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DOC 2: PLÀNOLS 
 

 

00 Índex de plànols 

01 Situació 

01.A Planta de Situació _Ortofoto   1/4000 1A3 

01.B Planta de Situació    1/4000 1A3 

01.C Planejament Vigent (1.6)    1/1000 1A3 

01.D Planejament Proposat (P.1)   1/1000 1A3 

01.E Planejament Urbanístic_superposició Proposta  1/2000 2A3 

02 Estat Actual 

02.A Planta de Conjunt (Àmbits marcats)   1/1000 4A3  

02.B Planta Topogràfica (La Rambla)   1/1000 4A3  

02.C Planta Topogràfica (Àmbit 1)   1/500    2A3  

02.D Perfils Longitudinals 

02.D.1 Perfil Longitudinal _Façana Gòtic (Àmbit 1) 1/500 1/50 1A3  

02.D.2 Perfil Longitudinal _Façana Raval (Àmbit 1) 1/500 1/50 1A3  

02.D.3 Perfil Longitudinal _Eix Rambles (Àmbit 1) 1/500 1/50 1A3  

03 Actuacions Prèvies    

03.A Superposició Estat Actual_Proposta (La Rambla) 1/1000 4A3 

03.B Superposició Estat Actual_Proposta (Àmbit 1)  1/500    2A3 

03.C Planta d’enderrocs_Paviments i Encintats (La Rambla) 1/1000  4A3 

03.D Planta d’enderrocs _Paviments i Encintats (Àmbit 1)  1/500    2A3 

03.E Planta d’enderrocs _Mobiliari Urbà (La Rambla) 1/1000  4A3 

03.F Planta d’enderrocs _Mobiliari Urbà (Àmbit 1)  1/500    2A3 

04 Proposta  

04.A Planta de Conjunt    1/1000 4A3 

04.B Planta (Àmbit 1)    1/500    2A3 

04.C Seccions tipus (Àmbit 1: ST01 a ST05)  1/150    4A3 

05 Definició Geomètrica 

05.A Planta traçat altimetria i geometria (La Rambla) 1/1000 4A3 

05.B Planta de Definició Geomètrica (Àmbit 1)  1/500   2A3 

05.C Planta de cotes i pendents (Àmbit 1)   1/250   7A3 

05.D Perfils Longitudinals (Superposició estat actual / proposta) 

05.D.1 Perfil Longitudinal_Façana Gòtic (Àmbit 1) 1/200    2A3 

05.D.2 Perfil Longitudinal_Façana Raval (Àmbit 1) 1/200    2A3 

05.D.3 Perfil Longitudinal_Façana Gòtic (Àmbit 1) 1/500 1/50 1A3 

05.D.4 Perfil Longitudinal_Façana Raval (Àmbit 1) 1/500 1/50 1A3 

05.D.5 Perfil Longitudinal_Eix Rambles (Àmbit 1) 1/500 1/50 1A3 

05.E Perfils Transversals (Superposició estat actual / proposta) 

05.E.1 Àmbit 1 (ST01 a ST05)   1/150   17A3 

06 Definició de Paviments 

 06.A Plantes de paviments 

06.A.1 Planta general (La Rambla)  1/1000 4A3 

06.A.2 Planta gruixos paviments (La Rambla) 1/1000 4A3 

06.A.3 Planta especejaments (La Rambla) 1/1000 4A3 

06.A.4 Planta de reixes (La Rambla)  1/1000 4A3 

06.B Planta  de materials (Àmbit 1)   1/500    2A3 

06.C Planta  de replanteig (Àmbit 1)   1/500    4A3 

06.D Seccions i Plantes constructives (Àmbit 1)       1/250, 1/100   8A3 

06.E Detalls paviments  

06.E.1A Paviments tipus  1/50, 1/20, 1/10 15A3 

06.F Detalls peces especials 

06.F.1A Paviments tipus                    1/20     09A3 

07 Transicions d’àmbits  

07.A  Àmbit 1/2_Planta    1/200  1A3 

07.B  Transició Av.Drassanes    1/200  1A3 

07.C Transició Anselm Clavé    1/200  1A3 

07.D Transició Passeig Josep Carner   1/200 1A3   

08 Jardineria, Arbrat i Zones Verdes  

08.A Planta General_Estat Actual (La Rambla)  1/1000 1A3  

08.B Planta  d’Afectacions (La Rambla)   1/1000 1A3  

08.C Planta Conjunt Proposta Arbrat  Arbustives  1/1000 1A3 

08.D Planta General_Proposta Arbrat (La Rambla)  1/1000 1A3  

08.E Planta Proposta Arbrat_Replanteig (Àmbit 1)  1/500    2A3 

08.F Planta Proposta_Escocells i parterres (La Rambla) 1/1000 1A3  

08.G Planta Proposta_Escocells i parterres (Àmbit 1) 1/500    2A3 

08.H Planta Proposta Arbustives 

 08.H.1 Àmbit 1_Proposta Arbustives  1/500     3A3 

 08.H.2.Àmbit 1_Replanteig   1/500, 1/503A3 

08.I Detalls Arbrat_Escocells       1/5,1/10,1/20  16A3 

08.J Detall prelloses    1/10, 1/20, 1/100, 1/10002A3 

08.K Senyalització     1/1000 2A3   

08.L Estintolament     1/500   2A3 

09 Ocupació de l’Espai Públic 

09.A Cordó de Serveis (Parades Bus, Neteja, Illes emergents, Bicing, DUM) 

09.A.1 Planta General_Estat Actual (La Rambla) 1/1000 1A3 

09.A.2 Planta General_Proposta (La Rambla) 1/1000 4A3 

09.A.3 Planta Proposta_Replanteig (Àmbit 1) 1/500    2A3 

09.A.4 Detalls     1/30  2A3  

10 Elements urbans   

10.A Planta General_Estat Actual (La Rambla)  1/1000  1A3 

10.B Planta General_Proposta (La Rambla)  1/500 2A3 

10.C Bancs i cadires 

10.C.1 Planta de Replanteig (Àmbit 1)  1/500    2A3  

10.C.2 Detalls    1/200    6A3 

10.D Papereres 

10.D.1 Planta de Replanteig (Àmbit 1)  1/500    2A3 

10.D.2 Detalls    1/250    2A3 

10.E Pilones 

10.E.1 Planta de Replanteig (Àmbit 1)  1/500    2A3 

10.E.2 Planta de Replanteig (Zooms)  1/250    1A3 

10.E.3 Planta de Fonamentacions  1/500    2A3 

10.E.4 Detalls Tipologies   1/10 1/20   11A3  

10.F Fonts  

10.F.1 Planta general fonts    1/1000  1A3 

10.F.2 Planta de Replanteig (Àmbit 1)  1/500    2A3 

10.F.3 Detalls Fonts    1/10      2A3  

10.F.4 Detalls Replanteig   1/10      3A3 

10.F.5 Detalls Connexions   1/10      3A3 

10.G Parking Bicis 

10.G.1 Planta de Replanteig (Àmbit 1)  1/500    1A3 

10.G.2 Detalls    1/10      1A3 

10.H Baranes 

10.H.1 Planta de Replanteig (Àmbit 1)  1/200    1A3 

10.H.2 Detalls    1/10      2A3  

10.IQuioscs  

10.I.1 Planta de Replanteig (Àmbit 1)  1/500  1A3 

10.I.2 Detalls                 1A3 

11 Enllumenat Públic  

11.A Planta General_Estat Actual (La Rambla)  1/1000  4A3 

11.B Planta General_Replanteig (enll. públic i monumental 

La Rambla)    1/1000  4A3  

11.C Planta de Replanteig (Àmbit 1)   1/500    2A3 

11.D Detalls      1,10,1/50,1/40   11A3 

11.E Planta General _Superposició amb arbrat (La Rambla) 1/1000  4A3  

12 Arqueologia i Patrimoni  

12.A Planta muralla / edificis patrimonials_Estat Actual 1/2000  2A3 

12.B Planta muralla /edificis patrimonials_Proposta 

12.B.1 Planta Muralla / Edifipatrimonials_Proposta 1/2000  2A3 

 12.B.1 Planta Muralla / Edifipatrimonials_Proposta 1/1000  1A3 

12.C Planta General / Paviments_Portes_Proposta 

12.C.1 Planta General / Paviments_Portes_Proposta1/4000  1A3   

12.C.2 Planta General / Paviments_Portes_Proposta 1/2000  2A3  

12.D Planta general / Edificis BCIN_Proposta urbanització 1/1000  2A3  

12.E Afectacions muralla_Planta    1/500    2A3 

12.F Afectacions muralla_Seccions       vàries   3A3 

12.G Afectacions muralla_fonaments pilones     1/500  2A3  

13 Elements d’Especial Interès    

13.A Elements d’Especial Interès_Planta general (La Rambla) 1/5000  1A3 

13.B Elements d’Especial Interès_Replanteig (Àmbit 1) 1/500    2A3 

13.C Elements d’Especial Interès no catalogats_Planta 

         general _Font Barcelona_Estat actual  1/1000   1A3 

13.D Elements d’Especial Interès no catalogats_Planta 

         general _Font Barcelona_Proposta   1/1000   1A3 

13.E Fitxa tècnica Font Barcelona   1/20         1A3 

14 Accessibilitat Vianants 

14.A Planta General_Accessibilitat Vianants  1/1000  4A3 

14.B Planta Proposta (Àmbit 1)    1/500    2A3 

15 Serveis existents  
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15.A1 Planta de conjunt    1/500  2A3 

15.B1 Xarxa d’Electricitat BT    1/500     2A3 

15.C1 Xarxa d’Electricitat MT    1/500     2A3 

15.D1 Xarxa d’Aigua Potable    1/500     3A3 

15.E1 Xarxa de Gas     1/500     2A3 

15.F1 Xarxa de Comunicacions _Telefònica  1/500     3A3 

15.F2 Xarxa de Comunicacions _Vodafone-ONO  1/500     2A3 

15.F3 Xarxa de Comunicacions _Orange-Jazztel  1/500     2A3 

15.G1 Xarxa Aèria     1/500     1A3 

15.H1 Armaris     1/500     2A3 

16 Serveis afectats 

16.A1 Planta de conjunt    1/500  2A3  

16.B1 Xarxa d’Electricitat BT    1/500    2A3 

16.C1 Xarxa d’Electricitat MT    1/500     2A3 

16.D1 Xarxa d’Aigua Potable    1/500     3A3 

16.E1 Xarxa de Gas     1/500     2A3 

16.F1 Xarxa de Comunicacions _Telefònica  1/500     3A3 

16.F2 Xarxa de Comunicacions _Vodafone-ONO  1/500     2A3 

16.F3 Xarxa de Comunicacions _Orange-Jazztel  1/500     2A3 

16.G1 Armaris     1/500     2A3 

16.H1 Altres Connexions 

16.I1 Detalls     VARIES  9A3 

17 Armaris Unificats    

17.A1 Planta de conjunt    1/2000 2A3 

17.A2 Planta d’implantació    1/500     2A3 

17.B1 Esquemes unifilars    S/E    1A3 

18 Xarxa de l’IMI  

18.A1 Planta Estat Actual    1/500     2A3 

18.B1 Planta Proposta    1/500     2A3 

18.C1 Detalls     1/20 1A3 

19 Xarxa d’enllumenat Públic   

19.A1 Planta Estat Actual    1/500     2A3 

19.B1 Planta Proposta (obra civil)   1/500     2A3 

19.B2 Planta Proposta (línies)    1/500  2A3 

19.C1 Detalls     VARIES 4A3 

20 Clavegueram  

20.A1 Planta Estat Actual    1/500     2A3 

20.A1 Planta Estat Actual. FO per clavegueram  1/500     2A3 

20.B1 Planta proposta    1/500    2A3  

21.B2 Dipòsit Bombeig    1/100 6A3 

20.C1 Detalls     VARIES   11A3 

21 Mobilitat   

21.A1 Planta Estat Actual      1/500   2A3  

21.B1 Planta Proposta. Semaforització, LED i Càmeres 1/500   2A3  

21.B2 Planta Proposta. Fibra òptica   1/500   1A3  

21.B3 Planta Proposta. Bus    1/500  1A3 

21.B4 Planta Proposta. Bicing    1/500  1A3  

21.C1 Carrils Cici. Estat Actual    1/500   4A3 

21.C2 Carrils Bici. Proposta    1/500   4A3 

21.D1 Detalls     1/20   2A3 

22 Xarxa de Freàtic  

22.A1 Esquema de freàtic (La Rambla)   1/2000     2A3 

22 B1 Planta Proposta    1/500     2A3  

22.C1 Detalls     VARIES  2A3  

23 Xarxa de Reg   

23.A1 Planta Proposta    1/500     2A3  

23.B1 Detalls     S/E 3A3  

24 Coordinació de Serveis  

24.A1 Seccions estat actual    VARIES  1A3  

24.A2 Seccions estat proposta    VARIES 1A3  

24.B1 Detalls        1/50 1A3 

25 Serveis de neteja urbana  

25.A1 Esquema general proposat       1/2000 2A3  

25.B1 Planta d’implantació    1/500  2A3  

26 Senyalització i seguretat viària  

26.A1 Planta d’estat actual    1/500  2A3  

26.B1 Planta d’implantació senyalització viària  1/500  2A3  

26.C1 Planta d’implantació senyalització vianants  1/500  2A3  

26.D1 Detalls. Senyalització viària   VARIES   8A3  

26.D2 Detalls. Senyals vianants   VARIES  5A3  

27 Fases d’obra  

27.A1 Planta Conjunt    1/2000 2A3  

27.B1Planta Fase 0     1/1000 1A3  

27.C1Planta Fase 1     1/1000 1A3  

27.C2Planta Fase 2     1/1000 1A3  

27.C3Planta Fase 3     1/1000 1A3  

27.C4Planta Fase 4     1/1000 1A3  

27.C5Planta Fase 5     1/1000 1A3  

27.C6Planta Fase 6     1/1000 1A3  

27.D1 Secció tipus S1. Proposta d’actuació Fase 1                  1/150 1A3 

27.D2 Secció tipus S1. Proposta d’actuació Fase 2                  1/150 1A3 

27.D3 Secció tipus S1. Proposta d’actuació Fase 3                  1/150 1A3 

27.D4 Secció tipus S1. Proposta d’actuació Fase 4                  1/150 1A3 

27.E1 Detalls constructius                    1/10 1A3 

27.E2 Detalls constructius                    1/10 1A3 

28 Protecció civil  

28.A1 Planta                   1/500 2A3  

29 Seguretat i protecció urbana  

29.A1 Càmeres GU. Planta Proposta   1A3 

29.B1 Pilones de Seguretat. Planta de Replanteig  2A3  

29.B2 Pilones de Seguretat. Planta de Replanteig Zoom 1A3  

29.B3 Pilones de Seguretat. Planta de Fonamentacions 2A3 

29.B4 Pilones de Seguretat. Detalls   7A3  

29.C1 Ambits de seguretat d’edificis. Planta Estat Actual 1A3 

29.C2 Ambits de seguretat d’edificis. Planta Proposta 1A3 

 

DOC 3: PLEC DE CONDICIONS  
 

 

01 Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

 

02 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de les Unitats d’Obra 

 

03 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars dels Serveis Municipals Afectats 

 

 

 

 

 

 

DOC 4: PRESSUPOST  
 

 

00 Amidaments Auxiliars 

01 Amidaments 

02 Estadística de Partides i Conjunts 

03 Quadre de preus núm.1 

04 Quadre de preus núm.2 

05 Pressupost 

06 Resum de pressupost 

07 Últim full del pressupost 

 

 

 

 

DOC 5: SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT   
 

 

01 Memòria Ambiental 

 

02 Informe d’aplicació de Criteris de Sostenibilitat 

 

03 Llistat de control per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat 

 

04 Informe relatiu a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta 
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DOC 2: PLÀNOLS 
 

 

00 Índex de plànols  

01 Situació 

01.A Planta de Situació _Ortofoto   1/4000 1A3 

01.B Planta de Situació    1/4000 1A3 

01.C Planejament Urbanístic_superposició Proposta  1/2000 2A3 

02 Estat Actual 

02.A Planta de Conjunt (Àmbits marcats)   1/1000 4A3  

02.B Planta Topogràfica (La Rambla)   1/1000 4A3  

02.C Planta Topogràfica (Per àmbits) 

02.C.1 Àmbit 2    1/500    3A3  

02.C.2 Àmbit 3    1/500    2A3  

02.C.3 Àmbit 4    1/500    2A3  

02.C.4 Àmbit 5    1/500    2A3  

02.D Perfils Longitudinals 

02.D.1 Perfil Longitudinal_Façana Gòtic 

02.D.1.1 Àmbit 2   1/500 1/50 2A3 

02.D.1.2 Àmbit 3   1/500 1/50 2A3 

02.D.1.3 Àmbit 4   1/500 1/50 2A3 

02.D.1.4 Àmbit 5   1/500 1/50 2A3 

02.D.2 Perfil Longitudinal_Façana Raval 

02.D.2.1 Àmbit 2   1/500 1/50 2A3 

02.D.2.2 Àmbit 3   1/500 1/50 2A3  

02.D.2.3 Àmbit 4   1/500 1/50 2A3  

02.D.2.4 Àmbit 5   1/500 1/50 2A3  

02.D.3 Perfil Longitudinal_Eix Rambles 

02.D.3.1 Àmbit 2   1/500 1/50 2A3 

02.D.3.2 Àmbit 3   1/500 1/50 2A3 

02.D.3.3 Àmbit 4   1/500 1/50 3A3 

02.D.3.4 Àmbit 5   1/500 1/50 2A3 

03 Actuacions Prèvies 

03.A Superposició Estat Actual_Proposta (La Rambla) 1/1000 4A3 

03.B Superposició Estat Actual_Proposta (Per àmbits) 

03.B.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

03.B.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

03.B.3 Àmbit 4    1/500    2A3 

03.B.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

03.C Planta d’enderrocs_Paviments i Encintats (La Rambla) 1/1000  4A3 

03.D Planta d’enderrocs _Paviments i Encintats (Per àmbits)  

03.D.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

03.D.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

03.D.3 Àmbit 4    1/500    2A3 

03.D.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

03.E Planta d’enderrocs _Mobiliari Urbà (La Rambla) 1/1000  4A3 

03.F Planta d’enderrocs _Mobiliari Urbà (Per àmbits)  

03.F.1 Àmbit 2    1/500    3A3  

03.F.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

03.F.3 Àmbit 4    1/500    2A3 

03.F.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

04 Proposta  

04.A Planta de Conjunt    1/1000 4A3 

04.B Planta (Per àmbits) 

04.B.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

04.B.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

04.B.3 Àmbit 4    1/500    2A3 

04.B.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

04.C Seccions tipus (Per àmbits) 

04.C.1 Àmbit 2 (ST06 a ST13)   1/150    6A3 

04.C.2 Àmbit 3 (ST14 a ST16)   1/150    1A3 

04.C.3 Àmbit 4 (ST17 a ST24)   1/150    8A3 

04.C.4 Àmbit 5 (ST25 a ST33)   1/150    9A3 

05 Definició Geomètrica 

05.A Planta traçat altimetria i geometria (La Rambla) 1/1000 4A3 

05.B Planta de Definició Geomètrica (Per àmbits) 

05.B.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

05.B.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

05.B.3 Àmbit 4    1/500    3A3 

05.B.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

05.C Planta de cotes i pendents (Per àmbits) 

05.C.1 Àmbit 2    1/250    8A3 

05.C.2 Àmbit 3    1/250    3A3 

05.C.3 Àmbit 4    1/250    5A3 

05.C.4 Àmbit 5    1/250    6A3 

05.D Perfils Longitudinals (Superposició estat actual / proposta) 

05.D.1 Perfil Longitudinal_Façana Gòtic 

05.D.1.1 Àmbit 2   1/200    4A3 

05.D.1.2 Àmbit 3   1/200    4A3 

05.D.1.3 Àmbit 4   1/200    6A3 

05.D.1.4 Àmbit 5   1/200    5A3 

05.D.2 Perfil Longitudinal_Façana Raval 

05.D.2.1 Àmbit 2   1/200    4A3 

05.D.2.2 Àmbit 3   1/200    4A3 

05.D.2.3 Àmbit 4   1/200    5A3 

05.D.2.4 Àmbit 5   1/200    5A3 

05.D.3 Perfil Longitudinal_Façana Gòtic 

05.D.3.1 Àmbit 2   1/500 1/50    2A3 

05.D.3.2 Àmbit 3   1/500 1/50    2A3 

05.D.3.3 Àmbit 4   1/500 1/50    2A3 

05.D.3.4 Àmbit 5   1/500 1/50    2A3 

05.D.4 Perfil Longitudinal_Façana Raval 

05.D.4.1 Àmbit 2   1/500 1/50    2A3 

05.D.4.2 Àmbit 3   1/500 1/50    2A3 

05.D.4.3 Àmbit 4   1/500 1/50    2A3 

05.D.4.4 Àmbit 5   1/500 1/50    2A3 

05.D.5 Perfil Longitudinal_Eix Rambles 

05.D.5.1 Àmbit 2   1/500 1/50    2A3 

05.D.5.2 Àmbit 3   1/500 1/50    2A3 

05.D.5.3 Àmbit 4   1/500 1/50    3A3 

05.D.5.4 Àmbit 5   1/500 1/50    2A3 

05.E Perfils Transversals (Superposició estat actual / proposta) 

05.E.1 Àmbit 2 (ST06 a ST13)   1/150   14A3 

05.E.2 Àmbit 3 (ST14 a ST16)   1/150   3A3 

05.E.3 Àmbit 4 (ST17 a ST24)   1/150   8A3 

05.E.4 Àmbit 5 (ST25 a ST33)   1/150   9A3 

06 Definició de Paviments 

06.A Plantes de paviments 

06.A.1 Planta general (La Rambla)  1/1000 4A3 

06.A.2 Planta gruixos paviments (La Rambla) 1/1000 4A3 

06.A.3 Planta especejaments (La Rambla) 1/1000 4A3 

06.A.4 Planta de reixes (La Rambla)  1/1000 4A3 

06.B Planta  de materials (Per àmbits) 

06.B.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

06.B.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

06.B.3 Àmbit 4    1/500    3A3 

06.B.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

06.C Planta  de replanteig (Per àmbits) 

06.C.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

06.C.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

06.C.3 Àmbit 4    1/500    2A3 

06.C.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

06.D Seccions i Plantes constructives (Per àmbits) 

06.D.1 Àmbit 2       1/250, 1/100   6A3 

06.D.2 Àmbit 3        1/250, 1/100   2A3 

06.D.3 Àmbit 4    1/250, 1/100 10A3 

06.D 4 Àmbit 5        1/250, 1/100   8A3 

06.E Detalls paviments  

06.E.1A Paviments tipus  1/50, 1/20, 1/10 19A3 

06.F Detalls peces especials 

06.F.1A Paviments tipus     1/20   12A3 

06.F.1B Espais singulars         1/100, 1/20    6A3 

07 Transicions d’àmbits   

07.A Àmbit 2/3_Planta    1/500 1A3   

07.B Àmbit 3/4_Planta    1/50O 1A3   

07.C Àmbit 4/5_Planta    1/500 1A3 

08 Jardineria, Arbrat i Zones Verdes  

08.A Planta General_Estat Actual (La Rambla)  1/1000 4A3  

08.B Planta  d’Afectacions (La Rambla)   1/1000 4A3 

08.C Planta Conjunt Proposta Arbrat  Arbustives  1/1000 4A3  
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08.D Planta General_Proposta Arbrat (La Rambla)  1/1000 4A3 

08.E Planta Proposta Arbrat_Replanteig (Per àmbits) 

08.E.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

08.E.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

08.E.3 Àmbit 4    1/500    2A3 

08.E.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

08.F Planta Proposta_Escocells i parterres (La Rambla) 1/1000 4A3  

08.G Planta Proposta_Escocells i parterres (Per àmbits) 

08.G.1 Àmbit 2    1/500    3A3  

08.G.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

08.G.3Àmbit 4    1/500    2A3 

08.G.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

08.H Planta Proposta Arbustives 

 08.H.1 Àmbit 2_Proposta Arbustives  1/500     2A3 

08.H.2 Àmbit 2_Replanteig         1/500, 1/502A3 

 08.H.3 Àmbit 4_Proposta   1/500     1A3 

08.I Detalls Arbrat_Escocells     1/5,1/10,1/20  14A3 

08.J Detall prelloses   1/10, 1/20, 1/100, 1/20003A3 

08.K Senyalització     1/1000 1A3 

08.L Estintolament     1/500   2A3 

09 Ocupació de l’Espai Públic 

09.A Cordó de Serveis (Parades Bus, Neteja, Illes emergents, Bicing, DUM) 

09.A.1 Planta General_Estat Actual (La Rambla) 1/1000 4A3 

09.A.2 Planta General_Proposta (La Rambla) 1/1000 4A3 

09.A.3 Planta Proposta_Replanteig (Per àmbits)  

 09.A.3.1 Àmbit 2   1/500    3A3 

 09.A.3.2 Àmbit 3   1/500    2A3 

 09.A.3.3 Àmbit 4   1/500    2A3 

 09.A.3.4 Àmbit 5   1/500    2A3 

09.A.4.Detalls                1/20,1/30 2A3 

10 Elements urbans 

10.A Planta General_Estat Actual (La Rambla)  1/1000  4A3  

10.B Planta General_Proposta (La Rambla)  1/1000  4A3 

10.C Bancs i cadires 

10.C.1 Planta de Replanteig (Per àmbits) 

 10.C.1.1  Àmbit 2   1/500    3A3 

 10.C.1.2  Àmbit 3   1/500    2A3 

 10.C.1.3  Àmbit 4   1/500    2A3 

 10.C.1.4  Àmbit 5   1/500    2A3  

10.C.2 Detalls    1/200    6A3 

10.D Papereres 

10.D.1 Planta de Replanteig (Per àmbits) 

 10.D.1.1  Àmbit 2   1/500    3A3 

 10.D.1.2  Àmbit 3   1/500    2A3 

 10.D.1.3  Àmbit 4   1/500    2A3  

 10.D.1.4  Àmbit 5   1/500    2A3 

10.D.2 Detalls    1/250    2A3 

10.E Pilones 

10.E.1 Planta de Replanteig 

 10.E.1.1  Àmbit 2   1/500    3A3 

 10.E.1.2  Àmbit 3   1/500    2A3 

 10.E.1.3  Àmbit 4   1/500    2A3 

 10.E.1.4  Àmbit 5   1/500    2A3 

10.E.2 Planta de Replanteig (Zooms) 

 10.E.2.1  Àmbit 2   1/250    1A3 

 10.E.2.2  Àmbit 4   1/250    2A3 

 10.E.2.3  Àmbit 5   1/250    1A3 

10.E.3 Planta de Fonamentacions 

 10.E.3.1  Àmbit 2   1/500    3A3 

 10.E.3.2  Àmbit 3   1/500    2A3 

 10.E.3.3  Àmbit 4   1/500    2A3 

 10.E.3.4  Àmbit 5   1/500    2A3 

10.E.4 Detalls Tipologies   1/10 1/20    11A3 

10.F Fonts 

10.F.1 Planta general fonts    1/1000  4A3 

10.F.2 Planta de Replanteig (Per àmbits) 

10.F.2.1  Àmbit 2   1/500    1A3 

 10.F.2.2  Àmbit 3   1/500    1A3 

10.F.2.3  Àmbit 4   1/500    2A3  

 10.F.2.4  Àmbit 5   1/500    2A3  

10.F.3 Detalls    1/10      2A3  

10.F.4 Detalls Replanteig   1/10      7A3 

10.F.5   Detalls Connexions   1/10      3A3 

10.G Parking Bicis 

10.G.1 Planta de Replanteig 

 10.G.1.1  Àmbit 2   1/500    1A3 

 10.G.1.2  Àmbit 3   1/500    1A3 

 10.G.1.3  Àmbit 4   1/500    1A3  

 10.G.1.4  Àmbit 5   1/500    1A3 

10.G.2 Detalls    1/10      1A3 

10.H Quioscs  

10.H.1 Planta de Replanteig (Per àmbits) 

 10.H.1.1  Àmbit 2   1/500    3A3  

 10.H.1.2  Àmbit 3   1/500    2A3  

 10.H.1.3  Àmbit 4   1/500    2A3  

 10.H.1.4  Àmbit 5   1/500    2A3 

10.H.2 Detalls    1/10     1A3 

11 Enllumenat Públic  

11.A Planta General_Estat Actual (La Rambla)  1/1000  4A3 

11.B Planta General_Replanteig (enll. públic i monumental 

La Rambla)    1/1000  4A3  

11.C Planta de Replanteig (Per àmbits) 

11.C.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

11.C.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

11.C.3 Àmbit 4    1/500    2A3 

11.C.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

11.D Detalls      1,10,1/50,1/40  10A3 

11.E Planta General _Superposició amb arbrat (La Rambla) 1/1000  4A3  

12 Arqueologia i Patrimoni    

12.A Planta muralla / edificis patrimonials_Estat Actual 1/2000  2A3 

12.B Planta muralla /edificis patrimonials_Proposta 

12.B.1 Planta Muralla / Edifipatrimonials_Proposta 1/2000  2A3 

 12.B.1 Planta Muralla / Edifipatrimonials_Proposta 1/1000  4A3 

12.C Planta General / Paviments_Portes_Proposta 

12.C.1 Planta General / Paviments_Portes_Proposta 1/4000  1A3   

12.C.2 Planta General / Paviments_Portes_Proposta 1/2000  2A3  

12.D Planta general / Edificis BCIN_Proposta urbanització 1/1000  4A3  

12.E Afectacions muralla_Planta   1/500     4A3 

12.F Afectacions muralla_Seccions   vàries      5A3 

12.G Afectacions muralla_fonaments pilones   

12.G.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

12.G.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

12.G.3 Àmbit 4    1/500    2A3 

12.G.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

13 Elements d’Especial Interès    

13.A Elements d’Especial Interès_Planta general (La Rambla)  1/5000  1A3 

13.B Elements d’Especial Interès_Replanteig (Per àmbits)   

