 1 m en el sentido de la línea de 
meta y de 2 m en sentido perpendicular. Véase figura 7-2a. 
   
La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación que no 
sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el 
balón pase a su través, en cualquier caso no estorbarán al guardameta. 
 
Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la 
portería. 
 
El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar 
en las partes constituyentes de la misma. 
 
8.5 EL BALÓN  
 
Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuado. Tendrá una 
circunferencia entre 66 y 62 cm y un peso entre 390 y 340 g, al comienzo del partido. 
No se emplearán en su construcción materiales que puedan constituir un peligro para 
los jugadores. Véase figura FUT-7-6. 
 
8.6 BANDERINES 
 
En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será 
puntiagudo y su altura será de 1,00 m como mínimo. Véase figura FUT-4. En cada 
extremo de la línea media del campo se podrán colocar opcionalmente a una distancia 
mínima de 1 m al exterior de la línea de banda.  
 
8.7 BANCOS DE JUGADORES 
 
Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán paralelos a la línea de 
banda y a una distancia mínima de dicha banda de 1 m. Así mismo se colocarán a una 
distancia mínima de 5 m de la línea de medio campo. Es recomendable que dispongan 
de respaldo. 
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Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los 
bancos deben estar protegidos de las inclemencias meteorológicas o de objetos 
lanzados por los espectadores, si existen, esta protección puede ser de material 
transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Se situarán de forma que no 
sean accesibles a los espectadores. 
 
8.8 MARCADOR 
 
El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y 
público. El marcador indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los equipos y 
los goles válidos según se originen. 
 
9 CERRAMIENTO 
 
Debe existir un cerramiento perimetral de altura suficiente en el límite de las bandas 
exteriores o más allá en el caso que el terreno de juego no posea alrededor otro tipo 
de instalación deportiva, para evitar la perdida de balones (Se recomienda al menos 
una altura de 6 m en las líneas de meta y de 2 m en las líneas de banda). 
 
Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán circundados por 
una valla o pasamanos de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad separar el terreno 
de juego de la zona destinada a los espectadores. 
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1 DISSENY AGRONÒMIC 
Es realitza el disseny agronòmic en funció  del clima de la zona, de les condicions del terreny, 

del tipus de sòl i del cultiu a implantar. Amb tots aquests aspectes, es determinarà quant i amb 

quina freqüència regar, el marc dels aspersors  i el nombre d’unitats de reg. Un cop realitzats 

tots aquets càlculs, es podrà dur a  terme el disseny hidràulic, que dirà la mesura de les 

canonades. 

1.1 Paràmetres de disseny 

Es prendrà el mes de juliol com el mes més desfavorable (veure estudi climàtic). A partir de les 

necessitats del mes de juliol, es dimensionarà tota la instal·lació. A continuació es mostren els 

càlculs per a l’obtenció dels paràmetres de disseny. En la taula 2 es mostren els paràmetres de 

disseny del mes de juliol 

Taula 2: paràmetres del disseny agronòmic del mes de Juliol 

PARÀMTRES DE DISSENY DEFINICIÓ VALOR UNITATS 

S Superfície 1800 m2 

kc Coeficient de cultiu* 0,94 - 

ET0 Evapotranspiració de referència 136,7 mm 

Pe Precipitació efectiva 40,2 mm 

Z Profunditat arrels* 0,25 m 

V Volum de sòl a regar 0,25 m3/m2 

reg Eficàcia reg* 80 % 

Aigua útil    

DPM Dosi permissible de maneig* 40 % 

*Font: Merino  1998 

1.2 Necessitats de reg (N) 
Es defineixen les necessitats de reg com: 

 

𝑁 = 𝐸𝑇0 ∗ 𝑘𝑐 − 𝑃𝑒 

𝑁 = 136,7 ∗ 0,94 − 40,2 = 88,26𝑚𝑚 

 

1.3 Dosi neta de reg (Dnr) 
Es defineix la dosi neta de reg com: 

𝐷𝑛𝑟 = 𝑉 ∗ 𝐷𝑃𝑀 ∗ (Φ CC –  Φ PMP) 

𝐷𝑛𝑟 =
0,25𝑚3

𝑚2
∗ 40% ∗ 13% ∗

1000𝑙

𝑚3
= 13𝑚𝑚 
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1.4 Freqüència de reg (Fr) 
S’entén com a freqüència de reg, el nombre de regs que es duran a terme durant un mes. 

𝐹𝑟 =
𝑁

𝐷𝑟
 

𝐹𝑟 =
88,26𝑚𝑚

13𝑚𝑚
= 6,79 𝑟𝑒𝑔𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠, 𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑖𝑟7 

 

1.5 Dosi neta de reg ajustada (Dnr’) 
Al arrodonir el nombre de regs a realitzar la Dosi neta de reg, es veu alhora modificada de la 

següent manera: 

𝐷𝑛𝑟′ =
𝑁

𝐹𝑟
 

𝐷𝑛𝑟′ =
88,26

7
= 12,6𝑀𝑀 

1.6 Dosi bruta de reg (Dbr) 
La dosi bruta de reg es calcula tenint en compte l’eficàcia del sistema de reg per aspersió. En 

aquest cas, com es tracta d’uns sistema per aspersió, es considerarà del 80%.  

𝐷𝑏𝑟 =
𝐷𝑛𝑟′

ηreg
 

 

𝐷𝑏𝑟 =
12,6𝑚𝑚

80%
= 15,76𝑚𝑚 

 

1.7 Aspersors utilitzats 
Per a la realització dels càlculs hidràulics s’ha utilitzat les característiques d’uns aspersors d’una 

marca comercial concreta. No obstant es deixa a l’elecció del promotor els aspersors a utilitzar, 

sempre i quan presentin unes característiques semblants.   

Per a escollir els aspersors, s’han buscats un que puguin treballar a 1,7 bars i a un radi de 10 

metres. Els aspersors Rainbird® sèrie 5000 compleixen amb aquests requisits.  En la taula 3 es 

mostren les característiques dels aspersors utilitzats.  
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Taula 3: característiques dels aspersors escollits 

CARACTERÍSTIQUES DE  L'ASPERSOR 

90º 

MODEL 
RAINBIRD sèrie 500   

(tovera 1,5) 

Cabal nominal qn L/h 250 

Pressió nominal Pn/γ  m 1,7 

Radi   m 10’1 

Marc en m
2
    m

2 
100 

Pluviometria Pu  mm/h  2,5 

180º 

MODEL 
RAINBIRD sèrie 500  

(tovera 2,5) 

Cabal nominal qn L/h 410 

Pressió nominal Pn/γ  m 1,7 

Radi   m 10,7 

Marc en m
2
    m

2
 100 

Pluviometria Pu  mm/h  4,1 

360 

MODEL 
RAINBIRD sèrie 500  

(tovera 5) 

Cabal nominal qn L/h 840 

Pressió nominal Pn/γ  m 1,7 

Radi   m 11,9 

Marc en m
2
    m

2
 100 

Pluviometria Pu  mm/h  8,4 

 

1.8 Unitats de reg 
Per poder gestionar el cabal que facilita la canonada de la urbanització, caldrà dividir  el reg en 

diferents unitats. Aquestes unitats hauran de tenir una demanda de cabal el més semblant 

entre elles. En la taula 5 es mostren els resultats dels càlculs fets per a la determinació del 

nombre d’unitats necessàries. 

El cabal que arriba a la canonada varia en funció de la pressió de treball segons la gràfica 

següent; 

Taula 4: Relació entre el cabal i la pressió de la canonada 

 

 

 

 

 

Com que els aspersors treballen a una pressió d’1,7 bars,  el cabal disponible aquesta pressió  

és de 3240 l/h. 

 



Projecte de millores del camp de futbol 7 de gespa natural de la urbanització Can Valls del 
municipi de Dosrius  

 

4 
 

Taula 5: distribució de les unitats de reg 

UNITATS DE REG 

nº aspersors (180º) total   36 

Pressió nominal aspersors bar 1,7 

Cabal necessari aspersor (180º) l/h 410 

Cabal total necessari l/h 14.760 

Cabal (canonada urbanització) disponible a 2 bars l/h 3.240 

nº unitats de reg    5 

nº unitat (ajustat al mapa)   6 

Nº aspersors per unitat de reg (180º)  6 

Cabal unitat de reg l/h 2.460 

1.8.1 Cabal unitat de reg 1 

S’ instal·laran 3 aspersors de 180º, un de 90º  i 1 de 360º. La disposició dels aspersors es pot 

observar al plànol 4. 

Això suposarà un cabal total de 3x410+1x250+1x840=2320l/h 

1.8.2 Cabal unitat de reg 2 

S’ instal·laran 2 aspersors de 180º i 2 de 360º. La disposició dels aspersors es pot observar al 

plànol 4. 

Això suposarà un cabal total de 2x410+2x840=2500l/h 

1.8.3 Cabal unitat de reg 3 

S’ instal·laran 2 aspersors de 180º i 2 de 360º. La disposició dels aspersors es pot observar al 

plànol 4. 

Això suposarà un cabal total de 2x410+2x840=2500l/h 

1.8.4 Cabal unitat de reg 4 

S’ instal·laran 2 aspersors de 180º i 2 de 360º. La disposició dels aspersors es pot observar al 

plànol 4. 