13.B.1  Àmbit 2    1/500    2A3 

13.B.2  Àmbit 3    1/500    1A3 

13.B.3  Àmbit 4    1/500    2A3  

13.B.4  Àmbit 5    1/500    1A3  

13.C Elements d’Especial Interès no catalogats_Planta 

         general enllumenat ornamental.Estat actual  1/1000  4A3  

13.D Elements d’Especial Interès no catalogats_Planta 

         general enllumenat ornamental.Proposta  1/1000  4A3  

13.E Fotos detall enllumenat ornamental    1/1000  5A3  

13.F Fitxa tècnica lluminària ornamental St Jaume  1/30       1A3  

13.G Elements d’Especial Interès no catalogats_Planta 

         general _Font Barcelona_Estat actual  1/1000   1A3 

13.H Elements d’Especial Interès no catalogats_Planta 

         general _Font Barcelona_Proposta   1/1000   1A3 

13.I Fitxa tècnica Font Barcelona   1/20        1A3 

14 Accessibilitat Vianants    

14.A Planta General_Accessibilitat Vianants  1/1000  4A3 

14.B Planta Proposta (Per àmbits) 

14.B.1 Àmbit 2    1/500    3A3 

14.B.2 Àmbit 3    1/500    2A3 

14.B.3 Àmbit 4    1/500    2A3 

14.B.4 Àmbit 5    1/500    2A3 

15 Memorial 

15.A Fases d’Actuació    1/500 1A3 

15.B Planta Actuació 1    1/200 1A3 

15.C Replanteig Actuació 1    1/50 1A3 

15.D Seccions longitudinals i transversals   1/100 5A3 

15.E Detalls     1/5,1/2 3A3 

16 Serveis existents  

16.A1 Planta de Conjunt    1/500     9A3  

16.B1 Xarxa d’Electricitat BT    1/500     9A3  

16.C1 Xarxa d’Electricitat MT    1/500     9A3  

16.D1 Xarxa d’Aigua Potable    1/500     9A3  

16.E1 Xarxa de Gas     1/500     9A3  

16.F1 Xarxa de Comunicacions _Telefònica  1/500     9A3  

16.F2 Xarxa de Comunicacions _Vodafone-ONO  1/500     9A3  

16.F3 Xarxa de Comunicacions _Orange-Jazztel  1/500     9A3  

16.F4 Xarxa de Comunicacions _Cablerunner  1/500     5A3  

16.G1 Xarxa Aèria     1/500     8A3  

16.H1  Armaris     1/500     9A3  

17 Serveis afectats  

17.A1 Planta de Conjunt     1/500  9A3  

17.B1 Xarxa d’Electricitat BT    1/500    9A3  

17.C1 Xarxa d’Electricitat MT    1/500     9A3  

17.D1 Xarxa d’Aigua Potable    1/500     9A3  

17.E1 Xarxa de Gas     1/500     9A3  

17.F1 Xarxa de Comunicacions _Telefònica  1/500     9A3  

17.F2 Xarxa de Comunicacions _Vodafone-ONO  1/500     9A3  

17.F3 Xarxa de Comunicacions _Orange   1/500     9A3  

17.G1 Armaris     1/500       9A3  

17.H1 Atres Connexions 

17.I1 Detalls     VARIES      9A3  

17.I2 DetallsETs     VARIES      9A3  

18 Armaris Unificats    

18.A1 Planta de conjunt    1/2000 2A3  

18.A2 Planta d’implantació    1/500     9A3  

18.B1 Esquemes unifilars    s/e 10A3  

18.D1 Criteris d'ubicació    1/50 2A3 

19 Xarxa de l’IMI  

19.A1 Planta Estat Actual    1/500     9A3 

19.B1 Planta Proposta    1/500     9A3 

19.C1 Detalls     1/20 1A3 

20 Xarxa d’enllumenat Públic   

20.A1 Planta Estat Actual    1/500     9A3  

20.B1 Planta Proposta (obra civil)   1/500     9A3  

20.B2 Planta Proposta (línies)    1/500     9A3  

20.C1 Detalls     VARIES      5A3  

21 Clavegueram  

21.A1 Planta Estat Actual    1/500 9A3  

21.A2 Planta Estat Actual. FO per clavegueram  1/500 9A3  

21.B1 Planta proposta    1/500 9A3  

21.C1 Detalls     vàries 11A3 

22 Mobilitat 

22.A1 Planta Estat Actual    1/500 9A3 

22.B1 Planta Proposta. Semaforització, LED i Càmeres 1/500 9A3 

22.B2 Planta Proposta. Fibra òptica   1/500   9A3 

22.B3 Planta Proposta. Bus    1/500  2A3 

22.B4 Planta Proposta. Bicing    1/500  1A3  

22C1 Carrils Cici. Estat Actual    1/500   4A3 

22C2 Carrils Bici. Proposta    1/500   4A3 

22.D1 Detalls     1/20   2A3 

 

23 Xarxa de Freàtic 

23.A1 Esquema de freàtic     1/2000 2A3 

23 B1 Planta Proposta    1/500     10A3 

23.C1 Detalls     vàries 2A3 

24 Xarxa de Reg 

24.A1 Planta Proposta    1/500 9A3 

24.B1 Detalls     S/E 3A3 

25 Coordinació de Serveis 

25.A1 Seccions Estat Actual    1/100 7A3 

25.A2 Seccions Estat Proposta    1/100 7A3 

25.B1 Detalls        1/50 1A3 
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26 Afectacions a Metro 

26.A1 Planta d’estat actual    1/500 9A3 

26.B1 Planta d’actuacions    1/500 9A3 

26.C1 Reixes de ventilació. Planta d’actuacions i detalls 1/100 3A3 

26.D1 Impermeabilització Metro Liceu. Planta i secció 1/200 1A3 

26.D2 Impermeabilització Metro Liceu. Detalls  vàries 1A3 

27 Afectacions equipaments soterrats  

27.A Aparcament soterrat  

27.A.1 Estat actual. Planta carrer  1/500 1A3  

 27.A.2 Estat actual. Planta S-1   1/500 1A3  

 27.A.3 Estat actual. Planta S-2   1/500 1A3  

 27.A.4 Planta proposta d’actuació. Planta Carrer 1/500 1A3  

 27.A.5 Planta proposta d’actuació. Planta S-1 1/500 1A3  

 27.A.6 Seccions i detalls   vàries 2A3  

27.B Banys Monument a Pitarra 

27.B.1 Estat actual. Planta carrer  1/500 1A3 

 27.B.2 Estat actual. Planta S-1   1/500 1A3 

 27.B.3 Planta proposta d’actuació  1/500 1A3 

 27.B.4 Seccions i detalls   vàries 3A3 

28 Serveis de neteja urbana 

28.A1 Esquema general proposat       1/500 2A3 

28.B1 Planta d’implantació    1/500 9A3 

29 Senyalització i seguretat viària 

29.A1 Planta d’estat actual    1/500 12A3  

29.B1 Planta d’implantació senyalització viària  1/500 13A3  

29.C1 Planta d’implantació senyalització vianants  1/500 9A3  

29.D1 Detalls. Senyalització viària   vàries 3A3  

29.D2 Detalls. Senyals vianants   vàries 9A3 

30Fases d’obra 

30.A1 Àmbit 2 

30A1A Planta Conjunt   1/1000  2A3 

30A1B. Planta Fase 0   1/1000  3A3  

30A1C1 Planta Fase 1 Costat Raval  1/1000  3A3  

30A1C2 Planta Fase 2 Costat Raval  1/1000  3A3  

30A1C3 Planta Fase 3.1 Costat Raval  1/1000  3A3  

30A1C4 Planta Fase 3.2 Costat Raval  1/1000  3A3  

30A1C5 Planta Fase 1 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A1C6 Planta Fase 2 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A1C7 Planta Fase 3.1 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A1C8 Planta Fase 3.2 Costat Gòtic  1/1000 2A3  

30A1DSecció tipus S2. Proposta d’actuació 1/150  8A3  

30.A2 Àmbit 3 

30A2A Planta Conjunt   1/1000  2A3  

30A2B. Planta Fase 0   1/1000  2A3  

30A2C1 Planta Fase 1 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A2C2 Planta Fase 2 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A2C3 Planta Fase 3.1 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A2C4 Planta Fase 3.2 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A2C5 Planta Fase 1 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A2C6 Planta Fase 2 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A2C7 Planta Fase 3.1 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A2C8 Planta Fase 3.2 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A2DSecció tipus S3. Proposta d’actuació 1/150  8A3  

30.A3 Àmbit 4 

30A3A Planta Conjunt   1/1000  2A3  

30A3B. Planta Fase 0   1/1000  2A3  

30A3C1 Planta Fase 1 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A3C2 Planta Fase 2 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A3C3 Planta Fase 3.1 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A3C4 Planta Fase 3.2 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A3C5 Planta Fase 1 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A3C6 Planta Fase 2 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A3C7 Planta Fase 3.1 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A3C8 Planta Fase 3.2 Costat Gòtic  1/1000  3A3  

30A3D Secció tipus S4. Proposta d’actuació                 1/150  8A3  

30A3E1 Afectacions. Fase 1 Costat Gòtic.Línies  Bus   1/3000 2A3  

30A3E2 Afectacions. Fase 1 Costat Gòtic.Línies  Bus   1/3000 2A3  

30A3E3 Afectacions. Fase 1 Costat Gòtic.Línies  Bus   1/3000 1A3  

30.A4 Àmbit 5 

30A4A Planta Conjunt   1/1000  2A3 

30A4B. Planta Fase 0   1/1000  2A3  

30A4C1 Planta Fase 1 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A4C2 Planta Fase 2 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A4C3 Planta Fase 3.1 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A4C4 Planta Fase 3.2 Costat Raval  1/1000  2A3  

30A4C5 Planta Fase 1 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A4C6 Planta Fase 2 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A4C7 Planta Fase 3.1 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A4C8 Planta Fase 3.2 Costat Gòtic  1/1000  2A3  

30A4DSecció tipus S5. Proposta d’actuació 1/150  8A3  

 

30.B1 Detalls constructius              1/10    1A3  

30.B2 Detalls constructius              1/10    1A3  

31 Protecció civil  

31.A Planta                      1/500  9A3  

32 Seguretat i protecció urbana  

32.A1 Càmeres GU. Planta Proposta   1/500  7A3 

32.B1 Pilones de Seguretat. Planta de Replanteig  1/500  9A3 

32.B2 Pilones de Seguretat. Planta de Replanteig  1/250  4A3 

32.B3 Pilones de Seguretat. Planta de Fonamentacions 1/500  9A3 

32.B4 Pilones de Seguretat. Detalls          1/20, 1/25   7A3 

32.C1 Àmbits de seguretat d’edificis. Planta Estat Actual 1A3 

32.C2 Àmbits de seguretat d’edificis. Planta Proposta 1A3 
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Àmbit 5: C/de la Portaferrissa – Canaletes 
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07 Últim full del pressupost 
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1 PLECS TÈCNICS DE SERVEIS MUNICIPALS A CONTEMPLAR DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Seran d’aplicació a les obres els plecs definits per cadascun dels departaments de l’Ajuntament de Barcelona. Tots aquest documents de criteris, 

Plecs, Manuals i Instruccions es poden consultar i descarregar a la web municipal de www.bcn.cat, en el següent link: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits 

Degut al seu tamany, per criteris de sostenibilitat no s’inclouen en format paper en el present document, incloent-se únicament en la 

versió en suport informàtic (format pdf). 

versió en suport informàtic (format pdf). 

Altrament, es defineix el llistat de plecs a tenir en compte: 

 General: 

 Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona (maig 2014) 

 Guia per a l’ambientalització de l’execució de les obres a la ciutat de Barcelona (octubre 2009) 

 Abastament i xarxa de reg: 

 Guia de criteris tècnics generals de fonts de beure de la ciutat de Barcelona (gener 2019) 

 Criteris de disseny i requeriments operatius del sistema de Telecontrol de les fonts ornamentals de Barcelona (març 

2015) 

 Plec de prescripcions tècniques dels sistemes de comunicació i control de reg (abril 2014) 

 Accessibilitat i Mobilitat: 

 Criteris generals de mobilitat (juny 2018) 

 Arqueologia: 

 Prescripcions tècniques del servei d’Arqueologia de Barcelona (ICUB) per les sol·licituds d’informació de projectes 

públics o privats. 

 Bombers: 

 Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis. (Abril 2008). 

 Elements urbans: 

 Decret d’aprovació de la Instrucció relativa als Elements Urbans (Març 2011). 

 Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona (Abril 2011). 

 Energia: 

 Protocol d’instal·lació, posada en marxa i recepció de l’armari unificat. (Abril 2019) 

 Protocol REP energia per a edificis i equipaments municipals. (Abril 2018) 

 Protocol inclusió armari en projectes d’urbanització (Abril 2020) 

 Especificacions tècniques armari unificat (Abril 2020) 

 Enllumenat Públic: 

 Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic, Ajuntament de Barcelona. (Juny 2013). 

 Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic, Ajuntament de Barcelona – Plànols. (Juny 

2013). 

 Consideracions per a la recepció de la instal·lació d’enllumenat després de l’obra. 

 Especificacions llumeneres LED per a enllumenat exterior. (Maig 2018) 

 Espais verds i Biodiversitat: 

 Prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds. (Juliol 2020) 

 Manual Industrial de senyalització d’espais verds. 

 Manual Gràfic de senyalització d’espais verds 

 

 Fusta: 

 Plec de condicions tècniques particulars de les fustes. 

 Integritat estructural - Auscultació: 

 Manual bàsic per a l’elaboració del Pla d’Auscultació. (Abril 2011) 

 Instrucció relativa a l’Auscultació de les obres de promoció municipal. (Abril 2011) 

 Neteja urbana: 

 Recull de criteris tècnics per a la instal·lació d’elements, mobiliari i accessoris per a la gestió de residus i neteja 

viària. (Octubre 2013) 

 Pavimentació: 

 Plec tècnic de pavimentació (Octubre 2017). 

 Sanejament: 

 Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona (Setembre 2015). 

 Semàfors: 

 Criteris generals de mobilitat (Juny 2018). 

 Simbologia semafòrica. (Juny 2018). 

 Senyalització: 

 Plec tècnic de senyalització (Febrer 2017). 

 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (2017). 

 Tecnologies de la informació i la comunicació: 

 Especificacions tècniques de les infraestructures TIC als projectes d’obres púbiques (Juliol 2020) 

 Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l’Ajuntament de 

Barcelona. Obra Acabada. (Maig 2016) 

 IMI: 

 Plec d’especificacions tècniques AJ.de Barcelona/Institut Municipal d’Informàtica IMI. (Maig 2010). 

 Especificacions per als sensors de SO. (Maig 2010). 

 Normes d’instal·lació del sistema WIFI i sensorització amb radomo de mimetització (SmarCell). (Maig 2010). 

 Normes d’instal·lació i connexió per armaris d’Enllumenat Públic tipus Monolit. (Maig 2010). 

 Normes d’instal·lació i connexió d0’armaris de semaforització. v 

 Normes d’instal·lació i mesura de fibra òptica. (Maig 2010). 

 

Barcelona, desembre de 2020 

Les Arquitectes autores del projecte executiu, 

 

 

 

 

Lola Domenech Olga Tarrasó Climent 

UTE_KMzero UTE_KMzero 
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Manual de Qualitat 
de les Obres a la 
ciutat de Barcelona
Implantació i incidència en 
l’àmbit de l’espai públic

BC
N

PRESENTACIÓ

Les ciutats i les persones que hi viuen 
demanden un hàbitat urbà de qualitat. 
L’espai públic forma part d’aquest hà-
bitat, el lloc on s’articulen i conflueixen 
el conjunt d’usos i activitats dels ciuta-
dans; d’aquesta demanda neix la neces-
sitat de transformar-lo i mantenir-lo en 
condicions òptimes.

 Les obres a la ciutat formen part de les 
actuacions que Barcelona ha de dur a 
terme per garantir una millora contínua 
en l’àmbit de, serveis urbans, equipa-
ments, espais verds, vials, infraestruc-
tures, etcètera, orientant la seva estra-
tègia per garantir a les persones qualitat 
de vida, millora social i urbana, millora 
als barris, i fomentar el desenvolupa-
ment sostenible i avançar cap una ciutat 
autosuficient i ben connectada interna-
ment i externament, amb respecte per la 
natura i voluntat de reintegració.

Les obres, com a mitjà per assolir aquests 
objectius, són generadores impactes im-
portants en l’entorn més proper, provo-
quen molèsties a les persones, als co-
merciants, dificulten la seva mobilitat i 
produeixen diferents impactes mediam-
bientals. Des de l’Ajuntament es vetlla 
per minimitzar aquests impactes, tant en 
la planificació com durant la implantació 
i l’execució del projecte . En aquest con-
text, un compromís per millorar i garantir 
la qualitat de les actuacions en l’àmbit 

de l’espai públic ha estat l’actualització 
del Manual de qualitat de les obres. 

Aquesta nova edició, resultat d’un treball 
col·lectiu, té com a objectiu ser una guia 
útil i necessària per a tots els professio-
nals que actuïn en les obres de la ciutat 
a fi de millorar-ne l’impacte, la qualitat 
i la seguretat. També és un recull d’ex-
periències aplicades i bones pràctiques 
apreses en moltes obres i desenvolupa-
des per tots aquells que treballen dia 
a dia en el Comitè i Comissió d’Obres i 
Mobilitat.

El Manual de qualitat ha incorporat nous 
conceptes necessaris a l’hora de gestio-
nar les obres a l’espai públic, com ara: la 
comunicació, l’aplicació de mesures per 
minimitzar l’afectació al medi ambient i 
a la mobilitat, prioritzar la seguretat dels 
vianants i ciclistes, aplicació de criteris 
relacionats amb la sensorització i aus-
cultació de les obres. El seu compliment 
s’estableix com a obligatori per a tots els 
promotors públics i privats. 

En aquest moment de transformació ur-
bana de la ciutat, ha arribat el moment 
de l’aplicació pràctica en les obres prò-
pies, actuals i futures, i fer-ho no ha de 
representar esforç, sinó que ha de for-
mar part de l’estil i la manera de treba-
llar dels promotors, tècnics i treballa-
dors en les obres a la ciutat. 
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1.2
ÀMBIT

1.1
OBJECTE I ANTECEDENTS

Les especificacions d’aquest manual 
es tindran en compte en totes les obres 
que s’implantin i es desenvolupin a l’es-
pai públic de la ciutat de Barcelona i són 
aplicables a totes les obres executades 
per l’Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autònoms o les empreses 
municipals.

Pel que fa a les obres desenvolupades 
per empreses privades, el contingut 
d’aquesta publicació es tindrà en comp-
te en tots els aspectes de l’obra que 
comportin una afectació o puguin tenir 
una incidència a l’espai públic, tot i que 
cal considerar com a orientacions i reco-
manacions les prescripcions que no són 
fixades per la legislació vigent.

En funció de si el promotor de les obres 
o les vies afectades són municipals o 
no, s’especifiquen diferents indicacions 
i criteris que cal considerar per a la im-
plantació, el desenvolupament i l’aixeca-
ment d’obra correctes.

L’objecte d’aquest document és facilitar 
a promotors, contractistes, direccions 
d’obra, tècnics i treballadors de les obres 
la informació, les indicacions i els crite-
ris que cal seguir per reduir l’impacte que 
les obres que s’implanten i desenvolu-
pen a l’espai públic produeixen en l’àmbit 
d’afectació i que alteren la dinàmica de 
la ciutat i dels seus ciutadans.

És per aquest motiu que, des de l’Ajun-
tament de Barcelona, s’impulsa l’elabo-
ració del Manual de qualitat de les obres, 
tot desitjant que sigui una bona eina de 
treball per als diferents agents que par-
ticipen en les obres que s’executen a la 
ciutat des del moment de la seva con-
cepció.

Aquest document és la tercera edició del 
Manual de qualitat de les obres, la pri-
mera edició del qual es va redactar l’any 
1999 i va ser aprovada per decret de l’al-
caldia el 17 de maig de 1999; la segona 
edició és del 2004. Després d’aquesta 
darrera publicació, entre els anys 2008 i 
2009 es va començar a treballar per ac-
tualitzar els continguts del manual que 
no van arribar a veure la llum, però que 
han ajudat molt en el moment de tirar 
endavant la revisió actual, que es va ini-
ciar el 2012 i que han portat a aquest nou 
manual.

L’objecte d’aquesta nova edició és incor-
porar l’experiència adquirida en aquests 
darrers anys pels operadors municipals 
que intervenen en el seguiment i el con-
trol de les obres a la ciutat, actualitzar 
la informació d’acord amb la normativa 
vigent i donar al document una nova es-
tructura, més funcional i entenedora.

1. INTRODUCCIÓ AL MANUAL
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1.3
CONTINGUT

1.4
ESTRUCTURA DEL MANUAL

Al Manual de qualitat de les obres es de-
fineixen uns criteris d’actuació i uns es-
tàndards de qualitat que han de tenir en 
compte promotors, projectistes, direc-
tors facultatius, coordinadors de segu-
retat i salut, contractistes d’obres i res-
ponsables d’execució i supervisió de les 
obres, per tal de minimitzar l’impacte de 
les obres a l’espai públic, millorar-ne la 
qualitat i la convivència d’aquestes amb 
la vida quotidiana de la ciutat.

S’hi tracta la comunicació de les obres, 
la implantació, l’ocupació i l’afectació 
de les obres a l’espai públic; l’afectació 
a elements urbans que proporcionen un 
servei públic; les previsions i les actuaci-
ons en aspectes vinculats a la mobilitat 
de vianants i vehicles, la protecció, la se-
guretat dels ciutadans durant les obres i 
els impactes mediambientals que poden 
produir.

També es fixen els criteris en actuacions 
puntuals a l’espai públic o actuacions 
que provoquen una afectació especial a 
la ciutat, ja sigui per condicionants in-
terns o externs de l’obra.

Pel que fa a la seguretat, cal advertir que 
aquest manual es limita a referir allò que 
es considera convenient i necessari des 
d’una perspectiva general de protecció a 
terceres persones. No entra en la defini-
ció concreta de les solucions tècniques 
que cal adoptar, ni recull la seguretat de 
l’execució de l’obra. En aquesta darrera 
edició, s’hi han inclòs la documentació 
i les gestions que cal fer quan s’afecten 
elements urbans de l’espai públic, així 
com els òrgans municipals als quals cal 
adreçar-se per fer aquestes gestions.

Aquesta edició s’organitza segons els te-
mes que cal considerar i el tipus d’afec-
tació que provoca l’obra. S’estructura en 
capítols, apartats i subapartats o punts. 
El manual s’ha estructurat en cinc capí-
tols:

Capítol 1. 
Introducció del manual

És el capítol actual, en el qual es defi-
neix l’objecte, l’àmbit i l’estructura del 
Manual de qualitat de les obres a la ciu-
tat de Barcelona.

Capítol 2. 
Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic

Aquest capítol conté les indicacions 
generals que cal tenir en compte sense 
distingir la tipologia d’obra o actuació 
que es duu a terme. Per tant, els usuaris 
del manual han de tenir presents tots els 
conceptes que afectin l’obra, per tal de 
garantir la qualitat d’implantació, l’ocu-
pació i la restitució de l’espai públic al-
terat per les obres.

El capítol 2 es divideix en cinc apartats 
per facilitar i permetre una consulta i 
cerca àgil de la informació necessària a 
l’obra. Cada apartat conté un subapar-
tat d’aspectes generals i un altre amb 
especificacions segons les diferents fa-
ses d’obra: a) abans de la implantació de 
l’obra, b) implantació i execució, i c) aixe-
cament i final d’obra.

Els diferents apartats corresponen a les 
temàtiques que es detallen a continua-
ció:

1.  Comunicació
2. Ocupació de l’espai públic
3. Serveis i elements urbans afectats 

durant les obres
4.  Afectacions a la mobilitat
 1a Tancaments i barreres
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 1b Senyalització de les obres
 1c Alteració dels cicles semafòrics i 

semàfors d’obra
 1d Garantia de pas i adequació dels 

itineraris
5.  Afectacions al medi
 1. Emissions atmosfèriques: fums,
 gasos, pols, soroll i vibracions
 2. Residus i neteja d’obra
 3. Afectacions a les aigües del subsòl
 4. Protecció dels espais verds
 5. Auscultació de les obres

Capítol 3. 
Disposicions addicionals específiques 
segons el tipus d’obra

En aquest capítol s’afegeixen indica- 
cions i criteris específics en funció de la 
tipologia d’obra. El capítol és addicional 
al capítol 2 d’aquest manual.

Conté cinc apartats diferents en funció 
de la tipologia d’obra que s’ha d’execu-
tar o de la tipologia d’actuació dins d’una 
fase d’obra:

1.  Obres d’urbanització
2.  Obres d’infraestructures de serveis
3.  Obres d’infraestructures del trans-

port
4.  Obres vinculades a l’edificació i als 

aparcaments
5.  Obres d’enderroc

Aquests apartats se subdivideixen en 
cinc subapartats que coincideixen amb 
els temes del capítol 2 “Criteris generals 
per a les obres que afecten l’espai pú-
blic”:

1.  Comunicació
2. Ocupació de l’espai públic per les 

obres
3. Serveis i elements urbans afectats 

durant les obres
4.  Afectacions a la mobilitat

Capítol 4. 
Actuacions puntuals

Aquestes actuacions es poden produir 
en qualsevol tipus d’obra, independent-
ment de la fase en què es trobin i poden 
tenir caire d’actuació independent o es-
tar associades a la obra; és per això que 
s’han separat del capítol 2.

Els apartats que s’han considerat en 
aquest capítol són els següents:

1.  Implantació de grues a la via pública
2.  Implantació de bastides
3.  Transports especials
4.  Pavimentacions
5. Actuacions de reparació i manteni-

ment
6.  Adaptació de les obres als actes de 

ciutat
7.  Actuacions nocturnes
8.  Voladures

L’estructura de cada apartat en general 
consta d’una introducció i dels aspectes 
que cal tenir en compte.

Capítol 5. 
Zones especials

L’últim capítol presenta la definició de 
les mesures que cal tenir en compte a 
determinades zones de la ciutat. Aques-
tes mesures són aplicables per qualse-
vol tipus d’obra o actuació en qualsevol 
fase d’obra, i són aspectes addicionals a 
la resta de capítols, que s’han de tenir en 
compte quan s’afecta alguna d’aquestes 
zones.

Les zones especials considerades són:

1.  Afectació a zones de gran afluència de 
públic

2.  Afectació a zones de gran importància 
comercial

3.  Afectació a zones de gran valor patri-
monial
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Annexos Volum II

En aquest apartat hi ha els annexos que 
contenen referències o informació addi-
cional dels apartats del capítol corres-
ponent i són els següents:

Annex 1. Classificació de la xarxa viària 
de Barcelona
Annex 2.2 Òrgans competents que auto-
ritzen o tramiten les ocupacions de l’es-
pai públic i en determinen les condicions
Annex 2.3 Llista de serveis i elements ur-
bans afectats per les obres
Annex 2.4A Tancaments i barreres 
Annex 2.4B Senyalització durant les 
obres i actuacions
Annex 2.5.3 Protocol d’esgotament d’ai-
gües freàtiques per obres

1. INTRODUCCIÓ AL MANUAL
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La comunicació és un concepte impor-
tant que s’ha de tenir molt present du-
rant el procés de gestió d’una obra.

Aquesta comunicació té com a objectiu 
informar els usuaris directament afec-
tats per les obres de l’espai públic o la 
ciutadania, en general, de les afectaci-
ons que provoquen, així com dels bene-
ficis i les millores que l’actuació compor-
ta, tant per a l’entorn més proper com 
per a la qualitat de vida dels ciutadans.

La comunicació intervé en diferents mo-
ments de la gestió de l’obra. Els respon-
sables de comunicació han de poder fer 
una planificació adequada i han de dis-
posar de la informació següent:

Tota la informació relativa a les dates 
d’inici i d’acabament de les obres.
Els detalls tècnics i econòmics més 
rellevants.
Els impactes que es produiran i què 
cal comunicar als ciutadans.
Les incidències d’execució.

La comunicació de les obres no s’ha 
d’entendre com un cost addicional a 
l’obra, sinó com una part integrant del 
pressupost. Una bona estratègia comu-
nicativa pot estalviar molts altres costos 
que es produirien si no n’hi hagués o si 
no estigués ben dissenyada.

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per elaborar una bona estratègia de co-
municació en cadascuna de les fases 
d’obra.

2.1.1 Prescripcions generals

En aquest apartat es descriuen concep-
tes que s’han de tenir en compte relacio-
nats amb la comunicació i la informació 
de les afectacions a l’espai públic que 
provoca l’obra, i que poden ser comuns a 
les tres fases d’obra:

  En les obres municipals, l’estratègia 
de comunicació la determinarà el de-
partament de comunicació de l’ope-
rador municipal responsable de la 
gestió de l’obra, en coordinació amb 
el territori, sens perjudici de la parti-
cipació que té l’Ajuntament de Barce-
lona mitjançant els consells de barri, 
comissions de seguiment, etcètera.

 L’estratègia de comunicació en les 
obres que afecten l’espai públic de 
titularitat municipal i que executen 
els operadors no municipals és la que 
estableixi la seva normativa pròpia, 
sens perjudici d’altres tipus d’acci-
ons informatives consensuades amb 
l’Ajuntament.
Sempre que sigui possible s’han 
d’agrupar en una mateixa acció o pro-
ducte de comunicació les diferents 
informacions o afectacions que es 
puguin generar en un mateix període 
de l’obra.
S’han d’aplicar els acords sobre acci-
ons informatives que s’adoptin al Co-
mitè d’Obres per a les actuacions en 
les quals intervé.
Tota la comunicació s’ha d’adequar 
a la Guia per a la identitat visual per 
a les obres municipals vigent, sens 
perjudici que en determinades obres 
en les quals intervinguin altres admi-
nistracions públiques siguin aplica-
bles altres normes sectorials pròpies. 
Aquesta guia es pot consultar en la 
ruta de l’enllaç següent:

http://www.bcn.cat/publicacions/ 
normativa2012/CAPITOLS/CAP5_1.pdf

  La comunicació ha de tenir la seva do-
tació pressupostària.