Això suposarà un cabal total de 2x410+2x840=2500l/h 

1.8.5 Cabal unitat de reg 5 

S’ instal·laran 2 aspersors de 180º i 2 de 360º. La disposició dels aspersors es pot observar al 

plànol 4. 

Això suposarà un cabal total de 2x410+2x840=2500l/h 

1.8.6 Cabal unitat de reg 6 

S’ instal·laran 3 aspersors de 180º, un de 90º  i 1 de 360º. La disposició dels aspersors es pot 

observar al plànol 4. 

Això suposarà un cabal total de 3x410+1x250+1x840=2320l/h 
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1.9 Programació anual del reg 
A partir de les dades obtingudes amb l’estudi climàtic, s’ha realitzat, una quantificació de les 

necessitats de cada mes, seguint el mateix procediment que per al mes de juliol. S’ha decidit 

diferenciar el reg en 3 programes: “reg  de màxima demanda” (juny, juliol i agost), “reg de 

suport” (abril i maig) i “no reg” (la resta de l’any). 

Les necessitats de cada mes es troben descrites en la memòria. 
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2 DISSENY HIDRÀULIC 

2.1 Dimensionat de les canonades 
Per al càlcul del dimensionat de les canonades, es prendrà el valor límit del 20% pel que a la 

uniformitat entre unitats es refereix. 

Per a calcular la uniformitat entre sectors, s’utilitzarà la següent fórmula: 

𝑃1

𝛾
−

𝑃𝑁𝑎𝑠𝑝

𝛾
 ≤  20%  

𝑃𝑛

𝛾
 

 20%  
𝑃𝑛

𝛾
= 0,20 ∗ 17𝑚𝑐𝑎 = 3,4 𝑚𝑐𝑎 

On: 

ABREVIACIÓ  SIGNIFICAT 

P1/ Pressió primer aspersor 

Pnasp/ Pressió aspersor més desfavorable 

Pn/ Pressió nominal de l'aspersor (taula 3) 

 

Per tant, en una mateixa unitat de reg, entre el primer aspersor i el més desfavorable, no pot 

haver-hi una diferència de 3,4 mca entre ells: 

∑  Δℎ𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 (𝑙+𝑠) + Δℎ𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑à𝑟𝑖𝑎 ±  Δ𝑧 ≤ 20% 𝑃𝑛/𝛾 

∑  Δℎ𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 (𝑙+𝑠) + Δℎ𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑à𝑟𝑖𝑎 ±  Δ𝑧 ≤ 3.4 

On: 

ABREVIACIÓ  SIGNIFICAT 

∆h ramal Pèrdua de càrrega total del ramal (longitudinals i singulars) 

∆h secundària Pèrdua de càrrega total del secundària (longitudinals i singulars) 

∆z Desnivell sector 
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2.1.1 Dimensionat del ramals 

Tots els ramals estaran soterrats, y s’utilitzarà canonades de PEBD de Pn= 6 atm.  A 

continuació es procedeix amb el càlcul de les pèrdues de carrega totals dels ramals. 

Δℎ𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 = Δℎ𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑠 + Δℎ𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠 

Pel càlcul de les pèrdues lineals dels ramals s’ha utilitzat la fórmula de Blassius: 

Δℎ𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑠 = 0,00083 ∗ 𝐿 ∗
𝑄1,75

𝐷4,75
 

On: 

ABREVIACIÓ  SIGNIFICAT 

∆h ramal Pèrdua de càrrega lineal del ramal (mca)  

L Longitud ramal (m) 

Q Caudal (m3/s) 

D Diàmetre interior canonada (m) 

 

Les pèrdues de càrrega singulars s’han considerat un 20% de les pèrdues lineals totals de cada 

ramal. 

Com a criteri general, la velocitat de l’aigua en els ramals no ha de ser superior a 1,5 m/s. 

En la taula 6 s’expressen els valors obtinguts del càlcul de les pèrdues de pressió i la velocitat 

de l’aigua, així com també la pressió necessària a l’inici de cada ramal, pels diàmetres 

seleccionats. Per a cada posició de reg, s’ha considerat el major nombre d’aspersors de cada 

costat del ramal. 

Com que dels càlculs dels diàmetres dels han sortir uns valors molts dispersos, s’ha optat per 

intentar homogeneïtzar  els diàmetres, per poder reduir costos i facilitar la instal·lació. En la 

memòria, queden reflectits  els diàmetres a instal·lar. 
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2.1.2 Dimensionat de les canonades secundàries. 

Tots les canonades secundàries estaran soterrades, y s’utilitzarà canonades de PEBD de Pn= 6 

atm.  A continuació es procedeix amb el càlcul de les pèrdues de carrega totals de les 

canonades secundàries. 

Δℎ𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = Δℎ𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑠 + Δℎ𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠 

Pel càlcul de les pèrdues lineals de les secundàries s’ha utilitzat la fórmula de Blassius: 

Δℎ𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑠 = 0,00083 ∗ 𝐿 ∗
𝑄1,75

𝐷4,75
 

On: 

ABREVIACIÓ  SIGNIFICAT 

∆h ramal Pèrdua de càrrega lineal del ramal (mca)  

L Longitud ramal (m) 

Q Caudal (m3/s) 

D Diàmetre interior canonada (m) 

 

Les pèrdues de càrrega singulars s’han considerat un 20% de les pèrdues lineals totals de cada 

secundària. 

Com a criteri general, la velocitat de l’aigua a les secundàries no ha de ser superior a 1,5 m/s. 

En la taula 7 s’expressen els valors obtinguts del càlcul de les pèrdues de pressió i la velocitat 

de l’aigua, així com també la pressió necessària a l’inici de cada secundària, pels diàmetres 

seleccionats.  
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2.1.3 Dimensionat de les canonades primàries. 

Tots les canonades primàries estaran soterrades, y s’utilitzarà canonades de PEBD de Pn= 6 

atm.  A continuació es procedeix amb el càlcul de les pèrdues de carrega totals de les 

canonades secundàries. 

Δℎ𝑝𝑟𝑖𝑚à𝑟𝑖𝑎 = Δℎ𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑠 + Δℎ𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠 

Pel càlcul de les pèrdues lineals de les secundàries s’ha utilitzat la fórmula de Blassius: 

Δℎ𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑠 = 0,00083 ∗ 𝐿 ∗
𝑄1,75

𝐷4,75
 

On: 

ABREVIACIÓ  SIGNIFICAT 

∆h ramal Pèrdua de càrrega lineal del ramal (mca)  

L Longitud ramal (m) 

Q Caudal (m3/s) 

D Diàmetre interior canonada (m) 

 

Les pèrdues de càrrega singulars s’han considerat un 20% de les pèrdues lineals totals de cada 

primària. 

Com a criteri general, la velocitat de l’aigua a les primàries no ha de ser superior a 1,5 m/s. 

En la taula 8 s’expressen els valors obtinguts del càlcul de les pèrdues de pressió i la velocitat 

de l’aigua, així com també la pressió necessària a l’inici de cada primària, pels diàmetres 

seleccionats.  
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2.2 Elements de control 

2.2.1 Claus de pas 

S’instal·larà un total de 11 claus de pas repartides per les diferents arquetes.. La disposició de 

cada clau de pas es troba especificada al plànol 5. Aquestes claus de pas hauran de suportat 

una pressió nominal de 4 bars i tenir un diàmetre d’acord amb les canonades finalment 

instal·lades (32mm). 

2.2.2 Electrovàlvules 

S’instal·larà un total de 6 electrovàlvules repartides per les diferents arquetes.. La disposició de 

electrovàlvula es troba especificada al plànol 5. Aquestes electrovàlvules hauran de suportat 

una pressió nominal de 4 bars i tenir un diàmetre d’acord amb la canonada finalment 

instal·lada (32mm) 
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1. Condicionants 
El promotor ha imposat que es segueixi la normativa existent d’ il·luminació de camps de 

futbol. Aquesta normativa (descrita a l’annex 2) diferencia els camps de futbol per l’ús que 

se’ls hi dona. En aquets cas es considerarà el camp de futbol com a un “camp d’entrenament, 

d’ esport escolar, o recreatiu.  

Per aquest tipus de camp, la normativa especifica 2 valors basics a tenir en compte alhora de 

realitzar el càlcul d’il·luminació: 

 Valor mitjà de l’ luminància horitzontal: ≥ 75 lux 

 Uniformitat de la luminància: ≥0,5 

A més, a efectes de muntatge, les lluminàries no podran estar situades a una alçada inferior a 

15 metres. I hauran d’estar disposades en un angle respecte l’horitzontal de com a mínim 25 º. 

2. Lluminàries utilitzades 
Les lluminàries amb les que s’ha realitzat el càlcul, són d’un model específic d’una casa 

comercial. No obstant, aquestes poden ser substituïdes per qualsevol altre lluminària que el 

promotor prefereixi, sempre i quant les escollides tinguin les mateixes característiques.  

 

A continuació en la figura 1, es mostres les característiques de les lluminàries utilitzades. 

Figura 1: característiques de les lluminàries utilitzades 
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3. Disseny de la instal·lació 
Les lluminàries, s’han  disposat a les cantonades del camp de futbol a una alçada de 15 metres, 

i un angle d’inclinació de 25º respecte l’horitzontal, tal i com especifica la normativa. En la 

figura 2, es mostra la disposició de les lluminàries. 