  En aquest subapartat no es tracta la 
senyalització d’obra, ja que està defi-
nida a l’apartat 2.4.

Des del punt de vista de l’afectació que 
les obres o actuacions produeixen a l’es-
pai públic, s’han definit tres tipus d’im-
pactes:

  Impacte tipus A, de ciutat: obres o ac-
tuacions que afecten dos o més dis-

2.1. 
COMUNICACIÓ DE LES OBRES
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2.1.2b Implantació i execució de 
l’obra

En la implantació de l’obra s’han de col-
locar els cartells que informen sobre 
l’obra. S’han de situar a l’interior de la 
tanca de l’obra, preferentment al costat 
dels accessos o en un punt de visió i lec-
tura fàcil per als vianants.

L’empresa promotora o constructora de 
l’obra pot instal·lar-hi cartells identifi-
catius propis sense publicitat. Aquests 
cartells no poden superar ni en dimen-
sions ni en nombre els cartells informa-
tius de l’obra.

Qualsevol altra acció informativa durant 
l’execució de l’obra s’ha de fer d’acord 
amb l’estratègia comunicativa definida.

2.1.2c Aixecament i final de l’obra

Les accions informatives al final d’obra 
tenen per objecte donar a conèixer a la 
ciutadania en general i a l’entorn més 
proper la finalització de l’obra i, si escau, 
l’acte d’inauguració corresponent.

Les accions informatives que siguin 
necessàries, com a conseqüència d’ac-
tuacions generades per l’execució de la 
garantia de l’obra, les definirà el depar-
tament de comunicació corresponent, 
d’acord amb el territori i tenint en comp-
te que l’actuació es pot tractar com una 
nova obra a efectes comunicatius i que, 
per tant, haurà de seguir totes les indi-
cacions que s’especifiquen en aquest 
manual.

trictes i es consideren obres de ciutat. 
També es consideren en aquest tipus 
les que afecten una via centralit-
zada, és a dir: de la xarxa bàsica, de 
vies d’accés o vies de connectivitat, 
aquestes últimes tant de primer com 
de segon nivell.

  Impacte tipus B, de districte: tenen 
incidència dins d’un mateix districte. 
Estan incloses en aquest grup les que 
afectin un sol carrer i aquest sigui un 
eix comercial o social del districte.

  Impacte tipus C, de carrer: són obres 
o actuacions que afecten un carrer i 
modifiquen els hàbits dels veïns afec-
tats sense repercussió en la ciutada-
nia en general.

En funció del tipus d’impacte anterior-
ment descrit, s’especifica al capítol 3, 
els criteris comunicatius particulars en 
funció de la tipologia d’obra en qüestió.

2.1.2 Comunicació en les fases 
d’obra

2.1.2a Abans de la implantació de 
l’obra

Abans de la implantació de l’obra s’ha 
d’haver elaborat l’estratègia de comu-
nicació en què s’ha de definir quin és el 
missatge que cal donar, a quin públic ob-
jectiu s’ha d’informar i a través de quins 
canals i mitjans.

L’estratègia de comunicació ha de pre-
veure quines incidències o situacions 
imprevistes es poden produir en la ges-
tió de l’obra i quins mecanismes de co-
municació immediata s’han d’utilitzar 
per informar.

La informació als veïns o ciutadans i a 
les activitats econòmiques afectades 
s’ha d’haver fet arribar uns dies abans 
de l’inici de l’obra. També s’ha de dis-
posar dels materials comunicatius que 
s’han de col·locar a l’obra en el moment 
de la implantació.
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2.2.1a Autorització i
determinació dels condicionants 
de les ocupacions de l’espai 
públic

Qualsevol ocupació de l’espai públic re-
quereix l’autorització corresponent de 
l’òrgan competent de l’Ajuntament de 
Barcelona i, si escau, d’una altra admi-
nistració pública competent en la titula-
ritat del servei o de l’espai afectat.

Qualsevol obra o actuació que tingui lloc 
a l’espai públic i no estigui prevista en les 
competències de cap dels sectors que 
es descriuen a l’Annex 2.2 es pot con-
sultar al Comitè d’Obres i Mobilitat, que 
determinarà a quin òrgan cal dirigir-se 
per demanar la concreció, les determi-
nacions i l’autorització de les condicions 
de les ocupacions. Les autoritzacions 
que corresponen a l’Ajuntament de Bar-
celona se sol·liciten, tramiten i resolen 
d’acord amb la legislació vigent, que es 
pot consultar al web de l’Ajuntament de 
Barcelona (normativa), a través del qual 
també es poden tramitar telemàtica-
ment moltes de les llicències:

Portal web de l’Ajuntament de Barcelona: 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajunta-
ment

El promotor de les obres ha de sol·licitar 
les condicions de termini per a la im-
plantació a l’espai públic o l’ús de l’espai 
al servei municipal corresponent descrit 
a l’Annex 2.2 “Òrgans competents que 
autoritzen o tramiten les ocupacions de 
l’espai públic i en determinen les condi-
cions”.

Totes les obres superiors a cinc dies que 
afectin la calçada s’han de comunicar 
al Comitè d’Obres per actualitzar el sis-
tema de gestió d’afectacions a l’espai 
públic utilitzat pels serveis d’emergèn-
cies. Aquesta mesura és independent de 
si l’obra, encara que duri menys de cinc 
dies, ha d’obtenir les condicions d’ocu-
pació del Comitè d’Obres (vegeu l’Annex 
2.2).

La implantació de qualsevol obra a l’es-
pai públic de la ciutat s’ha de fer segons 
determinats criteris generals per garan-
tir la convivència de l’obra amb la resta 
de la ciutat, respectant l’habitabilitat 
i la dinàmica de la zona afectada. To-
tes les obres públiques o privades que 
s’emplacin en el domini públic ho han de 
fer d’una manera correcta des del punt 
de vista de la seguretat dels ciutadans, 
l’ordre en l’espai públic, la imatge de les 
obres a la ciutat i la convivència de les 
obres amb les activitats que es desen-
volupen en l’àmbit afectat.

S’han de tenir en compte i promoure els 
elements TIC (tecnologies de la infor-
mació i la comunicació) que permeten 
mesurar i recollir les dades de l’entorn 
que s’alteren amb la implantació i l’exe-
cució de l’obra (com ara soroll, vibraci-
ons, auscultació, pols, qualitat de l’aire, 
mobilitat, etcètera) i, si és el cas, tractar 
les dades per tenir coneixement de la 
situació o actuar davant de problemes, 
controlant i reduint, en la mesura que 
sigui possible, l’impacte de les obres. En 
aquest capítol s’estableixen els criteris i 
les indicacions principals que cal seguir 
perquè la implantació a l’espai públic 
garanteixi la convivència de l’obra amb 
la resta de la ciutat, respectant l’habita-
bilitat i la dinàmica de la zona afectada.

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents a 
l’hora d’ocupar l’espai públic en general i 
en cadascuna de les fases d’obra.

2.2.1 Prescripcions generals

Els aspectes descrits en aquest sub-
apartat són independents de la fase 
d’obra en què s’apliquin i, per tant, s’han 
de complir en qualsevol moment.
 

2.2 
OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
PER LES OBRES
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ments i les mesures que es descriuen a 
l’apartat 2.4 d’afectació a la mobilitat.

En cas que l’ocupació de l’espai compor-
ti afectació a serveis públics, elements 
TIC, subministraments o altres serveis 
que ofereixen empreses privades al pú-
blic s’ha de procedir segons el que s’ex-
posa a l’apartat 2.3.

2.2.1c Horaris de treball

Els horaris de treball han de ser els que 
s’indiquin a l’autorització o als condici-
onants establerts per la implantació de 
l’obra (vegeu el subapartat 2.2.1a). En 
qualsevol cas, no es pot sobrepassar 
l’horari que es descriu en els punts se-
güents o el que indiqui la normativa vi-
gent.

L’horari de treball ha d’estar comprès 
entre les 8.00 i les 18.00 hores per a les 
obres de serveis i canalitzacions, i entre 
les 8.00 i les 21.00 hores per a la resta 
d’obres, totes de dilluns a divendres. 
L’horari de funcionament de la maquinà-
ria es fixa entre les 8.00 i les 20.00 hores, 
de dilluns a divendres. Només en casos 
especials, que per la gravetat, la comple-
xitat o la urgència ho requereixin, es pot 
variar aquest horari amb una sol·licitud 
prèvia a l’Ajuntament, que determinarà 
de manera motivada els nous horaris i, si 
fos el cas, la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica (vegeu el 
subapartat 2.5.1).

S’exclouen del compliment de la franja 
horària que estableix el paràgraf anteri-
or les obres que s’hagin d’executar, amb 
caràcter d’urgència, per al restabliment 
de serveis essencials per als ciutadans, 
com ara el subministrament d’electri-
citat, d’aigua, de gas i de telèfon, i dels 
serveis relacionats amb l’ús i la difusió 
de les noves tecnologies de la informa-
ció, així com les obres destinades a evi-
tar una situació de risc o perill imminent 
per a les persones o els béns i les que, 
per les seves característiques, no es po-

2.2.1b Ocupació de l’obra i de les 
actuacions

Les implantacions de les obres s’han de 
planificar i organitzar per tal de minimit-
zar l’afectació a l’espai públic i el con-
tractista i el seu personal les han d’exe-
cutar amb la màxima cura i sensibilitat 
envers els ciutadans i les activitats eco-
nòmiques afectades.

Com a norma general, no es pot afectar 
l’espai públic ni l’arbrat exterior a l’àmbit 
de l’obra per ubicar-hi casetes d’obra o 
abassegaments de materials. Aquesta 
ocupació, de caràcter excepcional i pro-
visional, requereix l’autorització corres-
ponent.

L’arbrat que es troba dins de l’àmbit 
d’obra només pot quedar afectat si el 
projecte ho ha previst així.

L’ocupació ha de permetre, en qualsevol 
circumstància, l’accés als habitatges, 
sens perjudici de les restriccions o la su-
pressió d’aquest accés derivat de situa-
cions d’emergència generades per l’obra 
(plans d’emergència).

Així mateix, l’ocupació ha de permetre 
l’accés als edificis d’ús terciari o activi-
tat empresarial, comerços i pàrquings. 
En el cas que no sigui possible, s’ha de 
tractar amb els afectats els detalls de 
l’afectació i la compensació amb mesu-
res complementàries, si escau.

S’ha de garantir l’accés i el pas dels ve-
hicles d’emergència, tant dins de l’àmbit 
de l’obra com a l’exterior. En cas que els 
itineraris de vianants quedin afectats 
durant les obres, els itineraris provisi-
onals han de garantir, com a mínim, les 
condicions d’accessibilitat establertes 
en la normativa vigents i els conceptes 
descrits a l’apartat 2.4 d’aquest docu-
ment.

En cas que l’ocupació de les obres afecti 
la calçada, s’han de preveure els tanca-
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Sense quedar exempts dels condicio-
nants anteriors, es comenten uns crite-
ris generals que s’han de tenir en consi-
deració en les actuacions:

  No es poden ocupar dues voreres en-
frontades alhora, i s’ha de dur a terme 
l’acció en fases temporals diferents.

  Les actuacions que afectin una cruïlla 
s’han de fer en diverses fases per evi-
tar el tall de tota la calçada.

Tanmateix, els responsables de l’obra 
són els encarregats de mantenir el con-
tacte amb les entitats del territori, en-
tre altres coses, per conèixer esdeve-
niments socials (festes majors, curses 
populars, períodes festius, etcètera) que 
es puguin dur a terme a la zona afectada 
per la seva actuació per tal de planifi-
car-la i produir la mínima afectació (ve-
geu l’apartat 4.6 “Adaptació de les obres 
als actes de ciutat”).

2.2.2 Fases d’obra

A banda dels aspectes generals descrits 
i que s’han de complir sempre, n’hi ha al-
tres de particulars que s’han de tenir en 
compte segons el moment de l’obra en 
què ens trobem.

2.2.2a Abans de la implantació 
de l’obra

Aquesta fase es desenvolupa des del 
moment que hi ha intenció d’iniciar 
l’obra adjudicada fins al moment d’im-
plantar l’obra físicament en el territori, 
tot i que aquest últim punt es descriu en 
la fase “Implantació i execució de l’obra”.

Quan es vol implantar una obra que 
afecta l’espai públic, s’han de conèixer 
prèviament els condicionants següents:

 Titularitat de la via sobre la qual s’ha 
d’actuar (municipal, autonòmica, es-
tatal, altres) o titularitat dels espais 

den executar durant el dia, s’han d’avan-
çar o perllongar en relació amb l’horari 
d’obres de treball a la via pública o no es 
poden fer de dilluns a divendres. La Di-
recció d’Obra o el titular del servei ha de 
justificar aquestes actuacions al tècnic 
responsable de l’Ajuntament assignat a 
l’obra.

En les obres que, per interès general, 
no es puguin desenvolupar en l’hora-
ri descrit, és a dir, obres que impliquen 
dur a terme treballs nocturns o en cap 
de setmana, s’ha de sol·licitar el permís 
a l’Ajuntament de Barcelona, que l’ha 
d’autoritzar i determinar si cal presen-
tar un estudi d’impacte acústic (vegeu el 
subapartat 2.5.1).

En qualsevol cas, s’han de complir els 
condicionants horaris addicionals que, 
per qüestions acústiques, limiten els 
horaris o bé s’han de presentar estudis 
d’impacte acústic tal com s’indica al 
subapartat 2.5.1.

2.2.1d Coordinació de l’ocupació 
per obres i actuacions

Per tal de minimitzar les afectacions a 
la mobilitat i garantir que es complei-
xen els condicionants de l’apartat 2.4 
d’aquest document, s’ha de preveure la 
coordinació de les situacions següents:

 Interferència de dues o més obres, o 
bé actuacions que se’n derivin en un 
mateix àmbit.

  Interferència de dues o més actuaci-
ons de la mateixa obra en un mateix 
àmbit.

En cas que hi hagi interferència, s’ha 
d’exposar el cas a les entitats respon-
sables de definir els condicionants de 
l’ocupació de l’espai públic per resoldre 
el conflicte (vegeu l’Annex 2.2 “Òrgans 
competents que autoritzen o tramiten 
les ocupacions de l’espai públic i en de-
terminen les condicions”).
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  Si l’ocupació de l’obra a l’espai públic 
afecta la calçada, s’ha de disposar 
dels condicionants acordats pel Co-
mitè d’Obres i Mobilitat o el Districte, 
segons la categoria de la via i, si es-
cau, el pla d’actuació corresponent 
elaborat per la Guàrdia Urbana.

  S’han de preveure les afectacions a 
serveis o elements urbans existents i 
gestionar amb els organismes corres-
ponents la solució a aquestes afec-
tacions. En relació amb l’enllumenat 
públic, s’ha d’assegurar la visibilitat a 
l’entorn de l’obra amb els criteris del 
Pla director d’il·luminació vigent per 
garantir la uniformitat de l’enllumenat 
i la seguretat, amb especial atenció 
als vianants.

  S’han de gestionar amb els serveis 
tècnics de districte el desplaçament 
de les places de persones amb disca-
pacitat, reserves d’aparcament espe-
cials (hotels, organismes municipals), 
càrregues i descàrregues, etcètera, 
afectades per les ocupacions de les 
obres.

 Les ocupacions que només afectin 
itineraris de vianants han de tenir la 
previsió dels itineraris alternatius 
corresponent, que s’ha de comuni-
car als serveis tècnics del districte 
corresponent. Aquests itineraris han 
de complir tot el que s’especifica a 
l’apartat 2.4 d’aquest manual, i les es-
pecificacions previstes al capítol 5 si 
són zones especials.

  S’ha de disposar de les autoritzacions 
o les llicències de subministrament 
de serveis necessàries per al funcio-
nament de les instal·lacions auxiliars 
de l’obra (aigua, llum, telecomunica-
cions i sanejament, si escau). Queda 
prohibit fer ús públic de les xarxes 
implantades a la zona on s’ha d’actuar 
sense autorització prèvia de l’organis-
me competent.

afectats (espais públics, espais pri-
vats).

  Categoria, segons l’Ajuntament de 
Barcelona, de la via sobre la qual s’ha 
d’actuar (vegeu l’Annex 1. “Classifica-
ció de la xarxa viària de Barcelona”).

  Condicions de l’entorn de l’obra: esco-
les i altres equipaments d’alta sensi-
bilitat, infraestructures, etcètera.

En funció dels condicionants anteriors, 
les prescripcions que s’han de complir 
per procedir a la implantació de l’obra a 
l’espai públic són:

 Disposició de la llicència d’obres o 
l’adjudicació del contracte d’obra pú-
blica degudament formalitzada i al-
tres autoritzacions necessàries en 
funció de l’espai públic que resulti 
ocupat (vegeu el subapartat 2.2.1a 
“Autorització i determinació dels con-
dicionants de les ocupacions de l’es-
pai públic”).

  S’ha de confeccionar i formalitzar l’ac-
ta de comprovació de replantejament. 
En aquest acte, per a totes les obres 
de l’Ajuntament de Barcelona, orga-
nismes autònoms, entitats públiques 
empresarials locals i altres entitats 
vinculades o dependents de l’Ajun-
tament de Barcelona, sempre que el 
pressupost estimat per a l’obra inclo-
sa en el projecte sigui igual o superior 
a 450.000 € (PEM) i no estiguin sub-
jectes a avaluació d’impacte ambien-
tal segons la legislació vigent, s’ha de 
validar el Pla d’ambientalització si no 
s’ha fet amb anterioritat; sens perju-
dici que es mantingui, per a totes les 
obres, l’aplicació de les prescripcions 
d’aquest manual o del que sigui vigent 
en el moment de la licitació del pro-
jecte.

  S’han d’haver dut a terme les accions 
comunicatives d’acord amb el que 
preveu l’apartat 2.1 d’aquest manual.

  S’ha de disposar del Pla de segure-
tat i salut, redactat pel contractista i 
aprovat pel coordinador de Seguretat 
i Salut de l’obra.
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En el moment de l’ocupació inicial s’han 
d’instal·lar els punts de gestió de resi-
dus i s’han d’executar les instal·lacions 
de serveis previstes en el Pla de segure-
tat i salut.

També s’ha de preveure la ubicació o 
instal·lar els elements TIC que han de 
mesurar i recollir les alteracions de les 
condicions de l’entorn afectades amb la 
implantació i l’execució de l’obra (com 
ara soroll, vibracions, auscultació, pols, 
qualitat de l’aire, mobilitat, etcètera.). 
Els protocols de comunicació dels sen-
sors o dels gateways que els agrupen 
han de ser compatibles amb la platafor-
ma de sensors de l’Ajuntament de Bar-
celona, per fer possible la comunicació, 
el tractament i la gestió de les dades. 
Aquests elements TIC poden romandre a 
l’espai públic un cop s’acabi l’obra si així 
ho determinen els serveis municipals.

Durant l’execució de l’obra, el director 
d’obra és el responsable de garantir que 
l’empresa constructora es faci càrrec 
de mantenir l’ordre i la neteja de l’àmbit 
afectat per l’obra, inclosos els accessos.

L’ocupació de l’espai públic per les obres 
no pot superar els terminis autoritzats. 
Si es preveu un incompliment d’aquest 
terminis, s’ha de demanar una pròrroga 
de l’autorització a l’organisme que va de-
finir els condicionants i la implantació 
de l’obra.

Canvis de fase que modifiquin 
o comportin una alteració de 
l’ocupació de l’obra o actuacions 
puntuals fora de l’àmbit de l’obra

Si l’execució de l’obra comporta canvis 
de fase que impliquin la modificació o 
l’alteració de l’àmbit de l’obra, i per tant, 
de la seva ocupació de l’espai públic, cal 
que els organismes competents tramitin 
les autoritzacions corresponents i rede-
fineixin els condicionants necessaris 
(vegeu el subapartat 2.2.1 d’aquest ca-
pítol).

2.2.2b Implantació i execució de 
l’obra

Aquesta fase d’obra s’inicia amb la im-
plantació física de l’obra a l’espai públic 
i s’acaba en el moment que es donen els 
treballs per acabats i es procedeix a la 
supervisió de l’entitat receptora per do-
nar la conformitat dels treballs efectu-
ats, o si no n’hi ha, la llista d’elements 
que cal repassar per rebre l’obra.

A continuació, es descriuen els condici-
onants que s’han de tenir en compte i es 
diferencia la implantació inicial, i potser 
única, de l’obra a l’espai públic amb els 
possibles canvis de fase que generin una 
alteració de l’ocupació, així com les ac-
tuacions puntuals fora de l’àmbit d’obra:

Implantació i execució de l’obra
 

L’ocupació inicial del terreny ha de co-
incidir amb l’autoritzada i amb els con-
dicionants definits per l’organisme 
competent. Aquesta ocupació s’ha de 
fer efectiva amb la màxima cura i sensi-
bilitat, per part del contractista i el seu 
personal, envers els ciutadans i les acti-
vitats econòmiques afectades.

L’execució material dels abalisaments, 
les proteccions i la senyalització de 
l’obra ha de ser la corresponent al tipus 
d’obra, al desnivell generat i als usos de 
l’espai que el tancament separa, segons 
les indicacions de l’apartat 2.4 “Afecta-
ció a la mobilitat”.

En el moment de l’ocupació inicial s’han 
de col·locar els cartells informatius de 
l’obra previstos en l’estratègia de comu-
nicació, definida d’acord amb l’apartat 
2.1 “Comunicació de les obres”.

L’execució material de la implantació 
s’ha de fer amb ordre i l’espai públic ad-
jacent s’ha de mantenir sempre net.
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per a cada element urbà nou o modifi-
cat, el servei que hi està associat.

Amb el vistiplau dels responsables per 
a les diferents parts de l’obra, cal noti-
ficar-ho a la Guàrdia Urbana d’obres per 
obtenir l’autorització de la posada en 
servei o ús públic de l’espai d’actuació. 
Aquesta autorització sovint es presenta 
mitjançant una “acta d’inspecció d’obres 
a la via pública”, en què s’indica expres-
sament l’autorització que garanteix que 
l’obra es pot obrir en condicions segures 
per fer-ne ús i autoritza el promotor a 
retirar les tanques i permetre, si escau, 
l’ús públic de les obres efectuades.

En aquests dos actes anteriors es po-
den produir discrepàncies amb els aca-
bats o els serveis executats. La llista 
de discrepàncies justificades entre els 
REP o la Guàrdia Urbana d’obres i els 
responsables de l’obra s’anomena “llis-
ta de repassos”, que s’inclou a les actes. 
El promotor ha de fer tots els repassos 
acordats abans de poder executar la 
recepció de l’obra; no obstant això, si la 
magnitud dels repassos considerada 
per la Guàrdia Urbana d’obres no ge-
nera inseguretat, es podrà concedir la 
posada en servei mitjançant una “acta 
d’inspecció d’obres a la via pública” en 
què s’indicaran els repassos que cal dur 
a terme per tal de poder fer l’aixecament 
d’obra i obrir-la a l’ús públic.

Durant l’aixecament d’obra, s’ha de ga-
rantir l’ordre i la neteja de l’àmbit afectat 
per les obres.

Quan s’hagi fet l’aixecament d’obra, i 
després de prendre les mesures de se-
guretat adequades, s’han de dur a terme 
les restitucions necessàries per retor-
nar l’àmbit ocupat en unes condicions 
iguals o millors que quan es van iniciar 
les obres, ja que el pas de maquinària i 
els mateixos tancaments poden haver 
malmès el paviment o altres serveis i 
elements que interferien en l’ocupació. 
Els elements i serveis afectats i les se-

S’han de dur a terme les accions infor-
matives corresponents que s’hagin pro-
gramat en funció d’aquest canvi o de 
l’actuació puntual.

S’ha de fer l’aixecament, si escau, de la 
fase anterior o la restitució de l’espai 
afectat per l’actuació puntual, seguint 
els condicionants que es descriuen al 
subapartat 2.2.2c “Aixecament i final de 
l’obra”.

2.2.2c Aixecament i final de l’obra

Aquesta última fase preveu el període 
des que els responsables facultatius 
donen per acabada l’obra i sol·liciten a 
les entitats corresponents la supervisió 
dels elements dels quals seran recepto-
res, fins al moment que es firmi l’acta de 
recepció final de les obres. Tanmateix, 
s’esmenten dins d’aquest subapartat els 
procediments que cal seguir en les pos-
sibles actuacions que sorgeixin durant 
el període de la garantia de l’obra.

Tots els elements TIC implantats en la 
fase d’obra per controlar-ne l’impacte no 
s’han retirar i s’ha de gestionar el tras-
pàs dels elements esmentats a les en-
titats responsables del servei associat, 
si així ho estableixen els serveis munici-
pals corresponents.

Acta de posada en servei, neteja, 
repassos i reposicions

Un cop es consideri acabada l’obra, s’ha 
de comunicar aquest fet als responsa-
bles d’espai públic (REP) corresponents 
per revisar i validar la part de l’obra exe-
cutada, de la qual seran mantenidors, 
per obtenir els “informes favorables” de 
cadascun. Aquests REP són els que re-
cull el Protocol de tramitació dels projec-
tes i seguiment de les obres ordinàries 
d’infraestructures o elements d’urbanit-
zació, conservació i millora, i projectes 
d’urbanització, aprovat el 2013 o el que 
el substitueixi. A l’Annex 2.3 s’enumera, 
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Període de garantia

Durant el període de garantia, l’entitat 
executora és la responsable de restituir 
o reparar les parts de l’obra que siguin 
defectuoses, així com dels conceptes 
pels quals es va comprometre contrac-
tualment en aquest període (manteni-
ment de l’arbrat de nova plantació du-
rant el primer any, etcètera).

Segons la magnitud de la reparació o la 
restitució que la constructora hagi de 
fer durant el període de garantia, s’ha 
de tractar com una nova obra i s’ha de 
complir tot el que s’exposa en aquest 
manual, a excepció de l’apartat 2.1 “Co-
municació de les obres”, que definirà un 
nou pla de comunicació adequat per a 
aquest tipus d’actuacions.

ves restitucions es descriuen a l’apartat 
2.3 “Serveis i elements urbans afectats 
durant les obres”, així com a l’Annex 2.3 
corresponent, “Llista de serveis i ele-
ments urbans afectats per les obres”. 

Acta de recepció d’obra i acta de 
lliurament de l’obra

Un cop acabada la neteja, els repassos 
i les reposicions, i obtinguda l’acta de 
posada en servei, cal signar simultàni-
ament l’acta de recepció d’obra i l’acta 
de lliurament de l’obra, llevat de situa-
cions especials, entre l’entitat o les en-
titats que rebran una part o la totalitat 
de l’obra i l’entitat que ha executat l’obra.

Aquesta acta està subjecta a les condi-
cions del contracte referent a la redac-
ció del projecte d’obra acabada i s’ha 
de seguir, si escau, el procediment que 
estableix el Protocol de tramitació dels 
projectes i seguiment de les obres or-
dinàries d’infraestructures o elements 
d’urbanització, conservació i millora, i 
projectes d’urbanització vigent. A partir 
d’aquest moment, l’entitat o les entitats 
receptores de l’obra són responsables 
del manteniment i l’explotació, i s’ha 
d’iniciar el període de garantia de l’obra, 
d’un any o més, segons l’oferta de l’enti-
tat executora.

En cas que s’acabi una part de l’obra i 
no la totalitat, es pot redactar una acta 
de posada en funcionament, amb el vis-
tiplau del personal tècnic de l’Ajunta-
ment de Barcelona i, si escau, amb l’acta 
de posada en servei corresponent de la 
Guàrdia Urbana d’obres. Aquesta acta de 
posada en funcionament d’una part de 
l’obra no inicia el període de garantia en 
aquesta part fins que no es formalitza 
l’acta de recepció de la totalitat de l’obra.

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC



Hàbitat Urbà

19

Manual de

 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 

de Barcelona

Si l’afectació als serveis o elements ur-
bans és a causa de l’ocupació de l’obra, 
però aquests no tenen una substitució 
en projecte i, a més, poden quedar de-
teriorats per l’obra, s’han de retirar i em-
magatzemar per tornar-los a col·locar 
un cop acabada l’actuació. Tanmateix, 
s’han de fer els avisos o les gestions cor-
responents en funció de l’element, tal 
com indiqui el tècnic municipal assignat 
a l’obra. El contractista és responsable 
de l’emmagatzematge correcte, així com 
del manteniment dels elements urbans, 
si és necessari, i ha d’assumir els costos 
que es derivin tant de l’emmagatzemat-
ge com del manteniment, si no és que 
hi ha indicacions en sentit contrari del 
propietari.

A l’annex 2.3 s’ha elaborat una llista in-
formativa amb els serveis i els elements 
afectats més comuns, classificats per 
grups d’elements urbans i agrupats per 
operadors o entitats responsables de 
l’element, així com les propostes d’actu-
ació que cal presentar-los quan el servei 
o l’element urbà queda afectat per l’obra. 

La llista segueix l’esquema següent:

Addicionalment, s’han de complir els 
aspectes específics per a cada tipus 
d’obra que s’indiquen al capítol 3.

2.3
SERVEIS I ELEMENTS URBANS  
AFECTATS DURANT LES OBRES

En aquest apartat s’estableixen les in-
dicacions que han de seguir els respon-
sables de les obres a l’hora de presen-
tar les propostes de trasllat, protecció o 
retirada dels serveis i elements urbans 
existents afectats per les obres.

2.3.1 Prescripcions generals

Per dur a terme la retirada o el trasllat, 
tant provisional com definitiu, de qual-
sevol servei o element urbà, la direcció 
d’obra pot consultar al tècnic de l’Ajun-
tament que s’hagi assignat a l’obra amb 
quin responsable municipal s’han de fer 
els tràmits. S’ha de presentar als res-
ponsables indicats una proposta d’actu-
ació per obtenir-ne el vistiplau. De ma-
nera indicativa, a l’Annex 2.3 s’enumera 
tant el tipus de proposta que cal presen-
tar com els responsables dels serveis i 
elements urbans més comuns que po-
den ser afectats.