Figura 2: dispossició de les lluminàries en el camp de futbol 

4. Resultats 
Per a realitzar els càlculs de verificació de la instal·lació lumínica, s’ha utilitzat el programa 

DIALUX® , programa destinat al càlcul d’aquest tipus d’instal·lacions. Per a realitzar el càlcul, 

s’han disposat les lluminàries a l’alçada de 15 metres, en un angle de 25º (normativa). Els 

resultats obtinguts, mostren una distribució lumínica apte per a la instal·lació objectiu. En la 

figura 3  es mostren aquets resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: isolinies de la iluminació obtinguda 
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1 Objectius 
Dotar al camp de futbol d’una instal·lació elèctrica capaç de complir amb les demandes de 

potència i mantenir sempre les condicions de seguretat per a les persones i la pròpia 

instal·lació. 

2 Directrius 
Per al disseny de la instal·lació s’ha seguit estrictament el Reglament electrotècnic de baixa 

tensió (REBT).  

3 Estat actual 
La caseta on hi haurà la futura instal·lació elèctrica, ja conta amb un actual instal·lació 

elèctrica. No obstant aquesta instal·lació només cobreix unes petites demandes. Aquesta està 

formada per dues línies monofàsiques, una que alimenta la il·luminació i les preses de corrent 

alhora, i un altre que alimenta dues neveres i un congelador. Les dues línies estan formades 

per cables d’ XLPE de coure de secció 2,5 mm2 instal·lats en tubs emportats (B2). Els 

mecanismes de protecció per a cada línia son dos PIAs d’ In 16A. A més les dues línies estan 

protegides per un diferencial de 30mA. 

4 Previsió de càrregues 
La instal·lació elèctrica dissenyada, haurà de poder subministrar suficient energia per la 

instal·lació actual i a més per la instal·lació lumínica projectada. La instal·lació projectada, 

consta de 8 focus de 2000W cadascun. Per tant la previsió de carregues totals serà de 16000W 

(16 kW).  

5 Disseny de la instal·lació 
La il·luminació es constituirà de 4 línies. Les línies 1 i 2 són simètriques entre elles i les línies 3 i 

4 també, per tant, calculada una, la seva homòloga  s’instal·larà de la mateixa manera.  La 

distribució d’aquestes línies serà del tipus monofàsic, amb cable XLPE de coure i enterrades 

(tipus D).  S’ instal·larà un circuit de maniobra per tal de poder encendre i apagar les llums amb 

seguretat. Aquets sistema constarà d’un contactor de 40A i un interruptor. A més de les 

corresponents proteccions. 
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5.1 Línies 1 i 2 

5.1.1 Càlcul de la intensitat 

Per a realitzar el càlcul de la intensitat s’utilitzarà la formula: 

𝐼𝑐 =
𝑘 ∗ 𝑃

𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

On: 

ABREVIACIÓ  SIGNIFICAT 

𝑰𝒄 Intensitat de càlcul 

K Coeficient multiplicador (1,8) 

V Tensió (230 V) 

Cos φ Factor de potència del dispositiu 

 

Per tant: 

𝐼𝑐 =
1,8 ∗ 4000

230 ∗ 0′9
= 34,78𝐴 

 

5.1.1.1 Secció utilitzada 

Sabuda la intensitat consumida per la línia es pot escollir la secció a instal·lar. Aquesta secció 

ha de ser tal que permeti el pas de com a mínim tants ampers com els calculats en l’apartat 

anterior. Segons l’REBT (taula A.52-2bis), la secció que permet aquesta intensitat per cables RV 

de coure enterrats en tub, és de 10 mm2. Aquesta secció presenta una intensitat admissible de 

70A.  

5.1.2 Caiguda de tensió 

Segons l’REBT la caiguda de tensió de les línies d’enllumenat no pot ser superior al 3%. Per a 

calcular la caiguda de tensió de les línies, s’utilitzarà la següent fórmula: 

𝑐𝑑𝑡(𝑉) =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝜇 ∗ 𝑆𝑖𝑛𝑠
 

On: 

ABREVIACIÓ  SIGNIFICAT 

𝑳 Longitud 

I Intensitat 

𝝁 Conductivitat del material (S*m/mm2) 

Cos φ Factor de potència del dispositiu 

𝑺𝒊𝒏𝒔  Secció instal·lada 
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𝑐𝑑𝑡(𝑉) =
2 ∗ 50 ∗ 34,78 ∗ 0,9

44 ∗ 10
= 7,11𝑉 

Cdt(%) =
100

𝑉
∗ 𝑐𝑑𝑡(𝑉) =

100

230
∗ 7,11 = 3,09% 

La caiguda de tensió és 3,1, superior al 3%, no obstant, al ser una potència molt elevada es 

prendrà com a bona la secció instal·lada.  

5.1.3 Pia utilitzat 

El pia a utilitzar ha de protegir la instal·lació. Per tant la intensitat a la que ha de saltar ha de 

ser inferior a la intensitat admissible i superior a la intensitat instal·lada. Per tant el pia que 

s’utilitzarà serà de 40 A d’intensitat de tall 

Ib<In <Iz*coef. agrupament 

on, Ib és la intensitat de disseny (valor del corrent en la canalització) 

In és la intensitat nominal o de regulació de l’aparell protector (PIA) 

Iz és la intensitat admissible del cable 

 

34,78𝐴 ≤ 40𝐴 ≤ 70𝐴 

5.1.4 Diferencials 

S’instal·larà a cada línia un diferencial de 300mA. Aquest s’instal·larà aigües a baix del pia, per 

aconseguir així que el pia també protegeixi el diferencial. 

5.1.5 Sistema de distribució. 

El REBT mana uns requisits en quant a línies soterrades. En el plànol 6 es mostra el detall de la 

rasa utilitzada per la distribució de les línies, així com també la situació de les arquetes i les 

senyals d’alerta. 
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5.2 Línies 3 i 4 

5.2.1 Càlcul de la intensitat 

Per a realitzar el càlcul de la intensitat s’utilitzarà la formula: 

𝐼𝑐 =
𝑘 ∗ 𝑃

𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

On: 

ABREVIACIÓ  SIGNIFICAT 

𝑰𝒄 Intensitat de càlcul 

K Coeficient multiplicador (1,8) 

V Tensió (230 V) 

Cos φ Factor de potència del dispositiu 

 

Per tant: 

𝐼𝑐 =
1,8 ∗ 4000

230 ∗ 0′9
= 34,78𝐴 

 

5.2.1.1 Secció utilitzada 

Sabuda la intensitat consumida per la línia es pot escollir la secció a instal·lar. Aquesta secció 

ha de ser tal que permeti el pas de com a mínim tants ampers com els calculats en l’apartat 

anterior. Segons l’REBT (taula A.52-2bis), la secció que permet aquesta intensitat per cables RV 

de coure enterrats en tub, és de 16 mm2. Aquesta secció presenta una intensitat admissible de 

91A.  

5.2.2 Caiguda de tensió 

Segons l’REBT la caiguda de tensió de les línies d’enllumenat no pot ser superior al 3%. Per a 

calcular la caiguda de tensió de les línies, s’utilitzarà la següent fórmula: 

𝑐𝑑𝑡(𝑉) =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝜇 ∗ 𝑆𝑖𝑛𝑠
 

On: 

ABREVIACIÓ  SIGNIFICAT 

𝑳 Longitud 

I Intensitat 

𝝁 Conductivitat del material (S*m/mm2) 

Cos φ Factor de potència del dispositiu 

𝑺𝒊𝒏𝒔  Secció instal·lada 
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𝑐𝑑𝑡(𝑉) =
2 ∗ 80 ∗ 34,78 ∗ 0,9

44 ∗ 16
= 7,11𝑉 

Cdt(%) =
100

𝑉
∗ 𝑐𝑑𝑡(𝑉) =

100

230
∗ 7,11 = 3,09% 

La caiguda de tensió és 3,1, superior al 3%, no obstant, al ser una potència molt elevada es 

prendrà com a bona la secció instal·lada.  

5.2.3 Pia utilitzat 

El pia a utilitzar ha de protegir la instal·lació. Per tant la intensitat a la que ha de saltar ha de 

ser inferior a la intensitat admissible i superior a la intensitat instal·lada. Per tant el pia que 

s’utilitzarà serà de 40 A d’intensitat de tall. 

Ib<In <Iz*coef. agrupament 

on, Ib és la intensitat de disseny (valor del corrent en la canalització) 

In és la intensitat nominal o de regulació de l’aparell protector (PIA) 

Iz és la intensitat admissible del cable 

34,78𝐴 ≤ 40𝐴 ≤ 91𝐴 

5.2.4 Diferencials 

S’instal·larà a cada línia un diferencial de 300mA. Aquest s’instal·larà aigües a baix del pia, per 

aconseguir així que el pia també protegeixi el diferencial. 

5.2.5 Sistema de distribució. 

El REBT mana uns requisits en quant a línies soterrades. En el plànol 6 es mostra el detall de la 

rasa utilitzada per la distribució de les línies, així com també la situació de les arquetes i les 

senyals d’alerta. 