L’afectació a serveis o elements urbans 
han d’estar previstos al projecte. En 
qualsevol cas, s’han de tenir presents 
els costos que es generen en afectar-los 
i preveure’ls al pressupost de l’obra.

Serveis o elements urbans 
afectats que pertanyen al 
grup o la categoria.

Actuació que cal fer:
S’hi descriu la tipologia de les propostes que s’han de presentar, en funció 
de la tipologia d’afectació al servei o element urbà afectat.

Consideracions:
Paràmetres addicionals destacats que cal tenir en compte per definir la 
proposta.

Responsables del servei o de l’element urbà:
Entitat o entitats a qui s’ha de dirigir la proposta per obtenir-ne el 
vistiplau per executar-la.

Grup o categoria d’elements o serveis urbans afectats
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2.3.2 Elements afectats en 
funció de les fases d’obra

2.3.2a Abans de la implantació 
de l’obra

En aquesta fase d’obra s’ha de preveu-
re quina pot ser l’ocupació inicial real 
i identificar els serveis o elements ur-
bans afectats. Un cop identificats, s’ha 
d’acordar com tractar l’afectació amb 
els responsables corresponents.

S’ha de tractar amb els responsables la 
comunicació necessària que es derivi 
d’aquestes afectacions si el Pla de co-
municació no ho preveu (vegeu l’apartat
2.1).

2.3.2b Implantació i execució de 
l’obra

Abans de procedir a la implantació de 
l’obra, s’han de gestionar tots els serveis 
o elements urbans afectats segons els 
acords establerts amb els responsables.

Canvis de fase que modifiquin 
o comportin una alteració de 
l’ocupació de l’obra o actuacions 
puntuals fora de l’àmbit de l’obra 
durant l’execució

Es pot donar el cas que hi hagi un can-
vi de fase d’ocupacions o que calgui fer 
una actuació puntual que generi ocupa-
cions i afectacions addicionals. Si com 
a resultat d’aquestes noves ocupacions 
s’afecten altres elements urbans o ser-
veis, cal procedir com si es tractés d’una 
nova implantació i acordar amb els res-
ponsables corresponents el tractament 
que cal seguir en cada afectació.

En el cas que es produeixi la interrupció 
accidental d’un servei, cal informar-ne a 
la companyia subministradora o explo-
tadora corresponent, i també a la Guàr-
dia Urbana d’obres o al centre de coman-
dament de la Guàrdia Urbana mitjançant 
el 092. Tanmateix, s’ha de procedir de la 
mateixa manera en el cas que es mal-
meti un element urbà que generi algun 
tipus de perill o risc per a la seguretat.

2.3.2c Aixecament i final de l’obra

Un cop instal·lats tots els elements ur-
bans, s’ha de contactar amb els respon-
sables d’espai públic (REP) o operadors 
corresponents per fer la comprovació 
dels elements urbans, de les xarxes de 
serveis i dels serveis executats. Quan 
s’hagi obtingut l’aprovació de tots els 
serveis i elements urbans, i si es com-
pleix el subapartat 2.2.2c d’aquest ma-
nual, ja es podrà procedir a l’aixecament 
i la recepció de l’obra.

Si durant el període de garantia s’ha de 
dur a terme alguna actuació de repara-
ció o reposició que afecti algun servei o 
element urbà, s’ha de tractar l’afectació 
com si fos una obra i s’han de complir 
tots els apartats d’aquest capítol.
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Les implantacions de les obres, en la ma-
joria dels casos, restringeixen o modifi-
quen les condicions prèvies de mobilitat 
de vianants i vehicles o alteren qualsevol 
dels elements que garanteixen aquesta 
mobilitat. L’objecte d’aquest apartat és 
definir els criteris generals perquè els 
responsables de les obres puguin pren-
dre les mesures necessàries per garantir 
la mobilitat i la seguretat dels itineraris i 
minimitzar, tant com es pugui, l’impacte 
als ciutadans afectats per l’àmbit d’ac-
tuació de les obres.

2.4.1 Prescripcions generals

L’afectació de l’obra o actuació als iti-
neraris de vianants i vehicles comporta 
l’estudi rigorós de l’ocupació que s’ha fer 
i del disseny de la proposta dels itinera-
ris de vianants i vehicles, ja siguin itine-
raris nous o una modificació dels exis-
tents. Aquesta proposta, definida per 
la direcció d’obra, l’ha de validar qui ha 
establert les condicions o ha autoritzat 
l’obra perquè ocupi l’espai públic (vegeu 
l’apartat 2.2).

En els apartats següents es detallen els 
aspectes que s’han de tenir en compte 
per dissenyar correctament la propos-
ta dels desviaments o els itineraris que 
s’hagin de preparar, seguint l’esquema 
que es descriu a continuació:

2.4.1a Tancament i barreres
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2.4.1b Senyalització de les obres

2.4.1c Alteració dels cicles semafòrics i semàfors d’obra

2.4.1d Garantia de pas i adequació dels itineraris de vianants i desviaments    

 provisionals de vehicles

2.4.1a Tancaments i barreres

Una de les primeres imatges que els 
ciutadans tenen de les obres és el tan-
cament. L’estat i la disposició de l’obra 
transmet de manera subjectiva la quali-
tat de les obres i la professionalitat dels 
executors i gestors. Una disposició del 
tancament homogènia, ben conservada i 
adequada a cada situació genera un be-
nefici en la disminució de riscos i fa que 
els ciutadans tinguin una percepció més 
positiva de les obres.

El tancament és el límit entre la zona 
ocupada per les obres i la zona que po-
den utilitzar els ciutadans.

L’objectiu és ordenar l’àmbit d’actuació i 
té una doble funció principal: d’una ban-

da, evitar que els ciutadans envaeixin la 
zona d’obra, cosa que podria comportar 
perill per a ells mateixos o per a terceres 
persones, i de l’altra, que l’obra envaeixi 
el mínim possible l’espai ciutadà, ja que 
afecta la mobilitat i els usos habituals 
que té. 

Els criteris i les indicacions que s’han de 
tenir en compte són els següents:

 La disposició en planta i secció dels 
abalisaments descrits s’ha de fer se-
guint les indicacions del Manual de 
senyalització per a obres en vies urba-
nes de la Guàrdia Urbana de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

  Els tancaments i les barreres han de 
tenir una dotació pressupostària prò-
pia.
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-  La tanca amb lona alta que dificulti 
la visibilitat en una cruïlla.

 A les tanques metàl·liques de malla 
altes, s’ha de disposar d’un tubular 
de polietilè o d’escuma de polietilè 
expandit, amb color uniforme en tota 
la longitud del tancament, amb la fi-
nalitat d’augmentar la visualització 
del tancament i, a la vegada, millorar 
la seguretat davant els elements pun-
xants que hi ha a la part superior de 
la tanca. Com a mesura addicional per 
millorar la visualització de la tanca, 
s’hi pot entrellaçar una cinta d’obra 
de franges vermelles i blanques a mit-
ja altura.

  A les barreres del tipus New Jersey o 
similar, tant de plàstic com de formi-
gó, o altres tancaments fixos, no s’hi 
poden incorporar logotips o colors 
corporatius, ni cap tipus de publicitat.

  Al final de l’Annex 2.4A es defineix cada 
abalisament en una fitxa que en deta-
lla les característiques geomètriques i 
físiques i els procediments que cal se-
guir per a una col·locació correcta.

Aquest apartat queda sotmès a les va-
riacions que es poden definir per les 
distintes tipologies d’obres descrites al 
capítol 3 “Disposicions addicionals es-
pecífiques segons el tipus d’obra”.

A l’Annex 2.4A “Tancament i barreres”, 
s’hi ha detallat la tipologia de tanca-
ments verticals o barreres que cal uti-
litzar, en funció dels àmbits que s’han 
de separar per l’ocupació de l’obra, així 
com els tancaments horitzontals per 
salvar desnivells o generar passos pro-
visionals per sobre de rases. Al final de 
l’annex es disposa de les fitxes amb les 
característiques geomètriques, físiques 
i funcionals, així com les particularitats 
en la implantació de cada barrera i tan-
cament admesos.

  El contractista ha de vetllar per l’estat 
i la disposició correctes dels elements 
d’abalisament. Per això ha d’elimi-
nar les guixades, la publicitat fora de 
normativa o qualsevol altre element 
que els deteriori (físicament o visual-
ment), i els ha de substituir en cas que 
no pugui recuperar-ne l’estat original.

  Les peces que formen els tancaments 
s’han de col·locar perfectament ali-
neades, unides entre si amb els sis-
temes corresponents i de manera que 
es garanteixi l’estabilitat del conjunt 
per evitar que caiguin pel vent o per 
altres situacions, segons els àmbits 
que separin.

 Els tancaments o les barreres i els 
elements d’unió entre les peces que 
els formen no poden tenir arestes ni 
sobresortir de l’alineació.

  Les lones que s’utilitzin en els tanca-
ments del tipus tanca metàl·lica de 
malla alta han de complir, en el cas de 
les obres municipals, els criteris esta-
blerts a l’apartat 2.1 “Comunicació de 
les obres” d’acord amb la “Normativa 
de comunicació gràfica a les obres 
municipals”.

  En cas d’obres no municipals, les lo-
nes que s’han d’utilitzar en els tanca-
ments del tipus tanca metàl·lica de 
malla alta han de ser llises de color 
verd, i no poden incorporar logotips o 
colors corporatius, ni cap tipus de pu-
blicitat.

  En general, les dimensions de les lo-
nes que s’han d’utilitzar en els abali-
saments del tipus tanca metàl·lica de 
malla alta han de cobrir tota l’alçària 
de la tanca.

  Les lones a mitja altura es col·locaran 
en els casos en què es produeixi algu-
na de les situacions següents, sempre 
que no hi hagi risc de projeccions de 
materials provinents de les activitats 
de l’obra:
- La tanca amb lona alta que generi 

efecte túnel en el recorregut d’un 
itinerari de vianants a causa de la 
col·locació d’una tanca en paral·lel 
a la façana, o bé dues tanques en 
paral·lel que formin l’itinerari.
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de confusió als conductors i vianants 
sobre els nous circuits i les direccions 
que han de seguir.

  La senyalització d’obra s’ha de com-
plementar amb la senyalització in-
formativa que es tracta a l’apartat 2.1 
“Comunicació de les obres” (cartells 
d’obra, lones informatives...).

  S’ha d’evitar la col·locació de suports 
de senyals o senyals en zones on es 
pugui impedir o dificultar l’obertura i 
la manipulació dels registres o arma-
ris de serveis implantats a la via pú-
blica.

  La proposta de restitució de la senya-
lització, tant horitzontal com vertical, 
s’ha presentar d’acord amb el Manual 

de senyalització urbana per a la ciu-

tat de Barcelona, edició del 2004, de 
l’Ajuntament de Barcelona o el poste-
rior vigent. Aquesta proposta l’ha de 
validar el Departament de Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona i verifi-
car la Guàrdia Urbana in situ, un cop 
implantada, abans de la restitució del 
trànsit. L’obertura al trànsit s’ha de fer 
amb el coneixement i, normalment, en 
presència de la Guàrdia Urbana.

  Aquest apartat queda sotmès a les 
variacions que es poden definir per 
les distintes tipologies d’obres des-
crites al capítol 3 “Disposicions addi-
cionals específiques segons el tipus 
d’obra”.

A l’Annex 2.4B “Senyalització durant les 
obres i actuacions” es descriuen els pa-
ràmetres de disseny, així com la tipolo-
gia de senyals per elaborar la proposta 
de senyalització, tant vertical com horit-
zontal, durant les obres. S’ha subdividit 
la descripció segons si és per a vehicles 
o per a vianants. També es detalla la 
senyalització específica dels accessos 
d’obra, la de canvis de direcció en un 
carrer, la d’afectació a un carril bici o la 
relativa al procés de retirada d’un vehi-
cle estacionat en l’àmbit afectat per les 
obres.

2.4.1b Senyalització de les obres

La implantació de l’obra o de les actuaci-
ons generen ocupacions que, en la majo-
ria dels casos, obligaran a modificar els 
itineraris dels vianants o dels vehicles. 
Aquestes alteracions en la normalitat 
de l’entorn s’han de comunicar als ciu-
tadans, siguin vianants o conductors, 
mitjançant la senyalització d’obres cor-
responent.

La senyalització ha d’indicar els nous re-
correguts, informar i crear les condicions 
de seguretat en les situacions temporals 
generades a causa de la implantació i el 
desenvolupament de l’obra.

Els criteris i les indicacions generals que 
cal tenir en compte en la senyalització 
provisional d’obra són els següents:

 La senyalització d’obra “interna” és 
considerada exclusivament compe-
tència del Pla de seguretat i salut de 
l’obra, i no es té en compte en aquest 
apartat.

  La senyalització de l’ocupació de l’obra 
o actuacions, conjuntament amb els 
tancaments o les barreres, els itine-
raris i la semaforització, si escau, són 
temes que ha de definir la direcció 
d’obra en una proposta d’implantació 
de l’obra o actuació i que ha de validar 
el Servei de Planificació d’Obres de la 
Guàrdia Urbana.

  S’han d’haver tingut en compte, o bé 
haver-los previst, els costos que im-
plica la implantació de la senyalitza-
ció, així com la retirada posterior i les 
adequacions o restitucions necessà-
ries per retornar en bones condicions 
l’espai afectat per l’ocupació de les 
obres.

  La implantació de la senyalització 
d’obra implica l’anul·lació temporal 
de la senyalització existent que sigui 
contradictòria amb l’anterior. L’anul-
lació de la senyalització existent 
(vertical i horitzontal) s’ha de fer de 
manera que no introdueixi cap tipus 
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balls necessaris per fer els canvis més 
adequats en l’optimització semafòrica, 
sempre sota la supervisió del Servei de 
Regulació del Trànsit.

En el cas que s’hagi d’instal·lar una nova 
instal·lació de semaforització o una 
instal·lació provisional, s’ha d’executar 
amb els condicionants i el vistiplau del 
Servei de Regulació del Trànsit i s’han de 
complir els documents següents:

 Especificacions tècniques i funcio-
nals del regulador semafòric. Versió 
del maig del 2008 o posterior vigent.

 Protocol B de comunicacions del re-
gulador de trànsit de Barcelona. Ver-
sió 1.3 del maig del 2008 o posterior 
vigent.

 Proves d’homologació del regulador 
semafòric. Versió del maig del 2008 o 
posterior vigent.

Aquests documents es poden trobar al 
portal web de Mobilitat i Transports:

http://w110.bcn.cat/portal/site/Mobilitat   
> Publicacions  > Documents

S’ha de presentar al Servei de Regulació 
del Trànsit un estudi de la nova regula-
ció, tant si és provisional com definitiva. 
Aquest estudi ha de contenir tots els pa-
ràmetres de programació dels equips de 
regulació: estructures de fases, cicles, 
temps de les fases, desfasaments i pla 
de trànsit.

2.4.1c Afectacions de les obres 
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

L’ocupació i l’execució de les obres a la 
via pública poden afectar:

 Les instal·lacions de regulació i de 
control de trànsit (semàfors, armaris, 
tubulars, pericons, escomeses, càme-
res de TV, panells d’informació, detec-
tors, etcètera).

  La senyalització semafòrica. Modi-
ficacions en la senyalització sema-
fòrica (desplaçament de semàfors, 
instal·lació de semàfors provisionals, 
instal·lació de semàfors nous...), mo-
tivades per canvis de sentit de circu-
lació, dobles sentits, canvis de traçat 
a les vies o bé alteracions en els movi-
ments dels vehicles o vianants.

  La regulació del trànsit. Regulació se-
mafòrica a les cruïlles de les vies i a 
l’entorn de l’obra.

Abans de fer obres en vies i cruïlles se-
maforitzades, cal analitzar, a través dels 
serveis de regulació del trànsit de la Di-
recció de Serveis de Mobilitat, les possi-
bles afectacions per trobar les solucions 
més adequades per a cadascuna.

Cap instal·lació, ni element que en formin 
part, no es pot manipular ni modificar per 
cap obra sense l’autorització del Servei de 
Regulació del Trànsit. La direcció d’obra 
és responsable de qualsevol intervenció 
a les instal·lacions de regulació i control 
del trànsit que no tingui el coneixement 
ni el vistiplau d’aquest servei.

Els canvis necessaris en la senyalització 
semafòrica s’han de regir pels criteris de 
seguretat i gestió que determini el Servei 
de Regulació del Trànsit, que té la compe-
tència de fer els replantejaments i veri-
ficar-ne la implantació correcta al carrer.

En relació amb les afectacions a la regu-
lació del trànsit, s’han d’assumir els tre-
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Proposta del disseny dels 
desviaments provisionals per a 
vehicles

La proposta de desviaments de vehicles 
que derivin de la implantació de l’obra 
s’ha de dissenyar seguint els criteris del 
Manual de senyalització per obres a les 
vies urbanes de la Guàrdia Urbana de 
l’Ajuntament de Barcelona.

S’han de preveure en el disseny els iti-
neraris provisionals alternatius dels 
serveis d’autobús, Bicing i altres trans-
ports públics que es vegin afectats (ve-
geu l’apartat 2.3).

S’ha de tenir una cura especial en la pro-
posta d’ubicació dels accessos a l’obra. 
Aquests s’han de situar en els punts de 
menys impacte al trànsit, tant de vehi-
cles com de vianants. S’ha d’evitar la col-
locació dels accessos prop dels passos 
de vianants, sortides, incorporacions, 
cruïlles, etcètera.
  

Proposta del disseny dels
itineraris provisionals per a 
vianants. Accessibilitat

Per dissenyar la proposta d’implantació, 
s’han de tenir en compte les caracterís-
tiques geomètriques i tipològiques. S’ha 
d’assegurar la visibilitat a tot l’entorn 
de l’obra i garantir la seguretat dels vi-
anants en els itineraris provisionals que 
es generin amb l’ocupació de l’obra. Dels 
itineraris que es generin amb el mateix 
origen i destinació, almenys un ha de ser 
accessible, segons marca la normativa 
d’accessibilitat vigent. La resta han de 
complir al màxim possible les especifi-
cacions que descriu aquesta normativa, 
per tal de garantir la seguretat i como-
ditat dels itineraris de vianants que es 
generin amb les ocupacions de l’obra.
 

2.4.1d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

Els desviaments de vehicles i els itinera-
ris provisionals per a vianants, generats 
per la implantació de l’obra o actuació, 
han de garantir unes condicions de tra-
çat, en el cas de vehicles, i de pas, en el 
cas de vianants, perquè la situació tem-
poral sigui segura i còmoda per als usu-
aris. Per assolir aquest objectiu, els des-
viaments o itineraris generats amb els 
tancaments i la senyalització, ja descrits 
als annexos 2.4A i 2.4B, s’han de disse-
nyar segons uns criteris geomètrics i 
amb una tipologia de paviment adequa-
da. En qualsevol cas, s’han de tenir en 
compte els condicionants següents:

 L’empresa constructora i la direcció 
d’obra han de vetllar per l’estat cor-
recte d’itineraris, tancaments i senya-
lització provisional generada per mo-
tius de l’obra, i mantenir els paviments 
dels itineraris nets, lliures d’obstacles 
de productes de l’obra i en bones con-
dicions, tant si ja hi eren com si són 
provisionals.

  S’han de preveure pressupostària-
ment els costos que implica la implan-
tació i la retirada de l’abalisament, 
així com la reposició dels elements 
afectats per retornar l’àmbit ocupat 
en iguals o millors condicions, segons 
el projecte o les indicacions de l’orga-
nisme públic corresponent.

  Aquest apartat queda sotmès a les 
variacions que es poden definir per les 
distintes tipologies d’obres descrites 
al capítol 3 “Disposicions addicionals 
específiques segons el tipus d’obra”.

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC



Hàbitat Urbà

27

Manual de

 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 

de Barcelona

  Per elaborar la proposta d’implanta-
ció s’han de detectar les afectacions 
a la mobilitat de vehicles i de vianants 
de les ocupacions de l’obra i procedir 
a fer el disseny de la proposta dels 
tancaments i les barreres, la senya-
lització de les obres, les instal·lacions 
de regulació i el control del trànsit, 
la gestió de la regulació semafòrica, 
la garantia de pas i l’adequació dels 
itineraris de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles, tal com es 
descriu al subapartat 2.4.1 “Prescrip-
cions generals” d’aquest capítol.

2.4.2b  Implantació i execució de 
l’obra

2.4.2b/a Implantació i execució  
de l’obra

 Un cop obtinguda l’autorització 
per implantar-se, i abans d’inici-
ar qualsevol activitat d’obra, s’han 
d’executar els tancaments, la se-
nyalització i, si escau, els canvis 
semafòrics, per fer el tancament de 
la zona d’obra i generar els itinera-
ris i els desviaments provisionals 
definits i autoritzats.

 La implantació de l’obra s’ha de fer 
tenint en compte els factors des-
crits als apartats 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5, 
i la proposta validada amb els con-
dicionants descrits en aquest capí-
tol.

  Els requisits per a la correcta im-
plantació de tancaments, barreres, 
senyalització d’obra, i regulació de 
la semaforització, si escau, es des-
criuen al subapartat 2.4.1 “Pres-
cripcions generals” i als annexos 
corresponents.

  El contractista, sota la supervisió 
de la direcció d’obra, ha de vetllar 
per l’estat correcte dels tanca-
ments, de les barreres provisionals, 
de la senyalització d’obra i dels 
semàfors provisionals d’obra i, per 
això, ha d’eliminar grafits, elements 
trencats, publicitat il·legal, o qual-

Els elements que formen part de l’itine-
rari provisional també han de respec-
tar les especificacions de la normativa 
d’accessibilitat vigent. Són, entre d’al-
tres: guals de vianants, rampes per a vi-
anants, escales, barreres de protecció i 
passamans provisionals.

L’itinerari provisional que es dugui a ter-
me s’ha d’executar segons els acords de 
les entitats corresponents (exemple: Co-
mitè d’Obres - acords en pla d’actuació). 
En els itineraris provisionals per a via-
nants s’ha de garantir una amplada mí-
nima d’1,40 m, sempre que sigui possi-
ble i d’acord amb les condicions fixades 
en la implantació de l’obra.

2.4.2 Fases d’obra

Les afectacions a la mobilitat s’han de 
preveure en el temps per evitar l’exposició 
dels usuaris de la via a riscos i incomodi-
tats generades per la implantació de les 
obres o actuacions. En aquest subapartat 
es descriuen les previsions que s’han de 
tenir en compte en cada fase d’obra.

2.4.2a  Abans de la implantació 
de l’obra

 En aquesta fase prèvia, l’empresa 
constructora i la direcció d’obra han 
d’estudiar les necessitats de l’obra o 
actuació i definir una proposta d’im-
plantació en què es considerin, entre 
altres coses, les afectacions a la mobi-
litat. Aquesta proposta d’implantació 
ha d’incloure els requisits descrits a 
l’apartat 2.2 “Ocupació de l’espai pú-
blic per les obres” i s’ha d’elaborar se-
guint els paràmetres de disseny dels 
diferents elements detallats en aquest 
capítol i els annexos corresponents.

  Un cop dissenyada la proposta d’im-
plantació, s’ha de presentar i obtenir 
la validació de l’entitat que ha autorit-
zat l’ocupació de l’espai públic per fer 
l’obra (vegeu l’apartat 2.2 “Ocupació 
de l’espai públic per les obres”).
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2.4.2c Aixecament i final de l’obra

Un cop el contractista o el promotor 
considerin acabada l’obra, s’han de dur a 
terme les accions descrites al subapar-
tat 2.2.2c “Aixecament i final de l’obra”. 
Com a criteri general, només es poden 
retirar tanques i abalisaments quan es 
procedeixi a la recepció, al final de l’obra. 
En obres per fases, quan s’acabi alguna 
de les fases o per interès general, es pot 
autoritzar l’aixecament parcial de la part 
acabada mitjançant l’acta de posada en 
servei.

Els requisits per a una retirada correcta 
de tancaments i barreres, la senyalitza-
ció d’obra i la regulació semafòrica es 
descriuen a continuació:

 Durant l’aixecament de l’obra, s’ha de 
garantir l’ordre i la neteja de l’àmbit 
afectat per les obres.

  Quan es faci l’aixecament parcial o 
total de l’obra, i adoptant les mesu-
res de seguretat adequades, s’han de 
dur a terme les restitucions neces-
sàries per retornar l’àmbit ocupat en 
unes condicions iguals o millors que 
quan es van iniciar les obres, ja que 
el pas de maquinària i els mateixos 
tancaments o senyalitzacions d’obra 
poden haver malmès el paviment o 
altres serveis i elements que interfe-
rien en l’ocupació. Els elements i ser-
veis afectats i les seves restitucions 
es descriuen a l’apartat 2.3 “Serveis i 
elements urbans afectats durant les 
obres”, així com en el Annex 2.3 “Llista 
de serveis i elements urbans afectats 
per les obres”.

 Els responsables de l’obra són els 
encarregats de retirar els elements 
d’abalisament i defensa provisionals 
col·locats durant les obres i de fer 
les reposicions respectives de pavi-
ments, si s’han malmès amb la ma-
nipulació o la col·locació d’aquests 
tancaments.

sevol altre element que ho deterio-
ri, i substituir-lo, en cas que no se’n 
pugui recuperar l’estat original.

2.4.2b/b Canvis de fase que 
modifiquin o comportin una 
alteració de l’ocupació de l’obra o 
actuacions puntuals fora de l’àmbit 
de l’obra

 Si l’execució de l’obra comporta 
canvis de fase que impliquin la mo-
dificació o l’alteració de l’àmbit de 
l’obra, i per tant, de la seva ocupa-
ció de l’espai públic, s’han de tra-
mitar les autoritzacions correspo-
nents (vegeu el subapartat 2.2.1) i 
dissenyar una nova proposta d’im-
plantació.

  La nova proposta s’ha de coordinar 
amb la retirada i la restitució de 
la fase anterior, si escau. Aquesta 
nova implantació, o modificació de 
l’existent, l’ha de comunicar i vali-
dar novament l’entitat que ha au-
toritzat l’ocupació de l’espai públic 
per fer l’obra (vegeu l’apartat 2.2 
“Ocupació de l’espai públic per les 
obres”).

 Les actuacions puntuals fora de 
l’àmbit d’obra s’han de tractar com 
si fossin una obra en si i s’han de 
sotmetre a validació de l’entitat 
que ha autoritzat l’ocupació de 
l’espai públic per dur a terme l’ac-
tuació puntual (vegeu l’apartat 2.2 
“Ocupació de l’espai públic per les 
obres”). Per obtenir aquestes vali-
dacions s’ha de presentar una pro-
posta d’actuació que expliqui els 
elements de protecció temporals 
que es duran a terme per resoldre 
l’afectació a la mobilitat i, si escau, 
les fases en què s’actuarà.

  S’ha de dur a terme l’aixecament, 
si escau, de la fase anterior o la 
restitució de l’espai afectat per 
l’actuació puntual, seguint els con-
dicionants que es descriuen al sub-
apartat 2.4.2c “Aixecament i final 
de l’obra”.
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2.5
AFECTACIONS AL MEDI

En aquest punt s’estableixen les mesu-
res preventives i correctores que s’han 
d’aplicar durant l’execució de les obres 
per reduir l’impacte ambiental de l’en-
torn afectat per aquestes mateixes 
obres.

A la ciutat de Barcelona és aplicable i de 
compliment obligat l’Ordenança de medi 
ambient (OMA), aprovada el 2 de maig de 
2011, o bé la posterior que la derogui to-
talment o parcialment i sigui vigent.

Aquest apartat s’ha redactat d’acord 
amb aquesta ordenança, que s’ha subdi-
vidit en els temes següents conservant 
en cadascun l’estructura de capítol del 
manual:

 gasos, pols, contaminació acús-
tica i vibracions

subsòl

Per a totes les obres de l’Ajuntament de 
Barcelona, organismes autònoms, en-
titats públiques empresarials locals i 
altres entitats vinculades o dependents 
de l’Ajuntament de Barcelona, sempre 
que el pressupost estimat per a l’obra in-
closa en el projecte sigui igual o superior 
a 450.000 € (PEM) i no estiguin subjectes 
a avaluació d’impacte ambiental segons 
la legislació vigent, s’ha de validar el Pla 
d’ambientalització si no s’ha fet amb an-
terioritat; sens perjudici que es mantin-
gui, per a totes les obres, l’aplicació de 
les prescripcions d’aquest manual o del 
que sigui vigent en el moment de la lici-
tació del projecte.

  El contractista de l’obra, sota la su-
pervisió de la direcció d’obra, és el 
responsable de la col·locació i l’actu-
alització de la senyalització en estat 
definitiu i de la retirada de la senya-
lització d’obra un cop acabada l’actu-
ació, després que la Guàrdia Urbana 
verifiqui la implantació. En la retirada 
s’han de dur a terme les reposicions 
de paviment necessàries, si ha que-
dat malmès per la col·locació de la 
senyalització provisional o la retirada 
definitiva de l’existent.

  S’ha de preveure, un cop es retirin els 
itineraris provisionals, la neteja i la 
restitució dels paviments o altres ele-
ments (façanes, fanals, senyalització, 
etcètera) que estiguin deteriorats a 
causa de la implantació (ancoratges 
de tancaments, senyalització horit-
zontal i vertical fixada al paviment o 
façanes, etcètera).

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC

Hàbitat Urbà

30

Manual de

 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 

de Barcelona

2.5.1 Emissions atmosfèriques: 
fums, gasos, pols, contaminació 
acústica i vibracions

Les emissions principals a l’atmosfera 
provocades per les obres i que poden in-
cidir en la qualitat de l’aire són els fums, 
els gasos, la pols, el soroll i les vibra-
cions.

L’objecte d’aquest subapartat és establir 
els criteris adreçats a garantir la preven-
ció, la vigilància i, si escau, la correcció 
i la reducció d’emissions atmosfèriques 
generades per les obres, per evitar i re-
duir els danys i efectes nocius que se’n 
puguin derivar per a la salut humana, els 
béns, els espais comunitaris o el medi 
ambient, i assegurar la protecció deguda 
a la població i al medi urbà.

2.5.1.1 Prescripcions generals

Aquests aspectes s’han de complir, in-
dependentment de la fase temporal en 
què es trobi l’obra o actuació.

Condicionants horaris en funció del 
soroll

Els horaris de treball són els descrits 
al subapartat 2.2.1 i, addicionalment, 
s’han de complir els condicionants que 
es descriuen a continuació o els que fixi 
la normativa vigent.

Els titulars de les obres estan obligats 
a adoptar les mesures oportunes per 
donar compliment als valors límit d’im-
missió a la zona de sensibilitat acústica 
on es fan les obres dins de l’horari. Les 
obres que, dins dels horaris prescrits, 
hagin de sobrepassar els límits acústics 
han d’obtenir la suspensió dels límits 
acústics a l’administració competent 
(vegeu zones acústiques).

Per a les obres amb una durada superi-
or a tres mesos que es facin en període 

de vespre-nit (21-8 hores) i per a les que 
es facin a prop d’edificis d’especial sen-
sibilitat, com ara hospitals i llars d’in-
fants, cal presentar un estudi d’impacte 
acústic.

En cas que no sigui possible ajustar-se 
als valors límit d’immissió de la zona 
(vegeu zones acústiques), l’Ajuntament 
determinarà els nivells que es poden as-
solir i establirà l’horari més oportú per 
a la realització de les obres. El titular 
de l’obra ha d’informar el veïnatge de la 
franja horària en què es portarà a terme 
l’actuació.

Zones acústiques

Es consideren zones de sensibilitat 
acústica les parts diferenciades del ter-
ritori municipal que tenen característi-
ques d’usos del sòl, urbanització, acti-
vitat i recepció del nivell sonor similars. 
La delimitació d’aquestes zones la fixa 
l’Ajuntament mitjançant la zonificació 
acústica. La zonificació acústica està 
subjecta a revisió periòdica, que s’ha de 
fer com a màxim cada deu anys des de la 
data d’aprovació. Els mapes de capaci-
tat acústica d’àmbit municipal es poden 
consultar via web a l’adreça següent:

http://w20.bcn.cat:1100/WebMapaAcus-
tic/mapa_soroll.aspx
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degudes a determinades màquines d’ús 
a l’aire lliure) pel que fa a les emissions 
sonores de maquinària d’ús a l’aire lliure, 
o la norma posterior vigent.

Totes les màquines que treballin a la via 
pública han de tenir un certificat d’ho-
mologació CE o un certificat de confor-
mitat CE i una placa en la qual s’indiqui 
el nivell màxim de potència acústica. Les 
que s’hagin manipulat sense l’autoritza-
ció prèvia del fabricant s’han de retirar.

S’ha de garantir que els vehicles usats 
a l’obra tinguin en vigència la ITV i, per 
tant, es garanteixi el compliment de les 
emissions acústiques d’acord amb la le-
gislació vigent.

Les vibracions que es generin en les ac-
tivitats d’obra en els diferents edificis o 
espais que afectin no han de sobrepas-
sar els límits que s’indiquen a l’Annex 
II.13 de l’OMA 2011. A efectes estructu-
rals, s’han de complir les especificaci-
ons que es preveuen a la norma UNE-22-
381-93, tot i que es recomana, pel seu 
grau de precisió, el compliment dels pa-
ràmetres de la norma DIN-4150 en què 
s’especifiquen detalladament els valors 
límits en les estructures en funció de la 
seva tipologia.

Els titulars d’emissors acústics poden 
sol·licitar a l’administració competent, 
per raons justificades degudament que 
s’han d’acreditar en l’estudi acústic cor-
responent, la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica aplica-
bles a la totalitat o a una part d’una zona 
acústica. Només es pot acordar la sus-
pensió provisional sol·licitada, que es 
pot sotmetre a les condicions que s’es-
timin pertinents, en cas que s’acrediti 
que les millors tècniques disponibles no 
permeten el compliment dels objectius 
de la suspensió que es pretén.

El protocol d’actuació per a la supressió 
temporal dels nivells acústics varia en 
funció de la titularitat de la zona ocupa-
da. En el cas d’obres municipals, s’ha de 
seguir el protocol de suspensió temporal 
de nivells acústics municipals vigent. En 
el cas d’obres públiques de competència 
de la Generalitat de Catalunya, corres-
pon al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat autoritzar la suspensió dels 
objectius de qualitat, el qual ha d’assa-
bentar-ne l’Ajuntament de Barcelona.

Els objectius de qualitat acústica es po-
den sobrepassar ocasionalment i tem-
poralment en situacions d’emergència, 
sense necessitat d’autorització, però 
amb coneixement de l’autoritat com-
petent i de manera justificada, fent les 
comunicacions als veïns previstes per a 
aquests casos en l’estratègia de comu-
nicació. S’entén per situació d’emergèn-
cia la situació que quan es produeix i no 
es pal·lia suposa riscos de seguretat per 
als ciutadans o el personal de l’obra. 

Sorolls i vibracions

L’emissió sonora de la maquinària que 
s’utilitza en l’execució d’obres públiques 
i privades s’ha d’ajustar a les prescrip-
cions que estableix la normativa vigent 
(Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, 
pel qual es modifica el Reial decret 
212/2002, de 22 de febrer, pel qual es 
regulen les emissions sonores a l’entorn 
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biental que farà un seguiment periòdic 
de l’impacte acústic de l’obra. Aquest 
seguiment només el pot dur a terme una 
entitat de protecció de la contaminació 
acústica (EPCA) inclosa en el registre de 
la Generalitat de Catalunya. 

2.5.1.2b Implantació i execució de 
l’obra

A continuació es descriuen els condici-
onants que cal tenir en compte, i es di-
ferencia la implantació inicial, i potser 
única, de l’obra en l’espai públic amb 
els possibles canvis de fase que gene-
rin una alteració de l’ocupació, així com 
les actuacions puntuals fora de l’àmbit 
d’obra:

Emissió de fums o gasos 

 Els motors, tant de vehicles com de 
maquinària, han d’estar en funciona-
ment el temps estrictament necessari 
per desenvolupar l’activitat. No s’han 
de mantenir motors en espera durant 
un temps superior a tres minuts.

  S’ha de circular per l’interior del re-
cinte d’obra sense fer acceleracions 
brusques i amb una velocitat inferior 
a 20 km/h.

  S’ha de garantir que els vehicles uti-
litzats a l’obra no emeten més fums o 
gasos que els que permet la normati-
va vigent i controla la ITV.

  Els processos que comportin emissi-
ons oloroses que superin el llindar de 
perceptibilitat olfactiva s’han de dur 
a terme en tallers sempre que sigui 
possible. En cas que no sigui possi-
ble, s’han de dur a terme en condici-
ons de mínima molèstia. En zones tan 
allunyades com sigui possible dels 
habitatges, amb absència de vent, et-
cètera.

  Es prohibeix encendre focs a l’àrea de 
treball.

  En cap cas no es poden vessar al cla-
vegueram fums, gasos, vapors, bafs ni 
qualsevol altre efluent contaminat.

2.5.1.2 Fases d’obra

2.5.1.2a Abans de la implantació de 
l’obra

Estudi d’impacte acústic o vibracions

En els casos següents s’ha de presentar 
un estudi d’impacte acústic o vibracions:

 Obres d’urbanització i de grans infra-
estructures amb una durada superior 
a tres mesos i on es treballi entre les 
21.00 i les 8.00 hores.

  Obres d’urbanització i de grans in-
fraestructures que es facin a prop 
d’edificis d’especial sensibilitat (Llei 
37/2003, del soroll), com ara centres 
d’ús sanitari, docent i cultural.

El contingut mínim d’un estudi d’impac-
te acústic o vibracions per a les obres, 
Annex II.12 de l’OMA 2011, o posterior 
vigent.

Formació específica dels operaris

Els operaris han de tenir la formació 
específica acreditada en els temes que 
s’especifiquen en aquest capítol. En cas 
de manca d’aquests coneixements, s’ha 
de preveure la realització d’una forma-
ció específica dels operaris per minvar 
l’afectació ambiental aprofitant, per 
exemple, les reunions de seguretat i sa-
lut. D’aquesta manera s’informarà els 
operaris de quina manera han d’actuar 
per donar compliment a les actuaci-
ons que es proposin en aquest apartat. 
Aquestes formacions s’han de fer per 
a cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i s’ha de dur a terme un seguiment 
amb unes llistes en què signarà cadas-
cun dels operaris per acreditar que han 
rebut aquesta formació.

Sistema de control continu

Les obres d’urbanització i de grans in-
fraestructures de durada superior a tres 
mesos han de disposar d’un servei am-
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fer la neteja de les rodes mitjançant 
aigua a pressió.

  Qualsevol mesura proposada que 
comporti l’ús d’aigua, fa referència a 
aigua reutilitzada d’altres processos 
o freàtica, sempre que sigui possible.

  Tancar els elements necessaris per 
transportar i tractar el material pul-
verulent, com ara tamisos, garbells, 
classificadores, cintes transportado-
res, elevadors de materials i punts de 
transferència.

Soroll i vibracions

Els generadors elèctrics que s’instal·lin 
a la via pública, tenint en compte l’eleva-
da emissió sonora que produeixen, han 
de complir els valors límit d’immissió 
establerts a l’Ordenança de medi am-
bient del 2011 o posterior vigent. En el 
cas que l’obra tingui una durada superi-
or a tres mesos, s’han de substituir per 
una escomesa elèctrica, excepte en les 
obres d’urbanització.
Els motors dels vehicles únicament han 
d’estar en funcionament el temps es-
trictament necessari per desenvolupar 
l’activitat.
La maquinària utilitzada a les obres ha 
de disposar de les mesures correctores 
adequades i se n’ha de fer un bon ús per 
reduir-ne l’impacte acústic:

 Els equips de combustió han d’anar 
equipats amb silenciadors de gasos 
de combustió i sistemes esmorteï-
dors de soroll i vibracions.

Emissió de pols

 En general, en condicions de fort vent 
cal evitar o reduir les operacions que 
impliquin l’ús de materials pulveru-
lents o que puguin generar pols.

  Per retirar els fins o material granu-
lar acumulat a causa de les obres en 
l’àmbit afectat cal escombrar mecà-
nicament o aspirar aquest material i 
la pols per minimitzar la formació de 
núvols. En cap cas s’ha d’aplicar aire a 
pressió per retirar la pols.

  S’ha de preveure la neteja periòdica 
dels camins o vies d’ús de la maqui-
nària, dins i fora l’obra, per evitar l’ai-
xecament de pols acumulada. Addici-
onalment, cal aplicar-hi una capa de 
graves si les zones de pas de vehicles 
és sobre terrenys pulverulents.

  S’han de regar, abans de manipu-
lar-los, els materials i les runes que 
puguin produir pols.

  Qualsevol càrrega, descàrrega, trans-
port o abassegament de runes o ma-
terial pulverulent s’ha de fer en conte-
nidors, cobrint-los sempre amb lones 
o plàstics estancs. Els materials em-
magatzemats no poden superar en 
més de 30 cm l’alçària del contenidor 
que els conté.

  La descàrrega d’enderrocs en desni-
vells s’ha de fer mitjançant conducció 
per tubs.

  El tall amb disc s’ha de fer a les zones 
més allunyades dels accessos als co-
merços o passos provisionals. El tall 
de peces s’ha de dur a terme preferi-
blement sobre una taula de tall amb 
guillotina, sobre una taula de tall amb 
radial i humectació o utilitzant altres 
sistemes per evitar l’emissió de pols.

  Cal prendre les mesures pertinents 
per tal d’evitar les roderes de fang o 
pols que deixen els camions sobre la 
xarxa viària quan surten de l’obra. Per 
fer-ho, les obres que disposin de prou 
espai han de destinar un espai mínim 
de 2x1 m a la sortida de l’obra (per 
exemple, zona de graves o solera de 
formigó o planxes del tipus Religa) a 
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Les tanques i les planxes de pas s’han 
de manipular amb cura sense arrosse-
gar-les.

Les operacions de càrrega i descàrrega 
s’han de fer evitant impactes per mini-
mitzar el soroll.

En els treballs de pavimentació, sempre 
que la geometria i les característiques 
de tall ho permetin, s’ha d’utilitzar la 
guillotina com a eina de tall.

S’han de coordinar els horaris d’actua-
ció de les activitats més sorolloses amb 
els horaris d’activitat dels comerços 
afectats per minimitzar les afectacions.

Canvis de fase que modifiquin o com-

portin una alteració de l’ocupació de 

l’obra o actuacions puntuals fora de 

l’àmbit de l’obra

Si l’execució de l’obra comporta canvis 
de fase que impliquin la modificació o 
l’alteració de l’àmbit de l’obra, i per tant, 
de l’ocupació de l’espai públic, s’han de 
respectar tots els condicionants esmen-
tats al subapartat 2.5.1.2a descrit ante-
riorment.

S’han de dur a terme les accions infor-
matives corresponents que s’hagin pro-
gramat en funció d’aquest canvi o de 
l’actuació puntual.

Aixecament, si escau, de la fase anterior 
o restitució de l’espai afectat per l’actu-
ació puntual, d’acord amb els condicio-
nants de neteja i ordre de l’apartat 2.3 
d’aquest capítol.

 Els martells pneumàtics, autònoms o 
no, han de disposar d’un mecanisme 
silenciador de l’admissió i l’expulsió 
d’aire.

  Els compressors i la resta de maqui-
nària sorollosa han de funcionar amb 
la tapa del motor tancada i amb tots 
els elements de protecció instal·lats, 
pel fabricant o bé amb posterioritat, 
per amortir els sorolls.

  Cal evitar conductes que, de manera 
directa o indirecta, suposin la supres-
sió dels elements aïllants o esmorteï-
dors del soroll de la maquinària, espe-
cialment de martells i motors.

Els responsables de les obres han 
d’adoptar les mesures oportunes per 
evitar que els nivells sonors produïts 
per les obres esmentades, així com els 
generats per la maquinària auxiliar, ex-
cedeixin els valors límit establerts per a 
la zona (vegeu l’Annex II.3 de l’OMA 2011, 
o posterior vigent) on es desenvolupen, i 
cal arribar, si és necessari, al tancament 
de la font sonora amb la instal·lació de 
silenciadors acústics, o bé ubicar la font 
de soroll a l’interior de l’estructura en 
construcció un cop que l’estat de l’obra 
ho permeti.

Les planxes metàl·liques sobre les ra-
ses s’han de fixar correctament i s’han 
d’utilitzar elements que evitin el con-
tacte planxa-planxa o planxa-paviment, 
de manera que no facin soroll quan hi 
passin vehicles o vianants per damunt. 
També és important mantenir i fixar les 
tanques de manera que no facin soroll 
quan xoquin entre elles. En qualsevol 
cas, cal prioritzar l’ús de tancaments 
horitzontals de PVC en substitució de les 
planxes, tal com s’indica a l’apartat 2.4 
“Afectació a la mobilitat”.

Cal que el personal de l’obra es comu-
niqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de 
música per no molestar la ciutadania.
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Neteja

 Per aquest ordre de prioritat, s’ha 
d’evitar, reduir i controlar qualsevol 
tipus de brutícia, residu o acumulació 
de materials que es produeixi a l’obra, 
o per causa de l’obra, que pugui alte-
rar les condicions de neteja i ordre i 
afectar l’espai públic.

  S’ha de prevenir, amb els mitjans que 
siguin necessaris, l’embrutiment dels 
espais públics pròxims a l’obra, l’acu-
mulació de materials com ara morter 
o sorres sobre el paviment, l’escam-
padissa de materials pels voltants, 
especialment les restes granulars 
que poden causar risc de caiguda a 
persones i motoristes, i l’afectació als 
béns situats a l’espai públic.

  Els contractistes s’han de fer càrrec, 
en tot moment, de la neteja de l’espai 
públic pròxim a l’obra afectat per les 
obres.

  Cal prendre les mesures pertinents 
per evitar les roderes de fang sobre la 
xarxa viària en la sortida dels camions 
de l’obra. S’ha de destinar un espai de 
2x1 m, a la sortida de l’obra, on cal fer 
la neteja de les rodes mitjançant ai-
gua a pressió, preferiblement reutilit-
zada d’altres processos.

  El contractista és l’encarregat de 
mantenir net de deixalles i fullaraca 
l’àmbit interior de l’obra.

  S’han de mantenir funcionals els sis-
temes de drenatge susceptibles d’ob-
turació a causa dels residus o materi-
als granulars originats per l’obra o per 
la falta de neteja.

2.5.1.2c Aixecament i final d’obra

La retirada dels tancaments i altres ele-
ments d’obra s’ha d’executar minimit-
zant el soroll, l’emissió de pols i de vibra-
cions. Cal evitar impactes en la càrrega 
d’elements als sistemes de transport.

Un cop retirades les tanques i tots els 
abassegaments de materials, cal fer la 
neteja de fang i pols de la zona afecta-
da per les obres abans d’entregar l’obra 
a l’entitat o organisme corresponent. 
Aquestes tasques de neteja s’han de fer 
amb escombradora i aigua a pressió, si 
escau.

Les especificacions en relació amb les 
operacions en les diferents fases de 
l’obra també són aplicables a les actua-
cions de reparació que es facin durant el 
període de garantia de l’obra. Aquestes 
actuacions, pel que fa als aspectes trac-
tats en aquest apartat, s’han de consi-
derar com una obra en si.

 
2.5.2 Residus i neteja de l’obra

L’objecte d’aquest subapartat és establir 
les mesures i els criteris de bona quali-
tat per tal que l’obra mantingui net l’àm-
bit afectat, s’hi disposin i gestionin ade-
quadament els residus i s’hi promogui la 
recollida selectiva.

2.5.2.1 Prescripcions generals 

En aquesta secció es descriuen concep-
tes que s’han de tenir en compte rela-
cionats amb les afectacions generades 
pels residus i la neteja de l’obra.

Els criteris que es descriuen en aquest 
capítol són complementaris, si no s’han 
inclòs ja, dels que recull l’annex de segu-
retat i salut de l’obra del projecte apro-
vat.

Els criteris que s’han de seguir en totes 
les fases de l’obra són els següents: 
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d’una empresa inscrita al Regis-
tre d’empreses amb risc per amiant 
(RERA) i cal lliurar als responsables 
de l’obra la documentació que acrediti 
que s’ha seguit el procediment descrit 
en la legislació vigent.

  S’ha de disposar d’una llista dels re-
sidus que es generen, identificats per 
codi, segons el Catàleg europeu de re-
sidus vigent (codi CER). El catàleg es 
pot consultar al web de l’Agència de 
Residus de Catalunya:

http://www.arc-cat.net  > Consultes i 
tràmits  > Consulta al catàleg europeu 
de residus

 Els materials o residus catalogats 
com a especials, com ara olis usats, 
lubricants, bateries, piles, restes de 
pintura, etcètera, s’han d’emmagat-
zemar separadament de la resta de 
residus, en indrets estancs i, si és 
possible, tancats (fora de les zones de 
trànsit, sobre superfícies imperme-
abilitzades o cubetes de contenció, 
protegides de la pluja i els rajos de 
sol, etcètera). Cal tenir-los clarament 
identificats i localitzats dins l’obra, i 
han de dur inscrita la data d’inici de 
l’emmagatzematge.

  Els materials o residus especials no-
poden estar a l’obra més de sis mesos.

  En qualsevol cas, cal evitar el vessa-
ment d’olis, greixos i altres residus lí-
quids tòxics procedents de la maqui-
nària.

  En cap cas, el contingut de materials 
residuals no pot excedir el nivell més 
baix del límit superior del contenidor 
o del recipient. Mentre no s’utilitzin, 
els recipients de runa han d’estar ta-
pats, de manera que no es puguin pro-
duir abocaments a l’exterior.

  En el moment que el contenidor re-
cipient de residus o runes arribi a la 
seva capacitat màxima, el contractis-
ta ha de gestionar-ne la retirada im-
mediatament. En qualsevol cas, no es 
poden deixar al carrer recipients de 
residus o runes més de 24 hores.

  Els sacs i contenidors han d’estar 
sempre dins dels límits de l’obra.

Residus

En general, la generació de residus s’ha 
de tractar de la manera següent: priorit-
zar la prevenció de generació de residus; 
si no es pot prevenir, cal prioritzar-ne 
la reutilització; si no es poden reutilit-
zar, cal prioritzar-ne el reciclatge; i no-
més com a última opció, cal enviar-los a 
l’abocador.

Segons el cas, cal procedir respectant 
els condicionants següents:

 Previsió d’espais, com més reduïts 
millor, per emmagatzemar i segregar 
els residus per fraccions dins l’àmbit 
d’obra, sempre amb contenidors es-
pecials o amb un tancat perimetral.

  Els residus de la construcció s’han de 
transportar a través d’una empresa 
inscrita al Registre d’empreses trans-
portistes de residus de la construcció 
de l’Agència de Residus.

  La gestió dels residus generats a 
l’obra s’ha de dur a terme a través 
d’una empresa inscrita al Registre ge-
neral de gestors de residus de Cata-
lunya. Es poden consultar els gestors 
que hi són inscrits al web de l’Agència 
de Residus de Catalunya:

http://www.arc-cat.net

 Quan es tracti de residus especials, a 
més, s’han d’haver transportat al ges-
tor autoritzat a través d’un transpor-
tista autoritzat per l’Agència de Re-
sidus. Els transportistes autoritzats 
també es poden consultar a l’Agència 
de Residus de Catalunya.

  Si en les excavacions i buidades de 
terres es troben antics dipòsits o ca-
nonades, no detectats prèviament, 
que continguin o hagin pogut conte-
nir productes tòxics i contaminants, 
s’han de buidar prèviament i aïllar els 
productes corresponents de l’excava-
ció per evacuar-los de manera inde-
pendent de la resta i lliurar-los a un 
gestor autoritzat.

  A l’hora de retirar materials de fibro-
ciment o amiant cal fer-ho a través 

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC



Hàbitat Urbà

37

Manual de

 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 

de Barcelona

2.5.2.2 Fases d’obra

A continuació, es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per gestionar adequadament els residus 
i mantenir la neteja en cadascuna de les 
fases d’obra.

2.5.2.2a Abans de la implantació de 
l’obra

S’han de preveure les necessitats i la 
disposició d’espai necessari per ubi-
car-hi els contenidors o els espais 
d’abassegament que calen per dur a ter-
me la gestió dels residus durant l’obra. 
Aquesta disposició d’espai s’ha de fer 
segons el Pla de seguretat i salut de 
l’obra i d’acord amb els criteris indicats a 
l’apartat 2.2 “Ocupació de l’espai públic 
per les obres”.

El director d’obra s’ha de posar en con-
tacte amb els serveis tècnics del dis-
tricte i, conjuntament amb la Direcció 
de serveis de neteja i gestió de residus, 
coordinar la reubicació dels contenidors 
d’escombraries i possibilitar la gestió 
correcta dels residus dels veïns afec-
tats, si es preveu que l’obra pot alterar 
el funcionament habitual dels punts de 
recollida de residus o papereres. 

2.5.2.2b Implantació i execució de 
l’obra

Implantació i execució de l’obra

Un cop aprovades les condicions de les 
ocupacions, la implantació de l’obra s’ha 
de fer de manera neta i ordenada.

La implantació implica la instal·lació 
dels elements i els espais de gestió de 
residus previstos, al més aviat possible, 
i abans de començar qualsevol activitat 
d’obra que impliqui la generació de resi-
dus o runes.

 Els sacs de runa han de ser d’un sol 
ús.

 Els contenidors metàl·lics de més de 5 
m3 de capacitat es consideren especi-
als i estan regulats per una normativa 
especial a l’Ordenança de medi ambi-
ent de l’Ajuntament de Barcelona.

 No es poden acumular terres ni ru-
nes directament sobre el paviment de 
l’àmbit de domini públic, excepte en 
cas que s’aprofitin les terres proce-
dents de l’excavació per al rebliment 
de cales. En aquest cas, s’han d’apilar 
al llarg del traçat de l’obra si el rebli-
ment es fa el mateix dia o, si no, en 
contenidors o sacs situats dins del 
perímetre tancat.

  Les aigües residuals resultants de la 
neteja de maquinària s’han de recollir 
en un punt de neteja per tal de gesti-
onar-les correctament i destinar-les a 
abocadors autoritzats.

  Està prohibit efectuar qualsevol tipus 
d’abocament a la xarxa de clavegue-
ram públic. En casos excepcionals els 
mantenidors de la xarxa poden con-
cedit aquest permís, sempre que els 
abocaments no siguin contaminants i 
segons les condicions del tram de xar-
xa (cal contactar amb la Direcció de 
Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Ajun-
tament de Barcelona).

  Sempre que sigui possible, cal reu-
tilitzar els residus generats a l’obra, 
com ara roques, terres de menys qua-
litat i àrids en general.

  S’han d’emmagatzemar tots els ma-
terials de l’obra per tal d’evitar que es 
malmetin i quedin inservibles: sobre 
palets o contenidors, convenientment 
tapats amb materials impermeables 
quan sigui necessari protegir-los de la 
pluja, i protegint dels rajos del sol els 
materials perillosos o fotosensibles.
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de tancaments, senyalització d’obra, 
etcètera) s’han de fer de manera neta i 
ordenada. Els espais ocupats pels tan-
caments i altres elements auxiliars que 
es retirin s’han de netejar i, si escau, 
reposar els elements malmesos per les 
obres.

La neteja i la gestió dels residus que es 
derivin de les actuacions relacionades 
amb l’obra i que es facin durant el perí-
ode de garantia, s’han de dur a terme, si 
escau, com si fossin una obra en si i per 
a l’execució de les quals són vàlids els 
criteris descrits en aquest capítol.
 

2.5.3 Afectacions a les aigües del 
subsòl

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses 
operacions que requereixen l’ús d’aigua 
i de productes químics que, si s’utilit-
zen o gestionen de manera incorrecta, 
poden ser una font de contaminació de 
les aigües a través de la xarxa de clave-
gueram, de les aigües subterrànies i del 
sòl, amb les conseqüències que aquest 
fet té en el medi i les dificultats que pot 
arribar a comportar-ne la descontami-
nació.

Aquest subapartat té un doble objecte:

 D’una banda, protegir la qualitat am-
biental i sanitària de les aigües super-
ficials i subterrànies, com també la 
xarxa de clavegueram, les estacions 
depuradores i altres instal·lacions 
del sistema de sanejament, tant en la 
integritat estructural com en el funci-
onament i, consegüentment, protegir 
la qualitat dels medis receptors i, en 
particular, del mar litoral, dels rius 
Besòs i Llobregat i de la riera de Vall-
vidrera.

  I, de l’altra, protegir la qualitat ambi-
ental del sòl i del paviment de la ciu-
tat per garantir-ne l’ús, mantenir-ne 
la integritat estructural i evitar-ne la 
contaminació, el deteriorament o la 
falta de neteja.

Durant el desenvolupament de l’obra cal 
tenir en compte els criteris sobre resi-
dus i neteja descrits a la secció 2.5.2.1 
d’aquest capítol.

Durant el desenvolupament de l’obra 
s’han de mantenir els accessos a l’obra 
nets i en bones condicions.

Canvis de fase que modifiquin o com-

portin una alteració de l’ocupació de 

l’obra o actuacions puntuals fora de 

l’àmbit de l’obra

Els canvis de fase que modifiquin o com-
portin una alteració de l’ocupació han de 
seguir el procediment que s’ha descrit a 
la secció 2.5.2.2a “Abans de la implanta-
ció de l’obra” i implantar i executar l’obra 
amb els mateixos criteris que s’han ex-
plicat en el punt anterior.

Les actuacions puntuals fora de l’àmbit 
d’obra s’han de dur a terme de manera 
neta i ordenada, i cal preveure i gestio-
nar els residus que es generin conjunta-
ment amb la resta de l’obra o per mitjà 
de mitjans auxiliars autoritzats per l’or-
ganisme corresponent.

Un cop acabada l’actuació puntual o una 
fase parcial de l’obra, s’han de complir 
els criteris de neteja i residus descrits a 
la secció 2.5.2.2c “Aixecament i final de 
l’obra”.

2.5.2.2c Aixecament i final de l’obra

Un cop acabats els treballs, abans de 
procedir a l’aixecament de l’obra, cal 
fer la neteja i la gestió dels residus que 
continuen a l’obra i a l’àmbit exterior 
d’afectació (accessos d’obra). Després 
d’enllestir les tasques de neteja, s’han 
de retirar els elements de gestió de re-
sidus. Els espais ocupats per aquests 
elements s’han de netejar i, si escau, 
reposar els elements malmesos per les 
obres.

Les operacions que es duguin a terme 
per fer l’aixecament de l’obra (retirada 
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En el procés d’execució de les obres 
s’han de fer controls quantitatius i qua-
litatius del procés d’esgotament: cabal 
extret, registre del nivell freàtic, analíti-
ques de l’aigua d’esgotament, per tal que 
l’extracció del freàtic es pugui controlar 
d’acord amb les condicions de qualitat i 
termini establerts.

Per tal de protegir la qualitat de les ai-
gües subterrànies, es desaconsella exe-
cutar esgotaments del freàtic per sota 
de la cota 0 (nivell del mar); així com 
esgotar aigües subterrànies que tinguin 
una conductivitat superior a 6.000 mi-
croS/cm a 25 ºC.

Un cop enllestits els sondeigs, pous i 
piezòmetres que s’hagin pogut executar 
durant l’estudi hidrològic s’han de clau-
surar d’acord amb el protocol establert 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest 
protocol es pot consultar en el document 
“Criteris tècnics per al segellament de 
pous” que es pot descarregar del web:

http://aca-web.gencat.cat/aca/app-
manager/aca/aca/  > Gestió del medi  > 

Aigües Subterrànies

Sòls i aqüífers contaminats

Els estudis hidrogeològics, sondejos i 
afectacions estudiades en fase de pro-
jecte representen una mostra respecte a 
la totalitat de l’àmbit d’obra. Poden apa-
rèixer en obra sòls i aqüífers contami-
nats en les fases d’excavació de terres 
i esgotament de les aigües subterrànies 
que no s’hagin detectat en els sonde-
jos. En cas d’indicis de contaminació de 
sòls i aigües subterrànies, cal assaben-
tar-ne l’Agència de Residus de Catalunya 
i l’Agència Catalana de l’Aigua per deter-
minar l’abast de la contaminació i el pro-
tocol que cal adoptar.