 

5.3 Derivació individual 

5.3.1 Previsió de carregues 

Es preveu una carrega total de 16000w. La il·luminació suposa un 90% de la potencia total 

aproximadament, pel que es suposarà un coeficient de simultaneïtat de valor 1, ja que quan 

s’encenguin les llums, gairebé s’estarà usant tota la càrrega.  

5.3.2 IGA i sobretensions 

Es protegiran totes les línies amb un interruptor general automàtic de 63 A i amb una 

protecció contra sobretensions de Up 1,2 kV. 

5.3.3 Seccions 

Tot i que la secció necessària es més petita que 16mm2, s’instal·larà aquesta secció per no 

reduir la secció aigües amunt.  
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1 Capítol I. Disposicions generals 

1.1 Article I. Obres objecte del present projecte 

Es consideren subjectes a les condicions d'aquest Plec, totes les obres les característiques de 

les quals, plànols i pressupostos, s'adjunten en les parts corresponents del present Projecte, 

així com totes les obres necessàries per a deixar acabades les instal·lacions d'acord amb els 

plànols i documents adjunts. 

S'entén per obres accessòries aquelles que, per la seva naturalesa, no poden ser previstes en 

tots els seus detalls, sinó a mesura que avança l'execució dels treballs. 

Les obres accessòries es construiran segons es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva 

importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els 

casos de menor importància es duran a terme d'acord amb la proposta que formuli l'Enginyer 

Director d'Obra. 

1.2 Article II. Obres accessòries no especificades en el plec 
Si durant el transcurs dels treballs es fes necessari executar qualsevol classe d'obres o 

instal·lacions que no estiguin descrites en aquest Plec de Condicions, l'adjudicatari estarà 

obligat a realitzar-les amb estricta subjecció a les ordres que, a aquest efecte, rebi de 

l'Enginyer Director de obra i, en qualsevol cas, d'acord amb les regles del bon art constructiu. 

El Director d'Obra tindrà plenes atribucions per sancionar la idoneïtat dels sistemes emprats, 

els quals estaran exposats per a la seva aprovació de forma que, al seu parer, les obres o 

instal·lacions que resultin defectuoses total o parcialment, hauran de ser demolides, 

desmuntades o rebudes en la seva totalitat o en part, sense que això doni dret a cap tipus de 

reclamació per part de l'Adjudicatari. 

1.3 Article III. Documents que defineixen les obres 
Els documents que defineixen les obres poden tenir caràcter contractual o merament 

informatiu. Són documents contractuals els Plànols, Plec de Condicions, Pressupostos, que 

s'inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria i Annexos, així com la 

justificació de preus tenen caràcter merament informatiu. 

Qualsevol canvi en el plantejament de l'Obra que impliqui un canvi substancial respecte del 

que projecta s'haurà de posar en coneixement de la Direcció Tècnica perquè l'aprovi, si escau, i 

redacti l'oportú projecte actualitzat 

1.4 Article IV. Compatibilitat i relació entre els documents 
En cas de contradicció entre el document de plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que 

prescriu aquest últim document. L'esmentat en els plànols i omès en el plec de condicions o 

viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents. 

 

 



1.5 Article V. director de l'obra 

La propietat nomenarà en la seva representació a un Enginyer Agrònom Superior, en qui 

recauran les tasques de direcció, control i vigilància de les obres del present Projecte. El 

Contractista proporcionarà tota classe de facilitats perquè el director, o els seus subalterns, 

puguin dur a terme el seu treball amb el màxim d'eficàcia. 

No serà responsable davant la propietat de la tardança dels organismes competents en la 

tramitació del Projecte. La tramitació és competència de l'administració. Un cop aconseguits 

tots els permisos, donarà l'ordre de començar l'obra. 

1.6 Article VI. Disposicions a tenir en compte. 

- Llei de Contractes de l'Estat aprovat per Decret 923/1965 de 8 d'Abril modificada pel Reial 

Decret Legislatiu 931/1986 de 2 de Maig. 

- Reglament General de Contractació per aplicació de la Llei, aprovat per Decret 3410/1975 de 

25 de Novembre i actualitzat conforme al Reial Decret 2528/1986 de 28 de novembre. 

- Plecs de prescripcions tècniques generals vigents de l'M.O.P.T. 

- Mètodes i Normes d'Assaig de Laboratori Central de l'M.O.P.T. 

-Reglament Sobre recipients i aparells a pressió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Capítol II. Condicions d'índole tècnica 

2.1 Epígraf I. Instal·lació de reg 

2.1.1 Descripció de les obres 

 

Objecte 

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions és construir un conjunt d'instruccions i una normativa 

específica, que juntament amb la resta de documents del present disseny, defineixin els 

requisits tècnics i administratius que s'hauran de complir en l'execució de les obres de 

cobertures de reg en parcel·la. 

 

Situació de les obres 

Les obres objecte del disseny es troben situades a la província de Barcelona, al terme 

municipal de Dosrius. 

 

Descripció general de les obres 

Seran objecte de les normes i condicions facultatives que es donen en aquest Plec de 

Prescripcions totes les obres incloses en el Pressupost, abastant els oficis i materials que s'hi 

utilitzin. Qualsevol discrepància que pogués existir la resoldrà director de les obres. Les obres a 

executar són totes les necessàries per a l'equipament de la parcel·la.  

Estaran formades per les xarxes de canonades de PEBD enterrades, incloent tot tipus de peces 

especials i altres accessòries, així com arquetes de formigó, etc. El disseny consta dels següents 

components: 

 Canonada primària 

Aquesta canonada té com a missió conduir l'aigua des de la canonada de la urbanització  fins a 

cada hidrant dels sectors de reg, reflectits en els corresponents plànols d'instal·lació en 

parcel·la. La canonada té un diàmetre nominal de 32 mm i una pressió nominal de 6 bars. 

En l'entroncament de la canonada principal amb l'entrada a cada un dels sectors, es col·locarà 

una electrovàlvula hidràulica que s'independitzi cada sector de reg. A fi d'entorpir el mínim 

possible les tasques de cultiu, les vàlvules es col·locaran al costat del hidrant segons ve definit 

en els corresponents plànols d'instal·lació en parcel·la. Les vàlvules quedaran protegides per 

una arqueta conformada amb una capseta de formigó i tapades amb acer galvanitzat de 4 mm 

amb tancament de seguretat.  

La canonada primària estarà dotada amb el nombre de peces especials necessàries per complir 

la seva missió de conduir l'aigua als diversos sectors de reg. Els accessoris per a aquesta 

canonada seran del mateix material que la canonada principal. 

Les canonades es col·locaran prèvia excavació de la rasa, d'1 metre d'amplada i una 

profunditat d'1 metre per realitzar els treballs amb comoditat. La rasa s'omplirà amb la 

mateixa terra extreta sense elements gruixuts. 



 Canonada secundària 

Les canonades secundàries que conduiran l'aigua fins a l'entrada de la unitat de reg seran de 

PEBD, amb junta encolada. La pressió de treball de totes elles serà de 6 atm. Els traços de la 

canonada, diàmetre, material i pressió nominal queden definits en els corresponents plànols 

d'instal·lació en parcel·la. En els inicis de les canonades secundàries s'instal·laran vàlvules de 

bola per a la neteja i el manteniment d'aquestes. 

  

Ramals 

Els ramals són de polietilè de baixa densitat amb diàmetre nominal de 20 mm. 

 Aspersors 

El marc dels Aspersors serà de 10 m x 10m. Els Aspersors emeten cabal de 250, 410 i 840 L /h, 

depenent de la posició on estan situats, i treballen en un rang de pressions que va des dels 1.5 

bars fins als 3 bars. 

 Automatismes 

Es preveu la instal·lació d'un programador de reg que  controli l'obertura i tancament de totes 

les vàlvules de la parcel·la. La instal·lació es realitzarà amb electrovàlvules hidràuliques de fosa, 

amb incorporació de solenoides. Des del programador de reg a la caseta de bombament, es 

portarà un cable de la secció recomanada pel fabricant a cadascuna de les vàlvula. 

2.1.2 Condicionants dels materials 

Tots els materials necessaris per a l'execució de les obres seran subministrats pel contractista i 

procediran de llocs o fàbriques triades per aquest contractista, si bé les seves característiques 

hauran estat prèviament aprovades pel Director de les obres, aportant les mostres i dades 

necessàries per a decidir sobre de la seva acceptació. La direcció d'obra té la potestat de 

rebutjar aquells materials que es considerin que no compleixen els requisits perquè l'obra es 

realitzi amb total garanties. 

2.1.3 Treballs preliminars 

El Contractista haurà de senyalitzar les obres correctament i ha d'establir els elements 

d'abalisament i les tanques de protecció que puguin resultar necessàries per evitar accidents i 

serà responsable dels accidents de qualsevol naturalesa causats a terceres persones com a 

conseqüència de la realització dels treballs i especialment de els deguts a defectes de 

protecció. 

 

 

 

 

 



2.1.4 Moviment de terres 

Es refereix el present punt l'excavació a cel obert realitzada amb mitjans manuals i / o 

mecànics i a l'excavació de rases. S'adopten les condicions generals de seguretat en el treball 

així com les condicions relatives als materials, control de l'execució, valoració i manteniment 

que s'especifiquen les normes: 

- NTE-ADV "Buidats" 

- NTE-ADZ "Rases" 

Un cop finalitzat el replanteig i localitzades perfectament en el terreny les alineacions de les 

canonades, es procedirà a l'excavació de les rases, que serà realitzada segons la forma i 

profunditat que figura en el Projecte o hagi assenyalat en el replanteig l'Enginyer Director. El 

terreny no quedarà pertorbat més enllà dels límits previstos, i caldrà obtenir una superfície 

ferma, neta i horitzontal. No es podrà interrompre els treballs d'excavació sense la deguda 

autorització de l'Enginyer Director, sent en qualsevol cas a compte del Contractista els 

desviaments per sortida d'aigua o d'accés a l'excavació i els esgotaments i apuntalaments si 

fossin necessàries. Qualsevol deteriorament en les instal·lacions existents a causa dels treballs 

dels operaris del Contractista faran a aquest responsable directe i únic aniran a càrrec seu la 

reparació dels elements danyats. Si l'excavació sobrepassés els límits establerts que es 

dedueixen del present disseny o els indicats per l'Enginyer Director no seran abonables 

aquests increments, sent a més a càrrec del Contractista el farciment dels excessos d'excavació 

produïts per realitzar l'excavació sense cura o bé per haver-se realitzat per facilitar els treballs 

del Contractista. Les rases guardaran les alineacions previstes en els replantejaments, amb la 

rasant uniforme. Aconseguida la rasant es procedirà l’emplenament i formació de llit de 10 cm. 

de gruix i sobre ella se situarà la canonada. Si en excavar fins a la línia necessària, quedaran al 

descobert pedres, roques, etc., es posarà el fet en coneixement de l'Enginyer Director a fi de 

que aquest assenyali les actuacions pertinents al cas, si bé s'admet com a norma general que 

aquests casos i depenent de la roca trobada, la necessitat de prosseguir l'excavació fins a un 

nivell tal que no quedi cap sortint rocós en l'espai ocupat pel material de seient de les 

canonades. Aquesta sobre excavació s'omplirà amb material compactat en tongades de 10 cm. 

fins a aconseguir la rasant inicial prevista. El material procedent de l'excavació s'ha de dipositar 

a un sol costat de la rasa prou allunyat de les vores de les rases per evitar l'enfonsament 

d'aquestes o que els despreniments puguin posar en perill els treballadors. 

Queda en llibertat el Contractista per emprar els mitjans i procediments que jutgi preferibles al 

realitzar les excavacions de les obres per tal que aquestes puguin realitzar-se en la forma que 

preveu aquest article, es pugui dur a terme dins d'un termini raonable, en harmonia amb el 

total fixat per l'obra, sense que s'entengui que aquest Contractista es vegi obligat a emprar els 

mateixos mitjans que han suposat en el disseny. No obstant si els mitjans que es proposi 

emprar fossin diferents o no estiguessin previstos, sempre hauran de merèixer l'aprovació de 

la Direcció d'Obra. La profunditat d'excavació serà tal que en cap cas la generatriu superior de 

la canonada es trobi a menys de 0,60 m. de la superfície natural del terreny. 

 

 



2.1.5 Plenament de rases 

S'inclouen en aquest apartat el plenament posteriors de les excavacions localitzades que hagi 

estat necessari executar una vegada que s'hagin allotjat en elles els elements que han exigit 

l'excavació. 

Els materials a utilitzar en el plenament localitzat han de complir les condicions que figuren a 

l'article corresponent del present Plec. Els materials s'han d'estendre en capes successives de 

gruix uniforme i no ha de ser superior a 20 cm. En tot cas, haurà de ser prou reduït perquè 

s'obtingui la densitat exigida amb els mitjans de compactació disponibles. Un cop estesa la 

tongada es procedirà a la seva humectació per aconseguir la humitat òptima que serà fixada 

en obra a la vista dels mitjans de compactació disponibles i dels resultats que s'obtinguin en els 

assaigs realitzats i aplicant en tot cas els criteris que fixi el Enginyer director de les obres. 

A continuació es procedirà a la compactació de la tongada i no s'estendrà sobre ella cap altra 

mentre no s'hagi assolit la densitat exigida. L'enginyer director ha de dictar instruccions al 

Contractista tendents a la bona realització d'aquesta tasca, de tal manera que no es moguin les 

canonades i ancoratges, ni es faci malbé a les mateixes. 

 Material per plenament seleccionats  

El material a emprar en rebliments seleccionats de rases i localitzats en obres de fàbrica, serà 

material seleccionat que s'obtindrà de les excavacions o de préstecs, havent sempre complir 

les condicions exigides en aquest article i procedir cas de ser préstecs de zones que garanteixin 

uniformitat suficient segons el parer de l'Enginyer Director de les Obres. Ha de complir les 

següents condicions:  

- No contindrà elements o pedres de grandària superior a vuit (8) cm. i el seu planat pel tamís 

0,080 UNE serà més gran que el 25% de pes.  

- El seu límit líquid serà inferior a trenta (30) i el seu índex de plasticitat menor que deu (10).  

- S'estableix com a límit inferior de densitat màxima de compactació en l'assaig Pròctor Normal 

el valor 1,75 t / m3.  

- L'índex C.B.R. serà superior a deu (10) i no presentarà inflaments a aquest assaig. 

 

 Material per plenament ordinari 

El material a emprar pel plenament ordinari de rases serà sòl tolerable procedent d'excavació 

o préstecs. Compliran les següents condicions:  

- No contindrà més d'un vint per cent (25%) en pedres la grandària excedeixi de quinze (15) 

centímetres. 

- El seu límit líquid serà inferior a quaranta (40) o simultàniament: límit líquid menor de 

seixanta-cinc (65) i índex de plasticitat major de seixanta-sis centèsimes de límit líquid menys 

nou (IP0,66LL-9).  

- S'estableix com a límit inferior de densitat màxima de compactació en l'assaig Pròctor Normal 

el valor 1,45 t / m3.  



-L'índex C.B.R. ser superior a tres (3).  

- El contingut de matèria orgànica serà inferior al dos per cent (2%). 

 

El 95% del material emprat com a llit de seient haurà de passar pel sedàs ¼ ASTM (6,35 mm.). 

La totalitat del material haurà de passar pel tamís 3/8 (9,52 mm).  

La quantitat d'elements perjudicials no excedirà els límits que s'indiquen a continuació: 

 

- Terrossos d'argila. Màxim 0,5% del pes total de la mostra. 

- Fins que passen per tamís 0,080 UNE. Màxim 5% de pes total de la mostra. 

 

2.1.6 Instal·lació de canonades de PEBD 

 

Les rases de les canonades han de tenir la profunditat i l'amplada assenyalada anteriorment. 

S'ha considerat un increment d'excavació que preveu la sobreexcavació de nínxols per a la 

col·locació i manipulació de peces especials. 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua mitjançant els corresponents desguassos a 

l'excavació i, si cal s'esgotarà l'aigua amb bomba. Els tubs i acoblaments es tendiran al llarg de 

la rasa i es procurarà que la quantitat de tubs apilats sigui suficient per a una jornada de 

treball. Abans de col·locar els tubs es revisarà l'interior de cada un eliminant tot objecte 

estrany. 

Quan es munti la instal·lació amb altes temperatures, la unió a punts fixos o ancorats s'ha de 

fer en les hores més fresques del dia per evitar deixar en tensió permanent la canonada amb 

fatiga del material a causa de la contracció. Al final de la jornada de treball es taparan els 

extrems lliures de la canonada, per a evitar l'entrada a terra, animals o objectes estranys que 

puguin obstruir la línia, s'utilitzaran bosses de plàstic o de paper, cobrint-les amb una mica de 

terra. 

Quan la canonada hagi d'instal·lar en trams inclinats, s'assegurarà la canonada contra possibles 

desplaçaments per mitjà d'ancoratges. Els blocs d'ancoratge de formigó es construiran de 

manera que no entorpeixin amb el maneig dels accessoris per al cas d'avaries i manteniment. 

Les canonades emprades seran de polietilè. Totes elles seran de marca de reconeguda garantia 

i per a cada tipus de canonada es compliran les normes que estableixen les característiques, 

mètodes d'assaig, mesures i toleràncies: 

- Canonades de polietilè: UNE 53.367, UNE 53-151, DIN 8073, UNE 53-142 i DIN 8073. 

Les pressions i diàmetres seran els especificats en els plànols. Les canonades de PE hauran de 

comptar inexcusablement amb el contrast de qualitat IRANOR, i és preceptiu abans de la seva 

apilament per part del contractista, la demostració davant l'Enginyer Director d'una manera 

clarament documentat, la possessió d'aquest segell per part de la marca seleccionada pel 

contractista. 

Les canonades superficials de polietilè de portar un tractament amb negre de fum per 



salvaguardar dels raigs ultraviolats. Estaran marcades amb el segell CN-122. 

Les canonades de PE a emprar en les conduccions, s'ajustaran pel que fa a diàmetre i a pressió 

de timbrat a l'assenyalat en els plànols, cenyint pel que fa a valors de pressió de treball, pressió 

normalitzada de trencament i de prova a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPU 

Es posarà èmfasi en la bona qualitat de les coles emprades en juntes. 