2.5.3.1 Prescripcions generals 

En aquesta secció es descriuen con-
ceptes que s’han de tenir en compte per 
evitar l’afectació a les aigües del subsòl 
amb les activitats que es desenvolupin 
per executar l’obra.

Esgotament de les aigües 
subterrànies 

Les obres que requereixin executar un 
esgotament del nivell freàtic han de 
complir el Protocol per a l’esgotament 
del freàtic per a obres de l’Ajuntament de 
Barcelona. (vegeu l’Annex 2.5.3 d’aquest 
manual). En tots els casos, cal fer un es-
tudi hidrogeològic que indiqui: el cabal 
d’extracció necessari per fer l’esgota-
ment de l’obra; el nombre i la profunditat 
dels pous d’extracció; el descens produït 
amb aquest cabal i el radi d’influència 
del descens provocat. 

L’estudi hidrogeològic ha de justificar 
que no es produeixin trencaments hi-
dràulics, generació de subsidència a 
l’entorn de l’esgotament, així com pro-
blemes d’assentament en edificis i espai 
públic de l’entorn.

L’estudi hidrogeològic ha de preveure 
l’efecte barrera i l’entollament que les 
edificacions o infraestructures poden 
generar a l’entorn. En cada cas s’ha d’ava-
luar l’ascens màxim del nivell freàtic que 
les construccions poden generar, en fun-
ció de les característiques litològiques 
del terreny i les característiques estruc-
turals de les edificacions de l’entorn.

Abans d’iniciar les obres, cal fer una me-
sura del nivell freàtic per comprovar que 
s’ajusta a la previsió feta a l’estudi hidro-
geològic i, si s’hi observen diferències 
significatives (+0,50 m), cal dur a terme 
una revisió dels càlculs de l’estudi hidro-
geològic.

Cal tenir en compte l’efecte sinèrgic que 
poden ocasionar altres esgotaments del 
freàtic d’obres de l’entorn.
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2.5.3.2a Abans de la implantació de 
l’obra

S’han de preveure les possibles afecta-
cions al subsòl i dissenyar els elements 
i els espais de gestió necessaris per evi-
tar els abocaments incontrolats. Aquest 
planejament s’ha de fer conjuntament 
amb el planejament dels elements i l’es-
pai de gestió dels residus (vegeu la sec-
ció 2.5.2.1) i els criteris d’ocupació d’es-
pai públic descrits a l’apartat 2.2.
Les obres que requereixin dur a terme 
un esgotament del nivell freàtic, han de 
complir el protocol de l’Ajuntament de 
Barcelona així com elaborar l’estudi hi-
drogeològic tal com s’explica a la secció 
2.5.3.1 d’aquest capítol.

2.5.3.2b Implantació i execució de 
l’obra
 
Un cop aprovades les condicions de les 
ocupacions i enllestits els estudis per-
tinents, es pot procedir a la implanta-
ció de l’obra. La implantació implica la 
instal·lació dels elements i els espais de 
prevenció d’abocaments incontrolats al 
més aviat possible, abans de començar 
qualsevol activitat d’obra que impliqui 
un possible risc d’afectacions al subsòl. 
Durant l’execució de l’obra, es poden de-
tectar sòls i aqüífers contaminats, gale-
ries de captació i conducció d’aigua de 
mines d’aigua i pous de captació d’aigua 
antics. En qualsevol dels casos, la direc-
ció facultativa de l’obra és la responsa-
ble de l’acompliment dels protocols es-
tablerts per a cada cas, tal com s’indica 
a la secció 2.5.3.1 d’aquest capítol.

Galeries de captació i conducció 
d’aigua - Mines d’aigua

Les galeries de captació i conducció d’ai-
gua són antigues infraestructures, en la 
major part dels casos de titularitat pri-
vada, i per aquest motiu és possible que 
no constin a l’arxiu municipal de mines. 
En tots els casos, cal garantir el curs i el 
desguàs de les aigües que poden circu-
lar per la mina, de manera que no afec-
tin les construccions de l’àmbit objecte 
d’estudi i del seu entorn.

Cal seguir el procediment indicat per 
l’Ordenança de medi ambient de Bar-
celona (BOP 02-05-2011 o posterior vi-
gent), a la secció de mines, pous d’aigua 
i aqüeductes.

Pous de captació d’aigua

En la fase de condicionament del ter-
reny i excavació de les obres poden apa-
rèixer antics pous de captació d’aigua 
de titularitat privada, no previstos en el 
projecte executiu. Aquests pous són de 
gran diàmetre, d’entre 1,20 i 2 metres, i 
de poca profunditat.

Les característiques de l’obra poden 
considerar l’aprofitament d’aquest pou 
com un recurs hídric alternatiu, per als 
usos admesos, tenint en consideració 
que són necessàries l’autorització i la 
concessió prèvies de l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

En cas de desestimar-ne l’aprofitament, 
és necessari clausurar el pou segons el 
protocol establert per l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

2.5.3.2 Fases d’obra

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per evitar abocaments incontrolats sus-
ceptibles d’afectar el subsòl en cadas-
cuna de les fases d’obra.
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  Qualsevol material de l’obra que s’ha-
gi d’acumular s’ha de situar sobre 
palets o en contenidors, mai sobre el 
paviment directament, i sempre dins 
del recinte de l’obra.

  Els tancaments d’obra han de perme-
tre el drenatge correcte de les aigües 
de manera que no s’acumulin tolls 
d’aigua sobre els paviments.

  En tot moment les instal·lacions prò-
pies de l’obra han de garantir l’ac-
cessibilitat de tots els elements del 
clavegueram per permetre-hi les tas-
ques d’inspecció i manteniment cor-
responents.

  El recinte d’obra no pot modificar l’es-
correntiu de les aigües superficials, i 
s’ha de garantir que la zona d’obra no 
incrementi el cabal d’aigua de pluja 
fora del recinte d’obra. Si per raons 
tècniques, en qualsevol fase de l’obra, 
es modifica l’escenari original de l’es-
correntiu superficial, s’ha d’instal·lar 
una xarxa de drenatge complementà-
ria.

 L’ús de maquinària pesant d’obra i 
l’abassegament de terres i material 
d’obra no pot, en cap cas, induir so-
brecàrregues en la xarxa de drenatge 
i clavegueram que en puguin compro-
metre la integritat estructural, sense 
un estudi tècnic previ.

  Els reblerts i les terres vegetals 
d’aportació que s’utilitzin han de com-
plir les especificacions del projecte (o 
si no n’hi ha, els criteris municipals) 
quant a qualitat i procediment de col-
locació. No es poden fer servir runes 
per omplir buits al subsòl.

  Cal evitar la reposició d’olis i combus-
tibles en la maquinària a l’obra. Si és 
inevitable fer-ho, s’ha de fer lluny de 
la xarxa de drenatge i clavegueram, i 
protegint el sòl amb elements imper-
meabilitzants que permetin retenir 
les possibles pèrdues.

  Es prohibeix l’amassament de formigó 
directament sobre el sòl, tant dins de 
l’àmbit de l’obra com fora. En aquest 
sentit, és obligatori l’ús de la formigo-
nera o la pastera.

Durant el desenvolupament de l’obra 
s’han de tenir en compte els criteris pre-
ventius següents:

 S’ha de controlar, per reduir o evitar 
sempre que sigui possible, qualsevol 
afectació a les aigües o al sòl que es 
produeixi a causa de les activitats de 
l’obra i que pugui alternar-ne la quali-
tat o la composició.

  Les aigües derivades de la neteja de 
maquinària (inclosa la neteja de for-
migoneres) no s’han d’abocar directa-
ment als embornals o escocells, tant 
si estan dins de l’obra com fora de 
l’àmbit. Cal habilitar espais de neteja 
de maquinària i d’abocament contro-
lat i impermeabilitzar la zona mitjan-
çant dipòsits o contenidors. Els resi-
dus que en resultin cal gestionar-los a 
través d’un abocador autoritzat.

  Totes les possibles fonts contami-
nants de l’obra s’han de situar lluny 
d’embornals, punts d’infiltració i al-
tres elements que puguin afectar la 
xarxa de sanejament, el sòl o les ai-
gües superficials o freàtiques.

  Els combustibles, olis i altres produc-
tes químics líquids que siguin impres-
cindibles per a l’execució de l’obra han 
de disposar de cubetes de retenció 
estanques i han d’estar abassegades 
damunt de superfícies impermeables.

  Al costat dels abassegaments de 
productes químics, cal tenir a l’abast 
sepiolita, sorra o qualsevol altre ele-
ment absorbent similar per poder 
actuar amb rapidesa davant un ves-
sament accidental i, així, evitar possi-
bles afeccions a les aigües o al sòl.

  Està prohibit efectuar qualsevol tipus 
d’abocament a la xarxa de clavegue-
ram públic. En casos excepcionals, 
els mantenidors de la xarxa poden 
donar aquest permís, sempre que els 
abocaments no siguin contaminants i 
segons les condicions del tram de xar-
xa en concret. Aquest permís es pot 
obtenir contactant amb la Direcció de 
Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
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obra en si. Per a aquestes activitats són 
vàlids els criteris preventius descrits en 
aquest capítol.

Els sondeigs, pous i piezòmetres que 
s’hagin executat durant l’obra o durant 
l’elaboració de l’estudi hidrològic s’han 
de clausurar d’acord amb el protocol es-
tablert per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Aquest protocol es pot consultar en el 
document “Criteris tècnics per al sege-
llament de pous” que es pot descarregar 
del web:

http://aca-web.gencat.cat/aca/appma-
nager/aca/aca/   > Gestió del medi   > 

Aigües Subterrànies

Una vegada enllestides les activitats i 
retirats tots els elements de l’obra, s’ha 
de garantir que el paviment no ha sofert 
modificacions i es conserva la topogra-
fia original, de manera que no es puguin 
generar tolls d’aigua ni punts baixos. 

 

  S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a 
l’obra i es prohibeix totalment dei-
xar-hi mànegues d’aigua obertes o 
amb fuites. En aquest sentit, s’han de 
revisar periòdicament i fer un man-
teniment correcte de totes les con-
duccions d’aigua de l’obra per tal de 
detectar possibles fuites i solucio-
nar-les.

  S’han de mantenir funcionals els 
accessos a l’interior del clavegue-
ram públic per tal de permetre-hi les 
tasques de manteniment. En casos 
excepcionals, els mantenidors de la 
xarxa poden donar permís per afectar 
aquests accessos. Aquest permís es 
pot obtenir contactant amb la Direc-
ció de Serveis del Cicle de l’Aigua de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Canvis de fase que modifiquin o 

comportin una alteració de l’ocupació 

de l’obra o actuacions puntuals fora de 

l’àmbit de l’obra

Els canvis de fase que modifiquin o 
comportin una alteració de l’ocupació, 
així com les actuacions puntuals han de 
seguir el procediment descrit a la sec-
ció 2.5.3.2a “Abans de la implantació de 
l’obra” i implantar i executar l’obra amb 
els mateixos criteris que s’han explicat 
en el punt anterior.

Un cop acabada l’actuació puntual o 
una fase parcial de l’obra, aquesta ha de 
complir els criteris descrits a la secció
2.5.3.2c “Aixecament i final de l’obra”.

2.5.3.2c Aixecament i final de l’obra

S’han de retirar els elements de pre-
venció d’abocaments incontrolats. Els 
espais ocupats per aquests elements 
s’han de netejar i, si escau, reposar els 
elements malmesos per les obres.

Les activitats que es derivin de les actu-
acions relacionades amb l’obra i que es 
facin durant el període de garantia s’han 
d’executar, si escau, com si fossin una 
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Protecció dels espais verds

 Si abans o durant el transcurs de 
l’obra es preveu que hi hagi afectació 
als espais verds, s’ha de comunicar a 
l’organisme corresponent a fi de rebre 
l’informe vinculant en què es concre-
taran les mesures de protecció que 
cal seguir.

  Les obres en espais verds s’han d’exe-
cutar de manera que afectin com 
menys millor les àrees plantades.

Retirada i reposició d’arbrat

 L’organisme competent ha d’emetre 
un informe preceptiu i exigir la consti-
tució d’un dipòsit que garanteixi la re-
posició dels elements vegetals afec-
tats, d’acord amb la valoració Norma 
Granada que se’n faci d’acord amb el 
que preveu l’ordenança aplicable vi-
gent.

  Els elements vegetals que per a l’exe-
cució de les obres s’hagin de remou-
re o suprimir i es puguin trasplantar 
amb possibilitats de supervivència es 
poden lliurar a l’organisme municipal 
competent perquè els replanti en un 
lloc adequat. El cost d’aquest trasllat 
anirà a càrrec del responsable de l’ac-
tuació.

  Quan el trasllat d’un element vegetal 
d’estrat arbori no sigui sostenible o 
no sigui possible el manteniment del 
mateix nombre i tipus d’elements ve-
getals existents, dins del mateix àm-
bit o en un altre de la ciutat, el propie-
tari ha de preveure una indemnització 
econòmica per la seva pèrdua a favor 
de l’Ajuntament. La valoració s’ha de 
fer d’acord amb la Norma Granada. En 
cas que el projecte de la reforma tin-
gui en compte la replantació de nova 
vegetació, el seu valor Norma Granada 
s’ha de detreure del valor Norma Gra-
nada de la plantació que s’elimina. En 
cas que la nova plantació no cobreixi 
el valor de la plantació destruïda cal 
abonar la diferència.

2.5.4 Protecció dels espais verds

L’objecte d’aquest subapartat és esta-
blir les indicacions que cal seguir per 
protegir els espais verds afectats direc-
tament o indirectament per les obres, a 
fi de preservar la qualitat ambiental i la 
vegetació de la nostra ciutat.

Aquest subapartat és aplicable als es-
pais verds formats pels sòls següents:

 El sistema d’espais lliures integrat 
pels parcs urbans qualificats pel Pla 
general metropolità de Barcelona de 
zona 6 i els parcs forestals qualificats 
de zones 27, 28 i 29 pel mateix Pla.

 Els sòls amb vegetació que pertanyen 
al sistema viari bàsic, qualificat de 
zona 5 pel Pla general metropolità.

  Els sòls amb vegetació, de titulari-
tat pública o privada, no ocupats per 
l’edificació. 

Les zones del Pla general metropolità es 
poden consultar a l’enllaç següent:

http://www3.amb.cat/normaurb2004/
Docs/normes.htm

Aquestes consideracions són aplicables 
a qualsevol obra o actuació que pugui 
alterar directament o indirectament els 
espais verds en una part o en la seva to-
talitat.

S’ha de tenir en compte l’existència 
dels elements afectats als espais verds 
des de la fase d’implantació fins al fi-
nal d’obra, i la gestió que s’ha de fer 
d’aquests elements durant l’execució de 
la mateixa obra.

2.5.4.1 Prescripcions generals 

En aquesta secció es descriuen concep-
tes que s’han de tenir en compte relacio-
nats amb les afectacions a l’espai verd 
que provoca l’obra. Aquests aspectes, 
que poden ser comuns en les tres fases 
de l’obra, són els següents: 
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Les actuacions en l’arbrat susceptible 
de ser afectat s’han de fer abans de l’ini-
ci de les activitats d’obra.

2.5.4.2b Implantació i execució de 
l’obra

Cal protegir l’arbrat afectat dins l’àmbit 
d’obra i deixar, al voltant de cada arbre, 
una franja de 2 metres de radi de zona 
no ocupada per evitar-ne la compac-
tació; per tant, en aquesta zona, que 
inclou l’escocell, no s’hi pot fer abasse-
gament de materials ni s’hi poden col-
locar casetes d’obra, ni hi pot transitar 
maquinària. Si no és possible impedir 
el trànsit, la superfície del sòl al voltant 
de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa 
de material de drenatge (grava) de 20 
cm de gruix, sobre la qual cal col·locar 
un revestiment de taulons o d’algun al-
tre material similar. En espais oberts, 
cal protegir els arbres amb una tanca de 
fusta d’1,2-1,8 m d’alçària, a una distàn-
cia de 2 m de la capçada (5 m en arbres 
columnars).

Cal protegir els troncs dels arbres que 
es poden veure afectats per l’execució 
o l’ocupació de l’obra mitjançant tau-
lons de fusta de 2 metres d’alçària, ben 
lligats amb elements que no siguin cor-
rosius ni malmetin el tronc o bé cal ane-
llar-los amb pneumàtics.

En cas que es tracti d’agrupacions d’ar-
bres, s’han d’aïllar en conjunt de l’àmbit 
d’obra mitjançant tanques metàl·liques 
del tipus Rivisa, de 2 metres d’alçària, a 
una distància de 2 m de la capçada (5 m 
en arbres columnars).

  Qualsevol retirada d’arbrat s’ha de 
comunicar als ciutadans mitjançant 
“avís d’escala” segons el mètode que 
l’estratègia de comunicació de l’obra 
(vegeu l’apartat 2.1) estableixi.

  Si l’organisme municipal competent 
ho considera oportú, prèviament a 
l’execució de les obres i a càrrec del 
promotor o contractista, els arbres 
i les plantacions afectats s’han de 
traslladar al lloc que es determini. Les 
operacions les ha de dur a terme l’en-
titat gestora competent autoritzada 
per l’Ajuntament.

  L’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans 
de l’Ajuntament de Barcelona disposa 
dels plecs de condicions tècniques per 
a obres de jardineria que s’han de com-
plir obligatòriament. Aquests plecs es 
poden consultar a l’apartat de docu-
mentació del web següent:

http://w110.bcn.cat/portal/site/Medi-
Ambient/

2.5.4.2 Preservació dels espais 
verds en les fases d’obra

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per gestionar adequadament el verd en 
cadascuna de les fases d’obra.

2.5.4.2a Abans de la implantació de 
l’obra

En el projecte s’han d’assenyalar tots els 
elements vegetals i l’arbrat existent a l’es-
pai públic que estiguin en l’àmbit d’obra 
a l’organisme municipal competent, que 
n’emetrà l’informe previ preceptiu.

Quan per motius d’ocupació o execució 
d’una obra sigui necessària la retirada 
de jocs infantils, zones de la tercera edat 
(aparells gimnàstics), àrees de gossos, 
així com la senyalització o qualsevol ele-
ment vinculat a una àrea verda de l’espai 
públic, cal contactar amb l’organisme 
municipal competent, tal com s’indica a 
l’Annex 2.3 “Llista de serveis i elements 
urbans afectats per les obres”.
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Quan es requereixi el trasplantament o 
la retirada d’arbres per a l’execució de 
l’obra, cal coordinar l’operació juntament 
amb l’organisme municipal competent 
i seguir, en tot moment, el protocol de 
retirada i trasplantament en vivers per 
tal de minimitzar les agressions que el 
trasplantament pugui ocasionar en l’ar-
brat. Aquesta operació s’ha d’executar 
d’acord amb els plecs de prescripcions 
tècniques de jardineria vigents dispo-
nibles al web de Medi Ambient i Serveis 
Urbans de l’Ajuntament de Barcelona.

A l’hora de reposar el sòl, s’han de man-
tenir els perfils de terra apta per a la 
plantació i de terra de textura sorrenca 
que requereix cada espècie. A més, cal 
preveure el sistema de drenatge:

 Arbres:  
1 m (plantació)  
+ 0,5 m (terra sorrenca)  
+ drenatge

 Arbustos:  
0,5 m (plantació)  
+ 0,2 m (terra sorrenca)  
+ drenatge

 Gespa:  
0,3 m (plantació)  
+ 0,2 m (terra sorrenca)  
+ drenatge

Les aportacions de terra han de garantir 
que la qualitat es correspongui o sigui 
compatible amb el material de destina-
ció quant a l’estructura (compactació) i 
la textura. A més, s’ha de restituir el ni-
vell de sòl a la cota que hi havia anterior-
ment.

Està prohibit lligar o ancorar cap objecte 
als arbres. No es poden utilitzar els ar-
bres com a suport de tanques, senyals o 
instal·lacions elèctriques o similars.

S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 me-
tre de l’escocell dels arbres. En cas que 
no sigui possible, les rases a menys d’1 
metre s’han d’obrir manualment i, en 
cas d’haver de tallar arrels, és necessà-
ria la supervisió de l’organisme munici-
pal competent per valorar una possible 
poda correctora de la capçada per con-
trarestar la pèrdua eventual d’arrels.

En cas que l’obra afecti parcialment 
un arbre, cal contactar amb l’organis-
me municipal competent per planificar 
l’operació més adequada per protegir-lo: 
trasplantament, poda de la part que 
afecta, etcètera.

Els parterres i les zones enjardinades 
s’han de protegir de les petjades i del 
trànsit i mantenir-los lliures d’escom-
braries, runa o restes de construcció, 
abocaments de productes tòxics, etcè-
tera. Tampoc no s’hi pot efectuar l’abas-
segament de materials ni posar-hi case-
tes d’obra.

En cas que l’obra afecti una part d’un 
jardí, cal modificar el sistema de reg, de 
manera que pugui continuar subminis-
trant la zona no afectada. Un cop acaba-
da l’obra, cal refer la instal·lació de reg.

Quan dins de l’ocupació de l’obra hi hagi 
zones verdes concretes que necessitin 
reg i aquest no es pugui desenvolupar 
de manera normal des de l’exterior de 
l’obra, els responsables de l’obra han de 
regar periòdicament aquests elements.

La retirada de qualsevol element o mo-
biliari relacionat amb una zona verda ha
d’estar coordinada amb l’organisme mu-
nicipal competent per tal d’emmagatze-
mar-lo o reubicar-lo en un altre indret.
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punt de vista tècnic, i estableix un pro-
cediment de seguiment que proporcio-
ni un nivell d’informació adequada dels 
tècnics que treballen per al servei mu-
nicipal en aquest tema que afecta tan 
directament en els ciutadans.

2.5.5.1 Prescripcions generals

En el cas de les obres municipals i priva-
des s’ha de preveure, si no s’ha fet en el 
projecte executiu, la redacció i l’execució 
d’un pla d’auscultació (que ha d’incloure 
un pla de contingència) en els projectes 
de qualsevol obra, tant d’infraestructu-
res com d’edificació, que són:

 Obra que impliqui una excavació d’una 
profunditat equivalent a un mínim de 
tres soterranis.

  Obra que impliqui una excavació sota 
freàtic o bombeig del mateix freàtic.

  Obra que impliqui excavació d’una 
profunditat equivalent a dos soterra-
nis entre mitgeres.

  Obra que impliqui un canvi tensional 
en una infraestructura.

  Excavacions fetes a una distància ho-
ritzontal inferior: 

- Al doble de la seva profunditat res-
pecte a infraestructures del transport 
o energètiques o estructures o edifi-
cis catalogats.

- A la seva profunditat d’edificacions 
públiques o privades.

Se n’exclouen les obres:
 De canalitzacions de distribució.
  Clavegueram de xarxa local.

Per elaborar aquest document cal seguir 
la instrucció i el manual bàsic annexat 
per a l’elaboració del pla d’auscultació, 
del decret d’alcaldia publicat a la Gase-
ta Municipal, número 28, del 30-10-2011 
(pàgines 2977-3018):

www.bcn.cat  > Ajuntament (seu electrò-
nica)  > Normativa (Informació Adminis-
trativa)  > Gaseta Municipal  > Gasetes 
Municipals any 2011  > Gaseta Municipal 
número Gaseta Municipal número 28 del 
30-10-2011

2.5.4.2c Aixecament i final de l’obra

Abans de retornar l’espai públic ocupat 
per les obres cal contactar amb l’organis-
me municipal competent per coordinar 
les reposicions d’arbrat i instal·lacions 
de reg.

L’obra es donarà per acabada un cop l’or-
ganisme competent hagi emès l’informe 
preceptiu favorable que ha de tenir en 
compte els requeriments següents:

 En cas de nova urbanització cal entre-
gar els plànols as built, capa de jardi-
neria, reg i mobiliari.

  En cas de reposició, l’organisme com-
petent ha d’haver autoritzat les espè-
cies i els calibres dels arbres que for-
maran la vegetació.

Un cop s’hagi exhaurit el període de ga-
rantia acordat, el promotor ha de comu-
nicar a l’organisme municipal competent 
les incidències que s’hagin produït en 
aquest període i indicar els arbres que 
no hagin assolit els estàndards previs-
tos inicialment.

 
2.5.5 Auscultació de les obres

Aquest subapartat detalla les actuaci-
ons que s’han de tenir en compte en les 
obres de construcció, amb una especi-
al incidència en el subsòl de la ciutat. 
Aquestes actuacions, que sens dubte 
produiran una millora substancial en la 
qualitat de vida dels ciutadans, són en 
molts casos d’una gran complexitat tèc-
nica i tenen un impacte considerable en 
la trama urbana més propera durant la 
fase de construcció. Un dels possibles 
impactes és la variació, a causa de les 
obres, de l’estat del terreny en zones 
que serveixen de sustentació d’altres 
infraestructures o edificacions i que es 
controlen mitjançant un procés d’aus-
cultació. Per aquesta raó, l’Ajuntament 
de Barcelona considera imprescindible 
conèixer l’estat de l’auscultació en fun-
ció del grau d’avanç de les obres des del 
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2.5.5.2b Implantació i execució de 
l’obra

Direcció d’obra

Prèviament a l’inici de l’obra, abans de 
l’aixecament de l’Acta de comprovació 
del replanteig, la direcció d’obra (per 
encàrrec de l’òrgan de contractació) ha 
d’elaborar, amb el màxim detall de con-
creció possible, el document d’aplicació 
pràctica del Pla d’auscultació del pro-
jecte, amb les millores eventuals que 
l’adjudicatari hagi pogut oferir en la fase 
de licitació. Aquest Pla l’ha d’executar en 
fase d’obra, un cop aprovat pel departa-
ment municipal gestor del contracte.

El departament municipal gestor del 

contracte

 Ha de revisar el Pla d’auscultació i l’ha 
d’aprovar, si escau.

  Ha d’enviar-ne un exemplar a la Direc-
ció d’Infraestructures d’Urbanisme.

  En fase d’obra, ha d’establir els meca-
nismes necessaris perquè el personal 
tècnic qualificat vetlli pel compliment 
del Pla.

  En cas que alguns dels instruments 
assoleixin el llindar vermell, cal repor-
tar-ho directament al personal tècnic 
de la Direcció d’Infraestructures.

En el cas d’obres públiques no munici-
pals, executades per altres administra-
cions públiques, es recomana executar 
un pla d’auscultació equivalent als con-
tinguts del pla d’auscultació municipal 
descrit.

2.5.5.2 Auscultació en les fases 
d’obra

2.5.5.2a Abans de la implantació de 
l’obra

Pla d’auscultació

Les actuacions que ha de dur a terme 
l’operador són:

A. Fase de redacció de projecte  

 Òrgan de contractació dels serveis 
de redacció del projecte (si el redacta 
un projectista extern). L’òrgan de con-
tractació ha d’incloure als plecs de 
condicions l’obligació del redactor del 
projecte d’elaborar, juntament amb la 
resta del projecte, el Pla d’auscultació 
i el de contingència subsidiari.

  Redactor del projecte (si el redacten 
els serveis tècnics municipals). Ha de 
redactar el projecte constructiu inclo-
ent-hi el Pla d’auscultació i el de con-
tingència subsidiari seguint les reco-
manacions d’aquest document. 

B. Fase de licitació de l’obra 

 Òrgan de contractació de l’obra. L’òr-
gan de contractació ha d’incloure als 
plecs de condicions, el Pla d’auscul-
tació i de contingència subsidiari, així 
com, si escau, les millores en el Pla 
d’auscultació que l’òrgan de contra-
ctació avaluï en el procediment de va-
loració de les ofertes dels licitadors.
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3.1 
OBRES D’URBANITZACIÓ

En aquest capítol s’han recollit les dis-
posicions específiques, segons la ti-
pologia de l’obra, que s’han de complir 
addicionalment a les descrites al capítol 
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

La tipologia d’obres que s’han considerat 
en aquest capítol són les següents:

1.  Obres d’urbanització
2.  Obres d’infraestructures de serveis
3.  Obres d’infraestructures de  
 transport
4.  Obres vinculades a l’edificació  
 i als aparcaments
5.  Obres d’enderrocs

En el cas que una obra o actuació esti-
gui classificada en més d’una tipologia 
s’han de complir les disposicions addici-
onals descrites de totes les tipologies en 
les quals es consideri afectada.

L’estructura dels subapartats segueix 
l’estructura general del capítol 2, aplica-
da en cada tipologia d’obra (X):

3.X.1  Comunicació de les obres
3.X.2 Ocupació de l’espai públic per  
  les obres
3.X.3  Serveis i elements urbans   
  afectats durant les obres
3.X.4  Afectació a la mobilitat
  3.X.4a  Tancaments i barreres
  3.X.4b  Senyalització de les obres
  3.X.4c Afectacions de les obres   
    a les instal·lacions de  
    regulació i control del  
    trànsit i a la gestió de la   
    regulació semafòrica
  3.X.4d  Garantia de pas i adequa- 
    ció dels itineraris de  
    vianants i  desviaments   
    provisionals de vehicles
3.X.5  Afectacions al medi
  3.X.5a  Emissions Atmosfèriques
  3.X.5b  Residus i neteja de l’obra
  3.X.5c  Afectacions a les aigües   
    del subsòl
  3.X.5d  Protecció dels espais verds
  3.X.5e  Auscultació de les obres

En les últimes dècades, la ciutat de Bar-
celona ha consolidat uns estàndards 
d’urbanització per als espais públics, 
diferenciadors de la ciutat, que pre-
tenen unificar uns criteris de qualitat 
d’execució, de materials i d’utilització 
d’elements per garantir el manteniment 
posterior d’aquestes urbanitzacions a 
través dels serveis municipals i evitar la 
dispersió d’elements que s’han d’instal-
lar a la via pública.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els suba-
partats següents:

3.1.1 Comunicació de les obres
3.1.2 Ocupació de l’espai públic per les  
 obres
3.1.3  Serveis i elements urbans afectats  
 durant les obres
3.1.4  Afectació a la mobilitat:
 3.1.4a  Tancaments i barreres
 3.1.4b  Senyalització de les obres
 3.1.4d  Garantia de pas i adequació 
   dels itineraris de vianants  
  i desviaments provisionals  
  de vehicles

Les obres d’urbanització que es tracten 
en aquest apartat són les següents:

 Obres d’urbanització en espais no ur-
banitzats

 Obres de reurbanització o millora d’una 
zona ja urbanitzada
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Producte de comunicació Tipus A, 
ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)

3.1.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions, 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per efectuar les seves pròpies obres. En 
qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.
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3.1.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

L’ocupació de les obres d’urbanització és 
un dels aspectes més sensibles, ja que 
afecta directament vianants, veïns i co-
merciants. És per això que cal fer la pro-
posta d’ocupació considerant les fases 
necessàries per minimitzar aquestes 
afectacions. En general, aquests tipus 
d’obres comporten una ocupació que 
afecta calçades i, per tant, han de pas-
sar pel Comitè d’Obres (vegeu l’apartat 
2.2).