2.1.7 Aspersors 

 

Es col·locaran aspersors de la marca Rainbird o similar amb els seus suports corresponents, 

que aniran clavats a terra. 

2.1.8 Vàlvules 

 

Les vàlvules es col·locaran en els llocs indicats en els plànols de planta de parcel·la. Per a la 

instal·lació de les vàlvules s'utilitzaran els colzes, peces especials i brides necessaris. Les 

vàlvules aniran protegides per una arqueta formada per tub de formigó en massa segons es 

detalla en els plànols. En el muntatge de vàlvules, les brides d'acoblament estaran 

normalitzades segons les normes DIN per a la pressió de treball. Per a les electrovàlvules 

hidràuliques s’usarà cable elèctric antihumitat de la secció recomanada pel fabricant per 

connectar cada vàlvula hidràulica amb el programador. En el muntatge de les vàlvules es tindrà 

en compte les indicacions del fabricant, sent necessari la presentació per part del Contractista 

a la Direcció d'Obra d'un pla de muntatge, no podent iniciar-se l'execució del mateix fins que 

aquest doni el seu vistiplau.  

 

 Característiques 

Aquestes peces seran capaces de suportar una pressió de treball i de prova igual a la de les 

canonades on s'instal·lin. El cos o part principal de la vàlvula haurà de ser de fosa revestit 

interior i exteriorment d'una capa de resina epoxi d'un gruix mínim de 150 micres, trepades 

segons DIN 2533. La vàlvula ha de tenir un pilot amb els mecanismes necessaris per a la seva 

accionament manual en cas d'avaria del sistema elèctric d'accionament de la vàlvula. 

El diafragma de la vàlvula serà de neoprè i niló reforçat, i l'eix que acciona el moviment de 

l'èmbol i aquest mateix seran de bronze. L'acabat de totes les peces ha de ser perfecte i en tot 

cas els models a utilitzar s'han de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa. Aquesta 

determinarà les proves que estimi oportunes pel que fa a pressió, estanquitat, robustesa i 

funcionament dels dispositius. Aquests elements aniran situats a l'interior d'una arqueta de 

protecció amb solera de grava. 

 

 

 



 

2.1.9 Programador 

 

El programador té les següents característiques: control mínim de 6 vàlvules de camp (línies), 

amb reg per volum (l o m3) o per temps (hores o minuts) independentment del programa. 

Consum elèctric baix amb alimentació de 220 V. 

 

2.1.10 Neteja de les obres 

 

És obligació de l'Adjudicatari netejar les obres i els seus voltants d'enderrocs, restes de 

materials, etc. i de qualsevol instal·lació provisional un cop finalitzat la comesa per al qual es va 

construir. Estarà obligat a adoptar les mesures pertinents en cada cas perquè les obres 

ofereixin un bon aspecte segons el parer de l'Enginyer Director i sota les directrius i ordres 

d'aquest; aconseguir la neteja general de l'obra a la seva terminació, retirant així mateix tot 

vestigi d'instal·lacions auxiliars. 

 

2.1.11 Execució de les obres no especificades en el present punt 

 

Si en el transcurs dels treballs fos necessari executar alguna classe d'obra no regulada en el 

present Plec de Condicions, el Contractista queda obligat a executar-la d'acord amb les 

instruccions que rebi de l'Enginyer Director qui, al seu torn, ha de complir la normativa vigent 

sobre el particular. El Contractista no tindrà dret a cap reclamació. 

 

2.1.12 Instal·lacions de protecció 

 

Es refereix el present article a les condicions d'execució, dels materials de control de 

l'execució, seguretat en el treball, mesurament, valoració i manteniment, relatives a les 

instal·lacions de protecció contra focs i llamps. Es complirà el que prescriu la norma NBE-CPI-

91 sobre condicions de protecció contra incendis i s'adoptarà el que estableix la norma NTE-IPF 

"Protecció contra el foc", i annex nº 6 de l'EH-91. Així com s'adoptarà el que estableix la norma 

NTE-IPP "Parallamps". 

 

2.1.13 Posada a punt de la instal·lació 

 

Abans de procedir a la instal·lació de tancaments terminals, es netejaran les canonades, 

deixant córrer l'aigua. Tots els anys, abans de començar la campanya de regs, es procedirà a 

netejat de les canonades deixant córrer l'aigua fins que surti pels extrems de les canonades 

terciàries, utilitzant un producte no corrosiu per a la neteja de les mateixes. 



2.1.14 Comprovació de la instal·lació 

 

Un cop col·locada la instal·lació i realitzades les proves i comprovacions, es procedirà a 

l'observació global del funcionament d'aquesta instal·lació. Es farà especial èmfasi en la 

comprovació del bon funcionament del capçal, que s'ha d'ajustar a les especificacions 

realitzades en la Memòria del present Projecte. Així mateix, cal assegurar-se la inexistència de 

cavitacions a la canonada. 

 

2.1.15 Operacions de cultiu 

 
Les tasques de preparació del terreny, abonat, plantació, cures etc. es realitzaran 
d'acord a les normes establertes en la memòria i els annexos respectius a la mateixa. 
 

2.1.16 Director de la instal·lació 

 
El director de la instal·lació  queda facultat per a introduir les variacions que estimi 
convenient, sempre que no variï en el fonamental els principis que han de guiar la 
instal·lació . 
 

2.1.17 Maquinària de l'explotació 

 
La maquinària serà llogada a empreses de serveis de maquinària agrícola del mateix 
municipi. 
 

2.1.18 Operaris de l'explotació 

 
Els operaris treballaran en condicions de màxima seguretat quant a l'ús de maquinària 
es refereix. 
L'encarregat de portar l'explotació o treballador principal haurà de instruir-se en el 
maneig del cultiu, en cas de no estar-ho. 
 

 

 

 

 

 



2.2 Epígraf II. Instal·lació elèctrica 

2.2.1 Descripció de les obres 

 

Objecte 

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions és construir un conjunt d'instruccions i una normativa 

específica, que juntament amb la resta de documents del present disseny, defineixin els 

requisits tècnics i administratius que s'hauran de complir en l'execució de les obres de 

cobertures elèctriques per a la instal·lació esportiva. 

 

Situació de les obres 

Les obres objecte del disseny es troben situades a la província de Barcelona, al terme 

municipal de Dosrius. 

 

Descripció general de les obres 

Seran objecte de les normes i condicions facultatives que es donen en aquest Plec de 

Prescripcions totes les obres incloses en el Pressupost, abastant els oficis i materials que s'hi 

utilitzin. Qualsevol discrepància que pogués existir la resoldrà director de les obres. Les obres a 

executar són totes les necessàries per a l'equipament de la parcel·la.  

 

2.2.2 Equips 

 

Els quadres elèctrics de baixa tensió estaran formats per conjunts d'elements prefabricats i es 

col·locaran els diferents aparells de maniobra i protecció. Els quadres seran metàl·lics o de 

doble aïllament. Tots els aparells de tall i protecció estaran senyalitzats mitjançant cartells, 

aquests cartells seran resistents i no es podran espatllar amb l'ús. Els cartells assenyalaran allò 

que diu l'esquema unifilar i també la línia de l'esquema. L'instal·lador es preocuparà d'incloure 

un esquema unifilar plantificat perquè no s'espatlli amb el temps. 

Els quadres mai seran justos d'espai i permetran fer ampliacions d'un vint per cent. Les 

característiques de disseny del quadre seran aquestes: 

-Comportament dielèctric 2 KV. 

-Tensió d'aïllament dels equips 2 KV. 

-Tensió de servei 220/380 V, 50 Hz. 

-Règim del neutre posat a terra. 

-L'alimentació dels circuits auxiliars com és: telerruptors, bobines de contactors, bombetes de 

senyalització i la resta de comandaments a 220 V, 50 Hz. 

 



 

2.2.3 Aparells d'enllumenat. 

 

Tots els aparells d'enllumenat estaran preparats per connectar a terra. 

Les característiques dels aparells d'enllumenat es defineixen d'acord amb el servei que fan. 

La temperatura del color de la llum serà definida a cada cas concret. 

No s'admetrà cap soroll molest quan funcionin. 

Les bombetes de l'enllumenat públic es definiran a cada cas concret. 

 

2.2.4 Fils per a la instal·lació d’  enllumenat. 

 

L'instal·lador subministrarà una mostra de tots els conductors elèctrics que usarà a la 

instal·lació. 

Els cables compliran tot allò que s'ha especificat en ITC-BT-28, seran no propagadors d'incendi i 

amb emissió de fums i opacitat reduïda, complint la norma UNEIX 21.123-4 o UNEIX 21.1002 

amb aïllament termoplàstic.  

Els cables a utilitzar seran: 

Cables enterrats i en circuits exteriors: TIPUS (FL.RT)(SD) també pot utilitzar-se cables (FI.RT) 

(SD) 

Cables per a habitatges, oficines i locals comercials i línies de distribució: TIPUS (FI.RT) (RX), 

utilitzant-se com a referència el cable Pirelli, AFUMEX 1000, TIPUS RZK1-K del tipus d'1.000 V. 

Per a 750 V utilitzem el cable tipus ZRHZ1-K, tots els cable emprats estan realitzat amb 

poliolefines.  

Els acrònims emprats són: 

(FI.RT): Cables no propagadors d'incendi  tipus FLAM  segons norma UNEIX 20-470 

(RX): Gasos de menor toxicitat (aproximadament el despreniment de clorhídric és la meitat per 

a la mateixa massa de cables convencionals) (AX): Molt reduïda emissió de fums i reduïdíssima 

toxicitat. En aquests cables la toxicitat és pràcticament nul·la. 

Totes les línies portaran un conductor de terra, aquest serà de color groc-verd, els fils de les 

línies seran de colors normalitzats i s'utilitzaran els colors negre, gris, marró i blau. 

 

 



 

2.2.5 Altres indicacions. 

 

Les xarxes elèctriques seran equilibrades pel repartiment de la intensitat dels conductors. 

Les proteccions magneto-tèrmiques (PIAs i I.C.P) i diferencials de la intensitat de defecte es 

col·locaran al principi de les línies que protegeixen. 

Els contactors, PIAs, ICP seran els autoritzats pels Serveis d'Indústria. Les PIAs  inferiors a 63 A 

seran totes de de tipus limitador de classe 3, amb Icc de 6000 A com a mínim. 

L'electricista haurà de preveure les connexions equipotencials de les masses metàl·liques 

mitjançant la connexió equipotencial a terra. 

Independentment de les connexions equipotencials l'electricista connectarà a terra totes les 

masses dels aparells elèctrics, sobretot la dels aparells d’enllumenat. 

 

2.2.6 Proves, recepció, garantia i documentació.  

Recepció provisional. 

  

-Comprovació de la instal·lació amb conformitat amb la memòria. 

-Mesurament de la resistència a terra. 

-Mesuraments de l'aïllament dels fils elèctrics. 

-Comprovació dels dispositius de protecció contra sobre càrregues i curt circuits. 

-Comprovació de les mesures de protecció contra contactes indirectes en especial de les 

preses de terra. 

-Mesurament de les caigudes de tensió a les condicions de funcionament. 

-Proves del conjunt de les instal·lacions. 

L'electricista haurà de subministrar els recursos humans i materials per fer les proves. Les 

despeses corresponents a aquestes actuacions són totalment a càrrec de l'electricista, també 

ho són les rectificacions que resulten necessàries després d'aquestes comprovacions. 

En cap concepte es podrà justificar per causa d'un error, oblit o imprecisió d'aquest pressupost 

descriptiu, el subministrar una instal·lació incompleta en estat de marxa defectuosa i en 

contradicció dels reglaments i normes vigents. 

 

 



2.3 Epígraf III. Part vegetal 

2.3.1 Àmbit d’aplicació 

En aquest pleg es fa referència a la normativa que s´ha de regir l´execució dels treballs, així 

com les condicions que han de reunir les unitats d´ obra i materials que intervinguin a 

l´execució del Projecte; descripció del qual s´especifica al document de la Memòria. 

Les estipulacions d´aquest pleg, afecten la totalitat del Projecte, excepte en els casos que 

s´especifiqui el contrari bé a la memòria, plànols o pressupost. En aquest cas es tindran en 

compte les del projecte 

2.3.2 Omissions 

Les omissions en els Plànols i Plec de condicions, o les descripcions errònies dels detalls que siguin 

indispensables per portar a terme correctament la intenció exposada als plànols i projecte, no 

eximeix al contractista de l´obligació de realitzar els detalls com si haguessin estat correctament 

descrits al projecte d´execució. 

2.3.3 Condicions generals 

EXAMEN I ACCEPTACIÓ 

Els materials ha utilitzar que es proposen per les obres d´aquest projecte tenen que: 

- Ajustar-se a les especificacions d´ aquest Pleg i a la descripció feta a la Memòria, als Plànols o als 

Pressupostos. 

- Ser examinats i acceptats per la Direcció Facultativa.  

 L´acceptació en principi no pressuposa la definitiva, que queda supeditada a  l’absència de 

defectes de qualitat o d´uniformitat, considerats en el conjunt de l´obra. 

Aquest criteri té especial vigència al relleu i subministra de plantes, cas en que el contractista està 

obligat a: 

- Substituir totes les plantes que, dins el termini del termini de garantia, no reuneixi les condicions 

exigides en el moment de subministra o plantació. 

L’acceptació o rebuig dels  materials es competència de la Direcció Facultativa, que establirà els 

seus criteris d´ acord amb les normes i finalitats del projecte. 

Els materials rebutjats seran retirats ràpidament de l’obra, excepte en el cas d’autorització 

expressa de la Direcció Facultativa. 

MAGATZEMATGE I AMUNTEGAMENT 

Els materials s’ emmagatzemaran, sempre que sigui precís de manera que quedin assegurats el 

seu bon estat per ser utilitzats i per que sigui possible una inspecció en qualsevol moment. 

 

 



2.3.4 Terra vegetal 

El concepte de terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat 

de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m.), millorada amb adobs orgànics i que reuneixi 

bones condicions per a ser sembrada. 

Per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera que la llavor al germinar trobi, 

en principi, fàcil arrelament i  substàncies assimilables, i després la deguda protecció i escassa o 

nul.la competència per part d'altres plantes. 

La composició textural granulomètrica de tota terra franc-arenosa serà la següent:    

     Sorra        60% (25-40% > 0,25 mm) 

     Llim          20% 

     Argila       20% 

Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades.  

La quantitat de matèria orgànica, ha de ser igual o superior al tres per cent (2%). El seu pH haurà 

de ser lleugerament àcid, de sis a set amb vuit dècimes (6 a 7,8) (1-2,5 H2O), que és l'òptim per al 

desenvolupament dels bacteris i fongs fertilitzants.  

El nivell mínim de fertilitat serà: 1 % de nitrogen orgànic, 14 ppm de fósfor (expressat en 

P)(Olsen), 150 ppm de potassi (expressat en K) (estret amb NH4AcO 1N). 

La granulometria en zones de gespes i flors no tindrà cap element més gran d'1 cm, i del 20 a 25% 

d'elements entre 2 i 10 mm.  

2.3.5 Estesa de terra vegetal fertilitzada 

DEFINICIÓ 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les 

superfícies vistes dels talussos de terraplè i desmunt, i totes les altres zones a plantar o sembrar. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin 

acabant els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies gespitoses 

malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 

 Remòlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
Es remourà i transportarà a la zona d'ús per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal 

d'evitar que la terra es faci fang.  

S'evitarà la contaminació d'aquesta terra amb grava, terrosos d'argila o pedres més grans de cinc 

centímetres 5 cms. 

 

 



 Estesa i conformació 
La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella 

maquinària, per mitjà de la qual, s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a 

talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable, o 

de braç llarg, etc.  

El Contractista tornarà a col·locar al seu càrrec la terra vegetal que s'hagués relliscat del seu 

emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així com també en 

cas d'erosions per pluges o d'altres causes. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials 

que sobrin o hagin estat rebutjats retirant, així mateix, les instal·lacions provisionals. 

2.3.6 Replanteig 

Un cop fet el moviment de terres d'acord amb el replantejament de nivells explicat, passarem a 

replantejar el plànol del camp pròpiament dit. 

En primer lloc, s'haurà d'efectuar un replantejament general, dibuixant-lo o assenyalant-lo tot en 

el sòl (sòl que ja tindrà la seva forma definitiva, les seves ondulacions i talussos formats i afinats, 

etc.). 

Els objectes principals, es replantejaran mitjançant estaques situades en el punt exacte de 

col·locació. Així mateix es senyalaran mitjançant estaques o canyes els llocs exactes on hauran 

d'anar les boques de reg i els possibles punts de llum del camp. 

Malgrat tot, al llarg dels treballs algunes de les marques desapareixeran, obligant a fer petits 

replantejaments parcials posteriors. En aquest afermat de les senyals és quan es marcaran els 

nivells als quals s'haurà de situar el coll de l'arrel de les espècies a plantar o elements a situar. 

2.3.7 Llavors 

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i 

de poder germinatiu superior al 95%. 

No presentaran ni plagues,ni malalties, ni símptomes d'haver-les patit en el moment del 

subministrament. 

Si en el període de garantia es produïssin fallades, serà a compte del contractista les operacions 

de ressembra fins que s'assoleixi el resultat desitjat. 

Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la Direcció Facultativa; en cas 

contrari, podrà disposar-se de la realització d'anàlisi segons les "Normes Internacionals per a 

Assajos de Llavors" de 1966, amb les despeses a càrrec del contractista. 

 

 

 

 



2.3.8 Aigua de reg 

CONDICIONS GENERALS 

Quan el terreny sobre el que es rega no ofereixi especials dificultats, l'aigua utilitzada en els regs 

de plantació o sembra, així com en els necessaris regs de conservació, ha de complir amb les 

especificacions següents: 

 El pH haurà d'estar comprés entre 6 i 8. 

 La conductivitat elèctrica a 25ºC ha de ser inferior a 2,0 mmhos/cm. 

 L'oxigen dissolt haurà de ser superior a 3 mg/l. 

 El contingut en sals solubles ha de ser inferior a 2 gr/l. 

 El contingut en sulfats (SO4) ha de ser menor de 0,9 gr/l, el de clorurs (Cl-) estar per sota de 
0,29 gr/l i el de bor (B) no sobrepassar els 2 mg/l. 