En la planificació d’actuacions s’han de 
localitzar i tenir en compte les infraes-
tructures de transport i de serveis so-
terrades (túnels viaris i ferroviaris, es-
tacions de transport públic, pàrquings, 
prismes de serveis, col·lectors formats 
per estructures, etcètera). Cal assegurar 
que en cap moment les maniobres de 
construcció no implicaran transmissi-
ons de càrregues que posin en risc la in-
tegritat estructural de la infraestructura 
soterrada existent.

3.1.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

Les obres d’urbanització són les actua-
cions que afecten més els serveis i els 
elements urbans durant la seva exe-
cució. És per aquest motiu que s’ha de 
tenir una cura especial en la planifica-
ció de les tasques de demolició de pa-
viments i s’ha d’haver detectat prèvia-
ment els serveis existents. Si els SSAA 
no s’han tingut en compte en el projecte, 
o hi ha hagut modificacions des que es 
va redactar el projecte a l’inici de l’obra, 
l’entitat ACEFAT pot proporcionar aquest 
tipus d’informació mitjançant l’aplicatiu 
e-Gios (vegeu l’Annex 2.2 “Òrgans com-
petents que autoritzen o tramiten les 
ocupacions de l’espai públic i en deter-
minen les condicions”).

La informació facilitada per l’ACEFAT 
s’ha de contrastar amb l’observació so-
bre el terreny, amb el suport dels tècnics 
de les companyies afectades i amb una 
detecció rigorosa dels serveis mitjan-
çant l’ús de georadars o l’execució de les 
cales necessàries.

Tota aquesta informació prèvia no evita 
haver de dur a terme els treballs d’en-
derroc o moviment de terres amb els 
mitjans adequats, amb una previsió dels 
possibles serveis soterrats.

Les connexions dels nous serveis als 
existents s’han de tramitar mitjançant 
la mateixa entitat ACEFAT (vegeu l’Annex
2.2) a excepció dels claveguerons, els 
quals estaran determinats per la Direc-
ció del Cicle de l’Aigua, que entre altres 
temes gestiona tota la xarxa de clave-
gueram de Barcelona.

Els nous elements urbans que s’implan-
tin o restitueixin han de complir la ins-
trucció d’alcaldia d’elements urbans de 
l’Ajuntament de Barcelona vigent (vegeu 
l’apartat 2.3 i l’annex corresponent).
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3.1.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

S’han de preveure punts de llum addi-
cionals en cas que s’afecti l’enllumenat 
existent o si els tancaments generen 
passadissos poc il·luminats.

3.1.5 Afectacions al medi
3.1.5a Emissions atmosfèriques
3.1.5b Residus i neteja d’obra
3.1.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl
3.1.5d  Protecció dels espais 
verds
3.1.5e  Auscultació de les obres

Les noves urbanitzacions o reurbanit-
zacions han de complir els plecs muni-
cipals corresponents si no s’han previst 
en projecte executiu.

En cas que s’afectin les impermeabilit-
zacions de les infraestructures soterra-
des, s’han de restituir perquè la infraes-
tructura existent quedi protegida.

3.1.4 Afectacions a la mobilitat

3.1.4a Tancaments i barreres

A causa de la durada prolongada d’aquest 
tipus d’obra, les tanques han de ser pre-
feriblement metàl·liques, altes i amb 
malla d’ocultació segons els criteris des-
crits al subapartat 2.4.1a, per evitar pro-
jeccions de pols i altres materials d’obra, 
o d’altres que ofereixin unes garanties 
iguals o millors que les descrites i tinguin 
el vistiplau de l’organisme corresponent 
que ha validat la implantació de l’obra 
(vegeu l’apartat 2.2).

3.1.4b Senyalització de les obres

En tractar-se d’obres que impacten di-
rectament en els vianants, és necessari 
intensificar la senyalització provisional 
informativa de zones de gran importàn-
cia comercial o bé d’edificis emblemà-
tics i equipaments.

En l’estratègia de comunicació (vegeu 
l’apartat 2.1) cal preveure la instal·lació 
de lones informatives que indiquin els 
itineraris per accedir als comerços afec-
tats pels desviaments d’itineraris provi-
sionals.

3.1.4c Afectacions de les obres a 
les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica
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3.2 
OBRES D’INFRAESTRUCTURES  
DE SERVEIS

L’objecte d’aquest apartat és establir 
els criteris principals que condicionen 
les obres d’infraestructures de serveis 
per tal de garantir els nivells de segure-
tat i qualitat de les instal·lacions durant 
l’execució, facilitar la coordinació de les 
activitats de les companyies subminis-
tradores entre si i en relació amb l’ac-
tuació municipal i, finalment, definir els 
criteris d’ocupació de la via pública.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els apar-
tats següents:

3.2.1 Comunicació de les obres
3.2.2 Ocupació de l’espai públic per les  
 obres
3.2.3 Serveis i elements urbans  
 afectats durant les obres
3.2.4  Afectació a la mobilitat
 3.2.4a Tancaments i barreres
 3.2.4b Senyalització de les obres
 3.2.4d  Garantia de pas i  
  adequació dels itineraris  
  de vianants i desviaments  
  provisionals de vehicles
3.2.5  Afectacions al medi
 3.2.5b Residus i neteja de l’obra
 3.2.5d  Protecció dels espais verds

Estan sotmeses a les consideracions 
d’aquest apartat totes les obres d’in-
fraestructures de serveis que implantin, 
tracin, conservin, suprimeixin, substi-
tueixin, modifiquin o traslladin a la via 
pública conduccions de serveis (tele-
comunicacions, clavegueram, aigua, 
electricitat, gas, DH&C, RSU, etcètera). 
L’abast d’aquestes consideracions és re-
llevant tant si les obres esmentades són 
objecte d’un projecte únicament d’in-
fraestructures de serveis com si formen 
part d’un altre projecte principal.

En aquest últim cas, la responsabilitat 
davant l’Administració municipal per les 
afeccions que creïn les instal·lacions de 
serveis és de la direcció d’obra de l’actu-
ació principal.

S’inclouen en aquest apartat totes les 
obres auxiliars a les obres de serveis 
ubicades a l’espai públic, necessàries 
per garantir-ne el funcionament correc-
te.

Totes les obres d’instal·lacions i serveis 
han de complir l’Ordenança d’obres i 
instal·lacions de serveis en el domini pú-
blic municipal (aprovada el 22-3-1991) o 
posterior vigent.
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districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)

3.2.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per executar les seves pròpies obres. 
En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.
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3.2.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

L’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans 
gestiona la implantació de les diferents 
infraestructures de serveis a la ciutat. 
La petició, però, dels serveis existents 
en l’àmbit d’actuació es fa a través de les 
diferents entitats i companyies de ser-
veis i a través de l’ACEFAT (vegeu l’Annex 
2.2). S’ha de tenir en compte que mitjan-
çant els assenyalaments que fan per a 
les diferents tipologies d’obra, l’ACEFAT 
pot requerir als sol·licitants l’autorit-
zació del Comitè d’Obres. Aquests ca-
sos sovint són per causes d’afectació a 
la mobilitat en vies centralitzades o de 
connectivitat, per talls totals de vies 
descentralitzades (vegeu l’Annex 1) o 
afectacions a les xarxes de transport 
públic.

En les obres de subministraments, des-
viaments o reparacions de serveis és 
necessari que la Guàrdia Urbana d’obres 
fixi els condicionants, sens perjudici que 
la gestió i la tramitació es faci via l’ACE-
FAT.

L’ocupació de les vies públiques a causa 
de les infraestructures de serveis exigeix 
la llicència municipal prèvia a la utilitza-
ció del domini públic afectat, que pot ser 
subsòl, sòl o vol. L’execució de les obres 
també requereix llicència municipal, que 
té per objecte aprovar el traçat proposat 
pel titular de la instal·lació, així com les 
característiques d’aquestes obres, la 
forma, el termini i la reposició dels ele-
ments urbanístics afectats. Aquestes 
dues llicències s’han de tramitar mitjan-
çant l’entitat ACEFAT.

Mitjançant la plataforma e-Gios es fa-
cilita la tramitació dels permisos de les 
sol·licituds de les obres, la interacció i la 
comunicació amb els diferents actors de 
la tramitació. S’hi accedeix mitjançant el 
web:

http://egios.acefat.com/  >Accés a l’e-
Gios

Per a l’execució de les obres, el titular de 
la llicència ha de disposar de l’assenya-
lament de dates, que és un document en 
què consten l’emplaçament, la classe 
d’obra que s’ha d’executar (canalització, 
connexió, presa o reparació d’avaria) i 
les dates d’inici i finalització dels tre-
balls. Aquest document s’ha de col·locar 
a peu d’obra i l’executor de les obres ha 
d’exhibir-lo a requeriment de la inspec-
ció municipal o de la Guàrdia Urbana.

En la planificació d’aquests tipus d’obres 
s’han de tenir en compte els actes de 
ciutat i les zones d’interès comercial en 
dates especials (vegeu els capítols 4.6 i 
5.2, respectivament).

En general, l’Administració no autoritza-
rà el treball simultani de dues entitats al 
mateix tram de carrer, llevat que hagin 
d’utilitzar la mateixa rasa o que aquesta 
simultaneïtat figuri en la proposta d’ac-
ció coordinada, acceptada pels serveis 
municipals competents.

En general, l’Administració no autorit-
zarà l’execució de cap canalització dins 
dels tres anys següents a la recepció 
provisional d’obres de nova pavimen-
tació, renovació o millora de calçades, i 
d’un any pel que fa a les voreres.

Ocupacions de les noves 
instal·lacions:

 Les instal·lacions per cable al vol te-
nen caràcter excepcional i provisio-
nal, i només es poden autoritzar en 
els casos expressament determinats 
i seguint les prescripcions de la nor-
mativa vigent sobre obres i instal-
lacions de serveis en el domini públic.

  Els tubulars s’han de situar, en gene-
ral, sota les voreres. No obstant això, 
en carrers de vorera d’amplada infe-
rior a 1,5 m, es pot proposar la col-
locació dels tubulars sota la calçada.

  Les conduccions, quan no s’instal·lin 
en galeries de serveis, s’han de col-
locar sota la vorera i a la profundi-
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3.2.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

Localització d’instal·lacions 
existents:

 S’ha de tenir una cura especial en 
la localització de les instal·lacions 
al subsòl quan s’obre una rasa per 
instal·lar, reparar o modificar una de 
les instal·lacions.

  Un servei que ofereix l’ACEFAT és la 
plataforma e-Wise, en la qual es pot 
sol·licitar informació sobre els serveis 
existents o afectats en un punt deter-
minat del territori:

https://www.ewise.es/Wise/Login 
Acefat/Login.aspx

 L’obertura de cambres de registre que 
no requereixin obra civil (estesa de 
cable, inspeccions, neteja, etcètera) 
necessita l’autorització de la Guàrdia 
Urbana d’obres.

Afectació a serveis existents:

 En el cas que es produeixi el trenca-
ment accidental d’un servei, se n’ha 
d’informar la companyia explotado-
ra corresponent, la Guàrdia Urbana 
d’obres o el centre de comandament 
de la Guàrdia Urbana trucant al 092. 
Igualment, s’ha de procedir de la ma-
teixa manera en cas que es malmeti 
un element urbà que generi perill.

  En cas hi hagi afectacions a veïns, 
s’han de gestionar les comunicacions 
pertinents als afectats tal com s’hagi 
protocol·litzat en l’estratègia de co-
municació.

  La totalitat dels elements instal·lats 
a les voreres que puguin quedar afec-
tats pel traçat de la canalització s’han 
de respectar, i cal reposar els que pu-
guin resultar malmesos accidental-
ment per les obres.

  En cas que l’afectació en el servei exis-
tent requereixi estintolar-lo en una 
gran longitud o de manera singular, el 

tat que indiqui l’Ordenança d’obres i 
instal·lacions de serveis en el domi-
ni públic municipal (aprovada el 22-
3-1991) o posterior vigent, i han de 
complir els reglaments i les especi-
ficacions tècniques de la companyia, 
sempre que sigui possible.

  L’Administració municipal pot auto-
ritzar les conduccions a diferents 
profunditats en casos justificats de-
gudament i sempre a petició i sota la 
responsabilitat de les companyies de 
serveis. S’han d’adoptar les mesures 
complementàries de seguretat que en 
cada cas s’assenyali en les reglamen-
tacions específiques de cada servei.

  Les distàncies mínimes entre con-
duccions de diferents serveis, tant si 
transcorren paral·lels en planta com 
en les interseccions o els encreua-
ments, han de ser les indicades per 
l’Ordenança d’obres i instal·lacions de 
serveis en el domini públic municipal 
(aprovada el 22-3-1991) o posterior vi-
gent, i han de complir els reglaments 
i les especificacions tècniques de la 
companyia. Aquestes distàncies es 
poden reduir quan no sigui viable res-
pectar-les mitjançant les proteccions 
indicades per la companyia explota-
dora del servei afectat.

  Quan una empresa de serveis, o un 
altre particular, sol·liciti autorització 
per construir, ampliar o modificar una 
galeria de serveis en espai de domi-
ni públic, l’Ajuntament, en resposta 
a criteris de planificació general o a 
consultes específiques a les altres 
empreses de serveis, pot establir per 
al sol·licitant l’obligació de preveure a 
la galeria unes reserves d’espai per a 
altres serveis.

  La galeria ha d’incorporar, en tots els 
casos, una reserva equivalent al 10% 
de la secció útil, i mai inferior a 0,3 m2, 
destinada a serveis municipals que ha 
de lliurar a l’Ajuntament per al seu ús 
lliure, sense càrrega econòmica, a ex-
cepció de les derivades del manteni-
ment i l’explotació de la galeria.
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posterior vigent (antiga D-12 del 
Plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres 
i ponts PG3-75 del MOPU).

-  La superfície de reposició mínima 
de la capa de rodament ha de ser 
de 80 cm a cada costat de la rasa o 
del sondatge, i sempre en el sentit 
transversal i longitudinal del carrer, 
de manera que la junta longitudi-
nal no coincideixi amb la zona de 
pas de les rodes dels vehicles. En 
carrers amb carrils de circulació 
senyalitzats, la reposició s’ha d’es-
tendre a un nombre enter d’aquests 
carrils, amb una sobreamplada mí-
nima de 80 cm, tal com s’ha indicat 
abans.

-  Les reposicions amb mescles bi-
tuminoses en fred es consideren 
provisionals i s’han de fer seguint 
les indicacions dels serveis tècnics 
municipals.

 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb paviment 
de formigó en massa:
- Les reposicions cal fer-les amb llo-

ses completes. S’entén per llosa la 
superfície compresa entre juntes 
longitudinals i transversals de dila-
tació o contracció.

-  El paviment de la reposició ha de 
tenir les mateixes característiques 
que el que es va construir al seu 
dia.

 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb paviment 
empedrat sobre formigó o sorra:
- Per determinar la superfície de re-

posició del paviment afectat cal 
mesurar trenta centímetres a cada 
costat de la rasa si s’estén sobre 
formigó, i mig metre si s’estén sobre 
sorra.

promotor ha de fer un projecte espe-
cífic de l’estintolament, aprovat per la 
companyia afectada.

 S’han de retirar les instal·lacions o 
conduccions existents que quedin 
fora de servei de manera permanent 
per la construcció de la nova xarxa.

Reposició de paviments afectats:

S’han d’obtenir els condicionants de l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona per dur a terme les reposi-
cions de paviments afectats per l’execu-
ció de les obres de serveis i instal·lacions. 
Aquests condicionants s’obtenen mitjan-
çant les llicències atorgades o a través 
del Comitè d’Obres, segons la magnitud 
de l’actuació (vegeu l’Annex 2.2).

A continuació s’enumeren el conjunt 
d’actuacions que s’han de proposar en 
cas que s’hagin d’obtenir els condicio-
nants del Comitè d’Obres per restitu-
ir els paviments afectats per les rases 
executades.

 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb mescla bi-
tuminosa calenta:
- Cal reconstruir tot el gruix del pavi-

ment a la zona afectada, més el so-
breample, a cada costat de la zona 
deteriorada que s’indiqui a l’Orde-
nança d’obres i serveis en el domini 
públic municipal vigent segons la 
tipologia de rasa.

-  El tipus de paviment reposat ha de 
ser l’existent. En els paviments amb 
base de macadam o llasts, aquest 
es pot substituir per una base de 
formigó de 200 kg/cm3 de resis-
tència característica, de 22 cm de 
gruix, sobre el terreny compactat al 
95% de l’assaig de Pròctor modifi-
cat.

-  Quan l’aglomerat asfàltic sigui tan-
cat per a capa de rodament, ha de 
ser el corresponent als usos AC16 
Surf 50/70 D amb àrids granítics 
segons la norma UNE-EN 13108 o 
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3.2.4 Afectacions a la mobilitat

3.2.4a Tancaments i barreres

En general, si els requisits de seguretat 
ho permeten (vegeu l’apartat 2.4 i els an-
nexos 2.4 corresponents), aquests tipus 
d’obres s’han de delimitar preferible-
ment amb tanques lleugeres grogues. 
Aquestes tanques han d’anar alineades 
i ancorades entre elles amb el sistema 
que incorporen als laterals de cada mò-
dul. 

3.2.4b Senyalització de les obres

Totes les obres han de tenir tanques 
amb un rètol, segons la normativa vigent 
sobre obres i instal·lacions de serveis en 
el domini públic municipal. Aquest rètol, 
amb el número de llicència de l’actuació, 
és expedit per l’entitat ACEFAT quan s’hi 
tramiten les llicències.

3.2.4c Afectacions de les obres
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

3.2.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

La proposta d’ocupacions de l’obra s’ha 
de planificar tenint en compte els as-
pectes addicionals següents relatius a 
la garantia de pas i adequació dels itine-
raris de vianants i desviaments provisio-
nals de vehicles:
 La reposició del paviment s’ha d’efec-
tuar durant la mateixa jornada de tre-
ball que es faci el rebliment de la rasa. 
Quan, per circumstàncies especials, 
no es pugui completar la reposició de 
paviment cal construir un paviment 
provisional. L’empresa ha de vigilar en 
tot moment la conservació dels pavi-
ments provisionals i, especialment, 
en casos de pluja o altres incidències.  

- La reposició que cal fer és de tot el 
gruix del paviment i ha de tenir les 
mateixes característiques que el 
que es va construir al seu dia.

- La reposició s’ha d’ajustar a les ra-
sants de la calçada, de manera que 
sigui imperceptible per al trànsit 
rodat.

 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb paviment 
de macadam asfàltic:
- Per determinar la superfície de re-

posició del paviment afectat cal 
mesurar mig metre a cada costat 
de la rasa.

- La capa de rodament ha de ser 
d’aglomerat asfàltic tancat en ca-
lent, del tipus AC16 Surf 50/70 D, 
amb àrids granítics segons la nor-
ma UNE-EN 13108 o posterior vi-
gent (antiga D-12 del Plec de pres-
cripcions tècniques generals per a 
obres de carreteres i ponts PG3-75 
del MOPU), de 4 cm de gruix mínim. 
La base del paviment reposat ha de 
ser de macadam asfàltic o d’aglo-
merat asfàltic en calent del mateix 
gruix que l’existent.

-  La reposició cal que s’ajusti a les 
rasants de la calçada, de manera 
que sigui com més imperceptible 
millor per al trànsit rodat.  

 La reposició dels paviments no es-
mentats expressament en aquest ar-
ticle s’ha de dur a terme construint un 
tipus de paviment de característiques 
iguals que l’existent.

  El paviment que cal restituir de les vo-
reres ha de ser en tots els casos del 
mateix tipus i textura que l’existent. 
Cal disposar d’una base de formigó 
H-200 de 10 cm de gruix. S’han de re-
posar llosetes senceres, de manera 
que no quedi sense restituir cap llose-
ta adjacent a la deteriorada per l’obra 
o a la que estigui en mal estat.  
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  Quan els itineraris de vianants hagin 
de salvar alguna rasa oberta, s’ha de 
cobrir prioritàriament amb planxes 
de PVC o alternativament amb plan-
xes metàl·liques (vegeu el subapartat 
2.4.4) que tinguin prou rigidesa per 
suportar la incidència del trànsit de 
vianants i que siguin inamovibles a 
l’ús.

  En les interseccions de la canalització 
amb els passos de vianants s’han de 
mantenir en tot moment habilitats al-
menys en la meitat de l’amplada.

  El promotor ha de disposar del ma-
terial de pavimentació a peu d’obra a 
l’efecte d’una ràpida reposició defini-
tiva de la rasa executada.

  Els materials utilitzats en la reposició 
del paviment han de complir el Plec de 
condicions vigents de l’Ajuntament, 
i si no n’hi ha, el Plec de prescripci-
ons tècniques generals per a obres de 
carreteres i ponts (PG 3-75) del MOPU 
o posterior vigent.

  Tot rebliment de rases ha d’assolir 
una densitat del 98% de l’assaig de 
Pròctor modificat en calçades, i del 
95% en voreres.

  A les vies sense paviment, els rebli-
ments s’han de compactar igualment 
al 95% de l’assaig de Pròctor modi-
ficat, encara que la resta del terreny 
viari no assoleixi aquest límit.

  Les tapes d’accés, registre i maniobra 
s’han de restituir en el termini de 24 
hores a comptar des que se’n tingui 
notícia de la destrucció o la desapa-
rició, i adoptar provisionalment les 
mesures necessàries per garantir la 
seguretat de vianants o vehicles.

  Les tapes que es restitueixin han de 
complir la instrucció de mobiliari urbà 
vigent, i han d’incorporar l’anagrama 
de la companyia titular de la xarxa.

 Quan hagin de transcórrer més de 
vint-i-quatre hores en calçades i qua-
ranta-vuit hores en voreres, entre el 
rebliment de la rasa i la reposició de-
finitiva del paviment, s’ha de construir 
immediatament, després que s’hagin 
acabat les obres de rebliment, un pa-
viment provisional amb formigó i aglo-
merat en fred deixant les superfícies 
al mateix nivell que les antigues i to-
talment netes. En el cas que el termini 
sigui inferior a l’indicat abans, imme-
diatament després del rebliment de la 
rasa es podrà cobrir amb terres fins 
al nivell del paviment, o bé tapar amb 
planxes, per deixar totalment expedi-
ta la superfície;

  Per a cada obra, la longitud màxima 
de rasa sense paviment provisional 
o definitiu ha de ser de 130 metres, 
excepte les destinades a cables elèc-
trics d’alta tensió i telefònics, que pot 
ser de 250 metres o superior, després 
de la justificació prèvia.

  La seguretat i la comoditat del trànsit 
de vianants s’ha de formalitzar dispo-
sant d’un corredor d’amplada no infe-
rior a 1,40 m, que toqui a la façana i 
vagi longitudinalment a aquesta.

  Quan l’amplada de la vorera no per-
meti simultàniament l’obertura de la 
rasa, o si la disposició dels materials 
no permet conservar el pas longitudi-
nal d’1,40 m d’amplada per a vianants, 
cal habilitar un passadís d’aquestes 
característiques a la calçada, amb 
derivacions cap a la façana davant de 
cadascun dels accessos als immo-
bles.

  En les obres de canalització que pas-
sin per encreuaments de carrers amb 
voreres d’amplada superior a 1,5 me-
tres que afectin els passos de via-
nants i que no disposin de guals per 
a persones amb discapacitat als pas-
sos de vianants, el titular de la llicèn-
cia els ha de construir, d’acord amb 
l’Ordenança de supressió de barreres 
arquitectòniques.
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3.2.5d Protecció dels espais 
verds

 S’ha de prestar una atenció especial 
a l’arbrat. S’han de mantenir els esco-
cells lliures i s’han de regar els arbres 
periòdicament, amb els seus propis 
mitjans, sempre que aquest servei no 
es pugui prestar normalment des de 
l’exterior de la zona en obres.

  L’empresa també ha de dur a terme, a 
càrrec seu, les obres de protecció de 
l’arbrat i les plantacions que puguin 
estar afectats. Generalment, la dis-
tància mínima que cal respectar entre 
la vora de la rasa i l’arbrat no ha de ser, 
en planta, inferior a un metre, circum-
stància que s’ha de confirmar amb el 
departament de protecció dels espais 
verds de Parcs i Jardins.

3.2.5e Auscultació de les obres

3.2.5 Afectacions al medi

3.2.5a Emissions atmosfèriques

3.2.5b Residus i neteja de l’obra

 Els productes de la demolició de pa-
viments, llevat que la direcció facul-
tativa doni una ordre en contra que 
especifiqui l’interès de recuperar-los, 
s’han de dipositar en contenidors i 
transportar a un abocador autoritzat.

  Els materials producte de l’excavació 
que no siguin susceptibles d’utilit-
zar-se per fer un rebliment posterior 
de les rases, ni s’hagin de fer servir 
el mateix dia d’inici de l’obra, s’han 
de retirar immediatament. Els mate-
rials que s’hagin d’utilitzar el mateix 
dia en què es faci l’excavació per al 
rebliment posterior de l’actuació, es 
podran dipositar a la via pública mit-
jançant la utilització de contenidors, 
sense dificultar el trànsit de vianants 
o de vehicles.

  L’estesa, tant dels materials dels pro-
ductes procedents de la mateixa ex-
cavació com dels materials d’aporta-
ció, s’ha d’efectuar per capes de gruix 
reduït que garanteixi, amb els mitjans 
utilitzats, l’obtenció del grau de com-
pactació mínim exigit, que és del no-
ranta per cent (90%) en voreres i del 
noranta-cinc per cent (95%) en calça-
des, sempre en relació amb l’assaig de 
Pròctor modificat. 

3.2.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl
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3.3 
OBRES D’INFRAESTRUCTURES 
DE TRANSPORTS

L’objecte d’aquest apartat és establir els 
criteris principals que condicionen les 
obres d’infraestructures de transport 
per tal de garantir els nivells de segure-
tat i qualitat de les grans actuacions que 
comporten aquesta tipologia d’obres du-
rant l’execució.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els apar-
tats següents:

3.3.1 Comunicació de les obres
3.3.2 Ocupació de l’espai públic per   
 les obres
3.3.4 Afectació a la mobilitat
 3.3.4a Tancaments i barreres
3.3.5  Afectacions al medi
 3.3.5a Emissions atmosfèriques
 3.3.5b  Residus i neteja de l’obra
 3.3.5c Afectacions a les aigües   
  del subsòl
 3.3.5e Auscultació de les obres

S’entén per obres d’infraestructures del 
transport totes les actuacions públiques 
o privades vinculades amb el transport 
de viatgers o mercaderies (parc logís-
tic) que afecten directament o indirec-
tament la ciutat de Barcelona, viatgers, 
vianants, veïns, comerços o vehicles.

Aquest tipus d’obres solen ser de gran 
envergadura i poden durar des de mesos 
fins a anys. L’afectació que creen pot re-
percutir en un gran nombre de persones, 
la mobilitat i la vida diària, i comporten 
situacions d’especial atenció per tal de 
mantenir la dinàmica, l’habitabilitat i la 
seguretat a la ciutat.

Per l’abast que tenen, aquest tipus 
d’obres creen punts singulars a la ciutat 
que no solament afecten l’àmbit concret 
de l’actuació, sinó que també poden al-
terar un radi al seu voltant.
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ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)

3.3.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per executar les seves pròpies obres. 
En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona
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3.3.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

El Comitè d’Obres i Coordinació Urbana 
(vegeu l’Annex 2.2) és l’organisme res-
ponsable de gestionar les condicions de 
les ocupacions en aquest tipus d’obres 
per les grans afectacions que tenen a 
l’espai públic.

En general, per executar aquestes obres, 
si no s’ha previst en el projecte, s’han 
d’elaborar els estudis especials se-
güents abans d’iniciar les ocupacions:

 Pla d’Auscultació. L’execució d’obres 
en general i especialment d’obres sub-
terrànies pot modificar les condicions 
tensodeformacionals del terreny i, en 
conseqüència, afectar estructures 
properes a les obres. El control dels 
moviments de la mateixa obra, del 
terreny del voltant i de les estructures 
de l’àmbit d’influència és l’objecte de 
l’auscultació. L’objecte d’aquest estu-
di és definir l’auscultació necessària 
per controlar de manera correcta les 
obres i els efectes que poden tenir.

 Pla de Contingència. L’objecte princi-
pal és prevenir i controlar successos 
no planificats però previsibles, i des-
criure la capacitat i les activitats de 
resposta immediata per controlar les 
emergències de manera oportuna i 
eficaç. Els objectius específics són:
1. Establir un procediment formal i es-

crit que determini les accions que 
cal seguir per afrontar amb èxit un 
accident, incident o emergència, de 
manera que causi el menor impacte 
en el funcionament de l’entorn.

2. Optimitzar l’ús dels recursos mate-
rials compromesos per regular els 
possibles desviaments o incidents.

3. Establir procediments que cal se-
guir per aconseguir una comuni-
cació efectiva amb els operadors i 
gestors de les diferents xarxes de 
transport, entre altres la mateixa 
Administració.

 Aquest pla ha de contenir l’estratègia 
de resposta per a cada tipus d’acci-
dents o emergències potencials que 
podrien ocórrer, i proporciona flexibi-
litat d’actuació per respondre eficaç-
ment a situacions imprevistes.