 El límit d' Escherichia coli (per a organismes patògens) en 1 cm3, ha d'ésser 10. 

 El valor del coeficient alcalimétric (K), expressant els continguts dels ions en mgr/l, ha de ser 
superior a 6. 

 L'activitat relativa del sodi(Na+), en les reaccions de canvi del sòl, definit per:  
          

                            Na 

          SAR = ---------------- 

                       (Ca+ + Mg++)1/2/2 

no ha de superar 10, expressant les concentracions dels ions en meq/l. 

 El valor del carbonat sòdic residual (CSR), definit per CSR = (CO3= + CO3H-) - (Ca+ + Mg++), 
expressant-se els ions en miliequivalents per litre, ha de ser menor de 1,25 meq/l. 
 
De totes aquestes especificacions anteriors la Direcció Facultativa podrà obligar a efectuar l'assaig 

de totes les que jutgi oportunes a càrrec del contractista. 

2.3.9 Sembra 

Tots els treballs que a continuació es descriuen s'hauran de realitzar seguint els criteris que es 

descriuen en les "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme" editades pel "Col·legi Oficial 

d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya", concretament la NTJ 08S 

(http://www.aegreenkeepers.com/doc/normativa/superficie_de_hierba_natural_parte_1.pdf). 

Compren l'estesa de la llavor en la barreja i preparació que s'indiqui al projecte, rasclada amb 

rasclet fi per a envoltar la llavor i dues passades de corró, per a allisar la capa superior. 

Aquesta operació inclou els regs necessaris fins el naixement total del prat i els dos primers dalls. 

La llavor ha de quedar escampada regularment i la gespa un cop nascuda cobrirà de forma regular 

la totalitat del sòl.  

En cas contrari, la Direcció de l'Obra podrà rebutjar l'operació i donar l'ordre de llaurar i sembrar 

de nou.  

 



2.3.10 Manteniment 

REGS 

Els elements vegetals es regaran esporàdica o diàriament, en les èpoques que fos necessari, 

depenent de les condicions edafoclimatològiques i de les espècies de plantes existents; de forma 

que, tots els elements vegetals trobin en el sòl el percentatge d'aigua útil necessària pel seu 

normal creixement i desenvolupament. 

Els regs es realitzaran normalment amb el sistema d'automatització. En el cas de que aquest no 

funciones es realitzaria mitjançant l'ús de mànegues de 50 metres de llargada. En qualsevol cas els 

elements vegetals s'hauran de regar des del moment que arribin a l'obra. 

Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí o a les 

darreres de la tarda, realitzant però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es 

planti, i els de sembra immediatament després de compactat l'humus. 

Es farà de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i 

rentats del sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 

Fins que s'hagi assegurat l'arrelament el reg s'ha de fer de manera que l'aigua travessi la mota a 

on es troben les arrels i no es perdi per la terra més flonja que l'envolta. 

Al llarg del temps que duri la germinació , s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb la 

humitat necessària perquè el tant per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst. 

Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que 

sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a 

determinats llocs i produint calbes a d'altres. 

Es continuarà regant amb la freqüència i intensitat necessàries per a mantenir el sòl en l'estat 

d'humitat adequat. 

SEGUES 

Es realitzaran amb la freqüència precisa per a que l'herba no arribi a tenir una alçada tal que 

estèticament i fisiològica, suposi un perjudici per a la gespa, no admetent-se una alçada superior 

als 4 cm. Compren també aquest treball, el rasclat, neteja i retirada dels productes sobrants. 

RESSEMBRAT 

A les zones de gespes on, per sembra defectuosa o per desgast posterior, es produeixin clarianes i 

calbes, s'haurà de realitzar el ressembrat amb les mateixes mescles i dosis de llavor que la sembra 

primera. Abans de ressembrar és aconsellable airejar y recebar. 

ADOBAT 

S'efectuaran els necessaris, essent els mínims recomanables els que s'indiquen en el calendari de 

manteniment 
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1. Pressupost elèctric 

 

Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

2. Cablejat         

Subministrament i instal·lació  de  cable conductor de coure 0,6/1kV RV-K tripolar de secció 3x10mm2  m 100 4,84 € 484,00 € 

Subministrament i instal·lació  de cable conductor de coure 0,6/1kV RV-K tripolar de secció 3x16mm2  m 180 6,91 € 1.243,80 € 

Subministrament i instal·lació  de punt de posada a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat 
en caixa estanca y col·locat superficialment  u 4 

31,28 
125,12 € 

Subministrament i instal·lació  de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de 
connexió a terra  

m 4 
8,76 

35,04 € 

Subministrament i instal·lació  de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix 
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra 

u 4 
21,92 

87,68 € 

 
  

total 1.975,64 € 

 
  

  Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

3. Proteccions         

Subministrament i instal·lació  d' interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 
3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

U 6 36,22 € 217,32 € 

Subministrament i instal·lació  d' interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 

sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 

U 4 76,27 € 305,08 € 

Subministrament i instal·lació  de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm l largària de 
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra 

U 4 75,45 301,80 € 

 
  

total 824,20 € 

 
  

  

 
  

  Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

4. COMANDAMENT         

Subministrament i instal·lació  de contactor 2 pols   u 4 11,95 € 47,80 € 

  

  total 47,80 € 

Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

1. Il·luminació         

Focus Philips MVP507 MHN-LA 2000 o similar U 8 497,00 € 3.976,00 € 

Fanals U 4 600,00 € 2.400,00 € 

   

total 6.376,00 € 



 

2. Pressupost hidràulic 
Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

1. Moviment de terres         

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 30 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació 

amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor 
m 350 5,70 € 1.995,00 € 

      total 1.995,00 € 

     Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

2. Canonades i conduccions          

Subministrament i instal·lació  de canonada PEBD 6atm ∅ 20mm  m 220 0,72 € 158,40 € 

Subministrament i instal·lació  de canonada PEBD 6atm ∅ 32mm m 157 1,56 € 244,92 € 

Subministrament i instal·lació  d'arquetes de reg  u 3 50,00 € 150,00 € 

   

total 553,32 € 

     Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

3. Elements de control          

Subministrament i instal·lació  de programador de reg (RAIN BIRD ESP-RZX6i o similar)  U 1 59,95 € 59,95 

Subministrament i instal·lació  d' electrovàlvules (Rain Bird Sèrie HV o similar)  U 6 12,90 € 77,40 € 

Subministrament i instal·lació  de vàlvules manuals U 11 20,00 € 220,00 € 

  

  total 357,35 € 

     Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

4. Aspersors         

Subministrament i instal·lació  de RAIN BIRD sèrie 5000 amb tovera 1,5 (o similars)  U 4 10,49 € 41,96 € 

Subministrament i instal·lació  de RAIN BIRD sèrie 5000 amb tovera 2,5 (o similars) U 14 10,49 € 146,86 € 

Subministrament i instal·lació  de RAIN BIRD sèrie 5000 amb tovera 5 (o similars) U 10 10,49 € 104,90 € 

   

total 293,72 € 

 

 



 

3. Pressupost Jardineria 
Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

1. Material vegeta         

Subministrament i sembra de mescla de llavors tipus SPARRING (o similar) kg 65 5,00 € 325,00 € 

      total 325,00 € 

     

     Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

2. Moviment de terres         

Terraplè (estesa y compactació de sòl adequat a l'obra, en tongades de 50 cms de gruix, com a màxim, 

amb compactació del 95% PM, utilitzant corró vibratori i autopropulsat. 
m3 1225 2,60 € 3.185,00 € 

Subministrament de terres seleccionades d'aportació m3 1225 9,33 € 11.429,25 € 

      total 14.614,25 € 

     

     Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

3. Preparació del terreny         

Desbrossar les zones amb males herbes h 3 21,00 € 63,00 € 

Anivellar la terra escampada h 1 25,00 € 25,00 € 

Retirada de les instal·lacions actuals h 10 8 80,00 € 

Reinstal·lació de les instal·lacions actuals h 10 8 80,00 € 

   

total 248,00 € 

     

     Concepte Unitat Quantitat Cost unitari € Cost total € 

4. Manteniment         

Abonat kg 126 20,00 € 2.520,00 € 

Sega h 70 10,00 € 700,00 € 

Escarificat h 1 35 35,00 € 

Ressembres h 2 10 20,00 € 

Aeració h 2 10 20,00 € 

   

total 3.275,00 € 

 



 

4. RESUM PRESSUPOSTARI 
 
 

    1.ELÈCTRIC 

Concepte       Cost total € 

1. Il·luminació       6.376,00 € 

2. Cablejat       1.975,64 € 

3. Proteccions       824,20 € 

4. Comandament       47,80 € 

   

Total 9.223,64 € 

     

     2. HIDRÀULIC 

Concepte       Cost total € 

1. Moviment de terres       1.995,00 € 

2. Canonades i conduccions        553,32 € 

3. Elements de control        357,35 € 

4. Aspersors       293,72 € 

   

Total 3.199,39 € 

     

     3. JARDINERIA 

Concepte       Cost total € 

1. Llavors       325,00 € 

2. Moviment de terres       14.614,25 € 

3. Preparació terreny       248,00 € 

4. Manteniment       3.275,00 € 

   

Total 14.939,25 € 

     

     

   
TOTAL 27.362,28 € 

 