 Estudi de Mobilitat. Estudi que per-
met simular la mobilitat de vianants, 
vehicles o viatgers, per comprovar que 
els itineraris i recorreguts afectats o 
restringits per l’actuació permeten els 
moviments i la circulació amb la sufi-
cient capacitat i seguretat per no pro-
vocar acumulacions i el col·lapse de 
les vies que puguin posar en perill els 
ciutadans. També s’utilitza per definir 
les modificacions en els cicles sema-
fòrics afectats, si escau.

 Memòria ambiental i social. L’impacte 
ambiental de les obres en una ciutat 
és més gran que en una àrea no urba-
nitzada. Hi ha molts més afectats en 
un àmbit reduït. Per això, convé que 
en cas que no hi hagi aquestes consi-
deracions en l’àmbit local afectat res-
pectant les seves ordenances munici-
pals, s’elabori una memòria ambiental 
que identifiqui els impactes i defineixi 
les mesures necessàries per evitar o 
minimitzar l’impacte ambiental i soci-
al de les obres a la ciutat.  

3.3.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

3.3.4 Afectacions a la mobilitat

3.3.4a Tancaments i barreres

En aquest tipus d’obres, en general de 
llarga durada (mesos o anys), cal fer la 
proposta de tancaments d’acord amb el 
capítol 2, però utilitzant preferiblement, 
com a mínim, tanques de malla, altes i 
metàl·liques, lligades entre si i cober-
tes amb lones d’ocultació, i evitar l’ús de 
tanques lleugeres. 
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també en tot l’itinerari que han de fer 
des de la ciutat fins a l’obra (si és submi-
nistrament) o bé de l’obra a la destinació 
(si retiren runes, terres, altres materials 
excedents). Totes aquestes operacions 
causen moltes molèsties als ciutadans 
que viuen en els itineraris d’accés i de 
sortida dels vehicles. És per això que 
aquests itineraris s’han de triar de ma-
nera que minimitzin les molèsties als 
ciutadans.

En el cas d’accessos de transports es-
pecials, aquests itineraris s’han de triar 
tal com s’indica a l’apartat 4.3 “Trans-
ports especials” d’aquest manual.

Les mesures preventives addicionals a 
les descrites en aquest manual, per a 
aquest tipus d’obres, es fixaran com a 
condicions en la reunió amb el Comitè 
d’Obres i seran controlades pels tècnics 
de l’Ajuntament periòdicament.

3.3.5b Residus i neteja de l’obra

Per l’extensió d’aquestes obres i l’incre-
ment de generació de residus pel volum 
de l’obra, cal intensificar el control de 
residus interns de l’obra i evitar-ne la 
sortida a l’exterior de manera accidental 
(vent, pluges...).

Cal disposar de punts fixos de neteja de 
rodes a les sortides d’obra, de manera 
que qualsevol vehicle que surti ho faci 
sense fang a les rodes. Si malgrat això, o 
per desús d’aquest sistema, s’embruten 
els itineraris d’accés i sortida per fang o 
altres residus provinents de l’obra, els 
executors s’han de responsabilitzar de 
la neteja d’aquests espais en el període 
de temps més breu possible.

En cas d’obres de gran abast i llarga 
durada, cal plantejar tancaments fixos 
del tipus mur d’obra o xapes grecades 
metàl·liques.

En qualsevol cas, el Comitè d’Obres és 
l’entitat que ha de definir els condicio-
nants dels tancaments juntament amb 
la definició de les ocupacions de l’espai 
públic.

3.3.4b Senyalització de les obres

3.3.4c Afectacions de les obres
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

3.3.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

3.3.5 Afectacions al medi

3.3.5a Emissions atmosfèriques

Aquest tipus d’obres impliquen grans 
moviments de terres o demolicions. S’ha 
d’intensificar el control d’emissions de 
pols i de soroll mitjançant les mesu-
res proposades al subapartat 2.5.1. Cal 
plantejar la sensorització de la pols i el 
soroll per controlar les emissions a cau-
sa de les obres.

S’han de proposar els itineraris d’ac-
cés i sortida de vehicles pesants més 
adequats respecte a la seguretat i la 
comoditat dels ciutadans. A causa del 
gran volum de residus i runes, o els mo-
viments de terres generats en aquest 
tipus d’obres, es produeix un trànsit ad-
dicional important de vehicles pesants 
que han d’accedir a l’obra. Aquests tipus 
de vehicles generen emissions de pols i 
soroll, ja no solament dins de l’obra, sinó 
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3.4
OBRES VINCULADES A 
L’EDIFICACIÓ I ALS APARCAMENTS

En aquest subapartat es fan constar to-
tes les particularitats que poden tenir 
les obres relaciones amb l’edificació i 
els aparcaments respecte a la resta de 
tipus d’obres.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els suba-
partats següents:

3.4.1 Comunicació de les obres
3.4.2 Ocupació de l’espai públic per les  
 obres
3.4.3 Serveis i elements urbans  
 afectats durant les obres
3.4.4  Afectació a la mobilitat
 3.4.4a Tancaments i barreres
 3.4.4b Senyalització de les obres
 3.4.4d  Garantia de pas i  
  adequació dels itineraris   
  de vianants i desviaments  
  provisionals de vehicles
3.4.5  Afectacions al medi
 3.4.5a Emissions atmosfèriques
 3.4.5b Residus i neteja de l’obra
 3.4.5d Protecció dels espais verds

A l’efecte d’aquest manual, s’entenen 
per obres vinculades a l’edificació qual-
sevol de les actuacions de nova creació, 
modificació, reforma, rehabilitació, ne-
teja de façanes, millores d’interiors o re-
paració d’un edifici; aquest últim s’entén 
com una obra de fàbrica, ja sigui pública 
o privada, destinada a incloure diferents 
activitats humanes.

A l’efecte d’aquest manual, s’entén per 
aparcament la zona, el lloc o el local 
destinat especialment a l’estacionament 
continu de vehicles o motocicletes o ci-
clomotors, ja sigui a la superfície o sub-
terrani, dins dels límits de la parcel·la.

Queda sotmesa a aquests subapartats 
qualsevol actuació vinculada amb la 
nova creació, la modificació, la reforma, 
la rehabilitació, la neteja de façanes, les 
millores d’interiors o la reparació d’un 
edifici que pugui afectar directament o 

Cal dur a terme les obres auxiliars ne-
cessàries perquè les pluges que caiguin 
en el transcurs de les obres no arrosse-
guin fang i materials a l’exterior dels tan-
caments de l’obra i envaeixin els carrers 
adjacents.

3.3.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl

Si per dur a terme l’obra s’han d’executar 
esgotaments de freàtic temporals, s’han 
de tenir en compte els condicionants 
descrits al subapartat 2.5.3, en especi-
al, cal elaborar un estudi hidrogeològic 
per controlar els fenòmens per assenta-
ments de terreny a causa d’aquests es-
gotaments.

3.3.5d Protecció dels espais
verds

3.3.5e Auscultació de les obres
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indirectament l’espai públic i les obres 
d’aparcaments.

Els aparcaments que es projectin sota 
espai públic s’han de tractar com a obres 
d’infraestructures del transport i, per 
tant, s’han de tenir en compte les mesu-
res addicionals descrites al subapartat
3.4.3 i no les presentades en aquest 
apartat.

3.4.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per executar les seves pròpies obres.

En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.

Producte de comunicació Tipus A, 
ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)
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3.4.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

L’objecte d’aquest subapartat és defi-
nir els criteris i donar les indicacions 
pertinents per minimitzar l’afectació a 
l’espai d’aquest tipus d’obres, ja sigui 
per l’ocupació de la mateixa geometria 
de l’actuació o per l’afectació a causa de 
l’abassegament de materials, elements 
de protecció, baranes, bastides, conte-
nidors, tanques, entrades i sortides de 
maquinària, afectacions al medi ambi-
ent, etcètera.

Aquest tipus d’obres estan regulades 
per l’Ordenança reguladora dels proce-
diments d’intervenció municipal a les 
obres del 25-2-2011 o posterior vigent. 
S’han de seguir els procediments cor-
responents, descrits en l’Ordenança in-
dicada, abans d’iniciar les ocupacions 
del solar.

Aquesta Ordenança es pot consultar a:
www.bcn.cat  > Ajuntament  > Informació 
Administrativa  > Normativa

A través del mateix web, es poden tra-
mitar els permisos i les llicències que es 
requereixin o mitjançant el districte cor-
responent:

www.bcn.cat  > Oficina Virtual  > Permi-
sos per fer obres (empreses)

A la mateixa oficina virtual, a la secció de 
llicències i permisos es poden tramitar, 
entre d’altres:

 Permís d’ocupació de l’espai públic 
per a bastides, grues o mudances

  Llicència d’ocupació per a una reserva 
de càrrega i descàrrega per obres

  Llicència de parcel·lació urbanística
  Certificat d’innecessarietat de la lli-
cència de parcel·lació o de divisió ho-
ritzontal

  Informe d’idoneïtat tècnica per a pro-
jectes d’obres

  Comunicació de primera ocupació 
d’expedients d’obres majors

En el cas que aquest tipus d’obres re-
quereixin un ús de la via pública i afectin 
la mobilitat de vianants o vehicles, s’ha 
de comunicar al Comitè d’Obres i Coor-
dinació Urbana. En aquest Comitè es de-
cidirà si és el Comitè mateix o els serveis 
tècnics de districte, conjuntament amb 
la Guàrdia Urbana d’obres, els que han 
de definir quins condicionants d’ocupa-
ció de la via pública s’han de dur a terme 
per minimitzar l’impacte d’aquest tipus 
d’obres. 

Les operacions que es duguin a terme 
per efectuar l’aixecament d’obra (retira-
da de tancaments, senyalització d’obra, 
etcètera) s’han d’executar de manera 
neta i ordenada. Els espais ocupats pels 
tancaments i altres elements auxiliars 
que es retirin s’han de netejar i, si escau, 
reposar els elements malmesos per les 
obres.

3.4.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

Aquest tipus d’obres requereixen conne-
xions de serveis a les xarxes de serveis 
instal·lades a la via pública. Aquestes 
connexions s’han de tramitar amb les 
companyies corresponents.

En cas d’afectacions a la calçada, a ban-
da dels tràmits amb la companyia, s’ha 
de coordinar l’actuació amb els condici-
onants que fixi el Comitè d’Obres i Coor-
dinació Urbana.

3.4.4 Afectació a la mobilitat

La mobilitat dels vianants es pot veure 
afectada en aquest tipus d’obres per la 
instal·lació de bastides a la vorera i per 
les zones d’accés dels vehicles d’obra. 
El trànsit de vehicles es pot veure afec-
tat per les operacions de càrrega i des-
càrrega dels materials d’obra o per les 
ocupacions temporals de places d’apar-
cament per efectuar les càrregues i 
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pas, cal senyalitzar la zona i adoptar 
les mesures corresponents perquè la 
càrrega manipulada no passi per so-
bre de vianants o vehicles.

 Bastides. Vegeu l’apartat 4.2 “Implan-
tació de bastides”.

 Pòrtics. En el cas de càrregues i des-
càrregues amb elevació, executades 
des de dins del tancament de l’obra, 
si poden afectar vianants o vehicles 
que circulin per la zona propera, cal 
proposar l’execució d’un pas protegit 
de la caiguda de materials i elements 
amb un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’altura, com a mínim, preferentment 
de peces metàl·liques. Els elements 
s’han de dimensionar d’acord amb 
l’impacte que puguin rebre dels mate-
rials susceptibles de caure. Aquest ti-
pus de proteccions han de ser aprova-
des pel Comitè d’Obres i Coordinació 
Urbana, ja que envaeixen espai públic 
i afecten la seguretat i la mobilitat de 
la via.

 Cal protegir l’espai públic de la pols i 
la caiguda d’aigua que es produeix ha-
bitualment en aquests tipus d’actua-
cions. S’han de preveure túnels o pòr-
tics sota la bastida o pòrtic, protegits 
amb lones impermeables o plàstics, 
amb desguàs en el punt més baix. Les 
aigües brutes s’han de recollir en di-
pòsits o contenidors perquè es gesti-
onin en abocadors autoritzats. 

 Treballs a la coberta. En actuacions 
properes als límits o a les baranes 
de coberta, cobertes planes o, sem-
pre, en cobertes inclinades, cal col-
locar-hi una bastida volada amb un 
entarimat horitzontal en voladís que 
sobresurti 1,50 m com a mínim del pla 
de la façana, amb barana de protecció 
i una lona o xarxa recollida i ancorada 
a la planta inferior.

 Els elements de protecció s’han de di-
mensionar d’acord amb l’impacte que 
puguin rebre dels materials suscepti-
bles de caure.

descàrregues. En aquest subapartat es 
descriuen els aspectes addicionals cor-
responents a aquests tancaments i la 
possible senyalització a peu de carrer 
amb l’obra, així com els condicionants i 
els tancaments dels diferents nivells de 
l’edificació per evitar la caiguda d’objec-
tes o materials d’obra a la via pública.

3.4.4a Tancaments i barreres

Els tancaments en aquest tipus d’obres 
a nivell de carrer s’han de fer preferible-
ment amb tanca de malla alta metàl-
lica, amb malla d’ocultació, seguint els 
criteris establerts al capítol 2.4.A “Tan-
caments i barreres” d’aquest manual.

S’han de preveure les proteccions ne-
cessàries per evitar la caiguda d’objec-
tes a la via pública. En el pla de segure-
tat s’han d’especificar, per a cada fase 
d’obra, les mesures i proteccions previs-
tes per evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàn-
cies en projecció vertical entre els tre-
balls en altura i els tancaments d’obra i 
la vorera o la zona de pas de vianants o 
vehicles.

A continuació es comenten les mesures i 
les proteccions principals per garantir la 
seguretat de vianants i vehicles:

 Xarxes. Sempre que s’executin tre-
balls que comportin perill per als vi-
anants, pel risc de caiguda de mate-
rials o elements, s’han de col·locar 
xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat a 
forjat, perimetrals a totes les façanes.

 Grues Torre. La col·locació de grues 
torre requereix un projecte específic 
redactat per un tècnic competent i 
seguir el procediment que estableixi 
l’Ordenança reguladora dels proce-
diments d’intervenció municipal en 
les obres vigent. En qualsevol cas, 
les càrregues no es poden passar per 
sobre de la projecció vertical de l’es-
pai públic. En cas de necessitat de 
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3.4.5 Afectacions al medi

3.4.5a Emissions atmosfèriques

S’han de prendre les mesures preven-
tives corresponents per evitar que les 
projeccions d’aquestes emissions a di-
ferent nivell afectin la via pública:

 Cal evitar el tall en disc a la mateixa 
bastida i impedir les projeccions de 
pols al carrer o a l’interior dels habi-
tatges, si es tracta d’un edifici exis-
tent o adjacent a construccions exis-
tents. En cas que aquesta acció no es 
pugui evitar, cal fer el tall amb siste-
ma humit o amb accessoris d’aspira-
ció per evitar la projecció de pols.

  En obres on hi hagi veïns en el ma-
teix edifici objecte de l’actuació, o en 
edificis adjacents, els obrers s’han de 
comunicar amb sistemes destinats a 
aquesta finalitat, sense comunicació 
oral amb tons alts de veu. Igualment, 
cal evitar l’ús de ràdios o altres siste-
mes de reproducció que sobrepassin 
els llindars de so establerts en la le-
gislació vigent per tal de minimitzar 
les molèsties als veïns.

3.4.5b Residus i neteja de l’obra

S’han de prendre les mesures, addici-
onals al subapartat 2.5.2, que es des-
criuen a continuació per minimitzar les 
afectacions d’aquest tipus als veïns de 
les obres:

 Els residus generats als pisos superi-
ors s’han de dipositar als contenidors 
corresponents ubicats a la planta 
baixa de manera ordenada i segura, ja 
sigui manualment o mitjançant con-
ductes tancats que transportin els 
elements dipositats des de la plan-
ta corresponent fins al contenidor. 
En cap cas no hi ha d’haver caigudes 
lliures de residus o runes des de dife-
rents nivells de pisos, ni mitjançant 
conductes oberts.

3.4.4b Senyalització de les obres

La senyalització exterior de les obres 
s’ha de preveure segons els criteris des-
crits al capítol 2.4.B del manual. Ad-
dicionalment, cal tenir en compte els 
aspectes següents referents a aquesta 
tipologia d’obres:

 Cal preveure l’execució de la senya-
lització de seguretat i indicativa cor-
responent per advertir els vianants de 
l’ús dels passos protegits i segurs, en 
cas que n’hi hagi.

  En el cas d’instal·lar bastides en edifi-
cis existents, cal preveure la senyalit-
zació de les botigues o els comerços 
afectats i reproduir el rètol del negoci 
en una lona penjada a la lona de pro-
tecció de la bastida.

3.4.4c Afectacions de les obres
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

3.4.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

Cal preveure les garanties de pas sota 
les bastides, tal com s’indica al Manual 
de bastides de l’Ajuntament de Barcelo-
na (maig del 2007) o posterior vigent.

En el cas de requerir desviaments provi-
sionals de vehicles cal definir la propos-
ta segons el capítol 2.4.D i s’han de fixar 
els condicionants que dictamini el Comi-
tè d’Obres i Coordinació Urbana.
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3.4.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl

3.4.5d Protecció dels espais 
verds

La col·locació de bastides, si afecta l’ar-
brat, s’ha de comunicar als serveis de 
protecció dels espais verds, de l’Àrea de 
Medi Ambient de Barcelona, per obtenir 
els condicionants d’actuació en cada 
cas particular (poda, retirada d’arbre...).

3.4.5e Auscultació de les obres

 Els residus i la neteja de l’obra s’han 
de gestionar de manera que davant 
d’accions meteorològiques (vent, plu-
ja...) no es projectin a la via.

  En cap cas el contingut de materials 
residuals no pot excedir el nivell més 
baix del límit superior del contenidor 
o del recipient. Mentre no s’utilitzin, 
els recipients de runa han d’estar ta-
pats, de manera que no es puguin pro-
duir abocaments a l’exterior.

  No es poden deixar al carrer recipi-
ents de runes més de 24 hores.

  Els sacs i contenidors han d’estar 
sempre dins dels límits de l’obra.

  Els sacs de runa han de ser d’un sol 
ús.

  Els contenidors metàl·lics de més de 
5 m3 de capacitat es consideren espe-
cials i estan regulats per una norma-
tiva especial en l’Ordenança de medi 
ambient de l’Ajuntament de Barcelo-
na.
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3.5 
OBRES D’ENDERROCS

Les especificacions particulars o addici-
onals en aquesta tipologia d’obra estan 
relacionades amb els subapartats:

3.5.1 Comunicació de les obres
3.5.2 Ocupació de l’espai públic per les 
 obres
3.5.4  Afectació a la mobilitat
 3.5.4a  Tancaments i barreres
 3.5.4b  Senyalització de les obres
 3.5.4c  Afectacions de les obres a 
  les instal·lacions de regu-
  lació i control del trànsit i
   a la gestió de la regulació 
  semafòrica.
 3.5.4d  Garantia de pas i adequa-
  ció dels itineraris de 
  vianants i desviaments 
  provisionals de vehicles
3.5.5 Afectacions al medi
 3.5.5a Emissions atmosfèriques
 3.5.5b Residus i neteja de l’obra
 3.5.5e Auscultació de les obres

Les obres d’enderrocs que es consideren 
en aquest apartat es poden classificar 
en tres tipologies:

 Pertanyents al grup 3.2i) de l’Orde-
nança d’intervenció municipal:
- Obres majors: règim de llicència.
-  Demolició parcial d’edificis catalo-

gats d’interès nacional (A) o d’in-
terès local (B); demolició total o 
parcial d’edificis protegits urbanís-
ticament (C), d’edificis considerats 
urbanísticament de nivell D i d’edi-
ficis integrats en conjunts prote-
gits.

 Pertanyents al grup 3.3c) de l’Orde-
nança d’intervenció municipal:
- Obres menors de tipus I: règim de 

comunicat regulat a l’article 49. - 
Demolició d’edificis, excepte els in-
closos a l’apartat 2.i) anterior.

 Demolicions i enderrocs inclosos en 
altres tipologies d’obra, generalment 
d’urbanització o d’infraestructures, 
com una fase més del projecte.

Els dos primers grups, com ja s’indica 
en la descripció, estan regulats per l’Or-
denança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal de les obres del 
BOPB de 25-3-2011, o posterior vigent.

Les demolicions del tercer grup s’han de 
preveure en el projecte aprovat per l’en-
titat corresponent i al·legat per l’Ajunta-
ment de Barcelona si el promotor és una 
administració externa.

En cas que no s’incloguin en el projec-
te, cal elaborar un projecte (si es tracta 
d’obres majors o menors del tipus I) i tra-
mitar-lo segons l’Ordenança reguladora 
dels procediments d’intervenció muni-
cipal.

En cas que es tracti d’una demolició que 
forma part d’un projecte d’urbanitza-
ció o infraestructures però que no s’ha 
previst en el projecte, s’ha de presentar 
una proposta d’actuació de la demolició, 
amb les aprovacions de l’entitat corres-
ponent i les al·legacions de l’Ajuntament 
de Barcelona si aquest no n’és el promo-
tor.

Per a les actuacions d’enderroc que re-
quereixin d’ús de voladures, s’han de 
tenir en compte addicionalment els cri-
teris descrits a l’apartat 4.8 “Voladures”.
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3.5.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Una setmana abans d’iniciar els tre-
balls d’enderroc, cal haver informat del 
dia i hora en què es faran els veïns, les 
activitats econòmiques i les empreses 
limítrofes, per tal que puguin prendre les 
mesures que considerin oportunes.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació

En cas d’obres d’altres administracions, 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per a les seves pròpies obres descrits en 
aquest manual.

En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.

Producte de comunicació Tipus A, 
ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra

Avís d’escala

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat

Lones

Anunci a la premsa (espai publicitari)

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...)

Mitjans de comunicació (notes de premsa)

Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...)
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Aquesta zona ha de romandre tancada 
durant les hores d’inactivitat i vetllar 
perquè cap persona no hi pugui accedir.

Els tancaments que cal fer servir han 
d’impedir les projeccions de possibles 
materials de runa durant el procés d’en-
derroc. En cada cas s’ha d’estudiar la 
tipologia de tancament que s’ha de fer 
servir. Aquesta tipologia pot ser diferent 
de la descrita al capítol 2.4A, si la nova 
proposta de tancament és per incre-
mentar el nivell de seguretat a la zona 
d’enderrocs. En qualsevol cas, cal que la 
validi l’entitat corresponent (vegeu l’An-
nex 2.2).

3.5.4b Senyalització de les obres

Addicionalment a la senyalització des-
crita al capítol 2.4B, s’ha de preveure 
una senyalització de reforç durant l’exe-
cució de les demolicions si afecten la 
mobilitat de vehicles o vianants. Aques-
ta senyalització l’ha de proposar i validar 
l’entitat corresponent (vegeu l’apartat 
2.2).

3.5.4c Afectacions de les obres 
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

En cas que hi hagi afectacions a la mobi-
litat de la zona que no garanteixin la cir-
culació normal de vianants o de vehicles 
o que la circulació de la maquinària de 
l’actuació pugui afectar la mobilitat nor-
mal de la zona, s’han d’obtenir els con-
dicionants de regulació del trànsit del 
Comitè d’Obres i Mobilitat, mitjançant 
el pla d’actuació que defineix la Guàrdia 
Urbana.

En qualsevol cas, s’han de complir els 
condicionants descrits al subapartat
2.4.1c d’aquest manual.

3.5.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

En general, les ocupacions que es derivin 
de l’execució de les obres de demolició 
s’han de tramitar i obtenir els condicio-
nants de la implantació tal com s’explica 
a l’apartat 2.2 “Ocupació de l’espai pú-
blic per les obres”.

En aquest tipus d’obres o actuacions 
s’ha de preveure que l’ocupació sigui la 
mínima per desenvolupar l’enderroc de 
manera segura i evitar projeccions de 
materials cap a l’exterior. Aquesta pro-
posta d’ocupació l’ha de validar l’entitat 
corresponent, segons l’apartat 2.2.

Addicionalment, les obres de demoli-
ció que impliquin una ocupació de la via 
pública, que no garanteixin la circula-
ció normal de vianants o de vehicles, o 
bé que la circulació de la maquinària de 
l’actuació pugui afectar la mobilitat nor-
mal de la zona, han d’obtenir els condici-
onants de l’actuació del Comitè d’Obres i 
Mobilitat (vegeu l’apartat 2.2 i l’Annex 2.2 
corresponent).

3.5.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

3.5.4 Afectacions a la mobilitat

3.5.4a Tancaments i barreres

S’ha de tenir una cura especial en els 
tancaments de les zones de demolició, 
i evitar en tot moment que puguin ser 
accessibles a personal aliè a l’obra pel 
perill que comporten.

En el cas dels accessos a la zona de de-
molicions, cal designar un treballador 
responsable de controlar el personal 
que entra i surt de la zona de demolició.
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3.5.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl

3.5.5d Protecció dels espais 
verds

3.5.5e Auscultació de les obres

S’ha de garantir que les vibracions amb 
afectacions estructurals que es puguin 
generar estan per sota dels llindars de-
limitats o bé, si superen els llindars, que 
es corregiran en el temps més breu pos-
sible. Per tant, cal garantir l’entrega dels 
resultats dels acceleròmetres a l’entitat 
de control corresponent.

3.5.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

S’ha de valorar si, per qüestions de se-
guretat, s’han de crear itineraris de vi-
anants o desviaments provisionals de 
vehicles per evitar risc de projeccions 
de materials durant el procés d’ender-
roc. Aquests nous itineraris provisionals 
s’han de dissenyar i validar tal com es 
descriu al capítol 2.4D del manual.

3.5.5 Afectacions al medi

3.5.5a Emissions atmosfèriques

Com a mesures addicionals als criteris 
del subapartat 2.5.1:

Quan les condicions climatològiques ho 
permetin, cal mullar les runes i els ma-
terials que es vagin desprenent durant 
l’enderroc per minimitzar la formació de 
núvols de pols. Aquestes aigües han de 
ser, preferentment, no potables o reuti-
litzades.

Garantir que es compleix la normativa 
municipal respecte a pols, sorolls i vi-
bracions que afecten les persones (OMA 
2011 o posterior vigent). Com que es 
tracta d’una actuació especial i que es 
pot acotar en el temps, es pot demanar 
la suspensió provisional del compliment 
de la norma ambiental respecte a l’emis-
sió de soroll i vibracions (vegeu el sub-
apartat 2.5.1), sempre que es justifiqui 
adequadament.

3.5.5b Residus i neteja de l’obra

S’ha de planificar amb una cura especi-
al la gestió dels residus que es generen 
massivament en aquest tipus d’actuació 
per garantir que els residus derivats re-
bran el tractament adequat. 
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4.1 
IMPLANTACIÓ DE GRUES A LA VIA 
PÚBLICA

4. ACTUACIONS PUNTUALS

balls poden provocar una restricció im-
portant del trànsit o, fins i tot, el tall d’un 
carrer, també cal demanar la intervenció 
d’agents de la Guàrdia Urbana.

El tràmit mitjançant l’Oficina Virtual de 
l’Ajuntament de Barcelona es pot fer ac-
cedint a la ruta de l’enllaç següent:

https://w110.bcn.cat  > Oficina Virtual    
> Empreses  > Permisos per fer obres  >  
Tràmits per fets vitals  > Permís d’ocupa-
ció de l’espai públic per bastides, grues o 
mudances

La Guàrdia Urbana, segons l’impacte de 
l’afectació de l’obra, i amb el criteri de 
dificultat i del tipus de via pot requerir 
que aquestes actuacions passin també 
pel Comitè d’Obres i Coordinació Urba-
na per coordinar l’actuació amb la resta 
de condicionants de la ciutat a la zona 
afectada.

Sens perjudici del que s’ha descrit an-
teriorment, s’han de fer els tràmits ad-
ministratius addicionals corresponents 
si la grua s’implanta en terrenys de titu-
laritat privada o bé de titularitat púbica 
però que no corresponguin a l’Ajunta-
ment de Barcelona (Diputació de Barce-
lona, Ministeri de Foment, Generalitat 
de Catalunya, etcètera).

En cas que aquesta grua s’hagi d’instal-
lar en una zona verda o afectar l’arbrat, 
ja sigui per la ubicació com per l’espai 
necessari per maniobrar, cal obtenir un 
permís de l’Institut Municipal de Parcs 
i Jardins - Protecció dels espais verds, 
mitjançant una instància que es pot 
presentar en qualsevol finestreta de 
l’Ajuntament. En cas de requerir alguna 
actuació en els elements vegetals, l’ha 
de dur a terme Parcs i Jardins mitjan-
çant l’acceptació prèvia del pressupost 
a càrrec del promotor o l’empresa a qui 
es delegui.

En aquest capítol es defineixen els con-
dicionants addicionals als capítols 1, 2 i 
3 que s’han de tenir en compte per a la 
implantació correcta de grues per exe-
cutar les activitats de l’obra. 

S’entenen com a grues dues tipologies: 
les grues fixes (grues torre, pòrtics grua, 
etcètera) i les grues mòbils. Tanmateix, 
s’ha de diferenciar si afecten la calçada 
o no. S’han de tractar les dues tipologies 
de grua com un sol cas, ja que per mun-
tar la grua fixa és necessària la grua mò-
bil i, per tant, la diferenciació s’ha de fer 
segons si ocupen la via pública o no.

4.1.1 Prescripcions generals

Els procediments per a la implantació 
correcta de la grua es defineixen en l’Or-
denança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal en les obres,
de 25 de febrer de 2011, o posterior vi-
gent. Aquesta Ordenança es pot consul-
tar a la ruta de l’enllaç següent:

https://w110.bcn.cat  > Ordenances 
municipals  > Urbanisme i Habitatge  > 

Procediments d’intervenció municipal en 
les obres

En el cas que s’hagi d’ocupar l’espai pú-
blic, les empreses o persones interessa-
des poden presentar les sol·licituds per 
internet (Oficina Virtual), fax o en per-
sona a qualsevol Unitat Territorial de la 
Guàrdia Urbana, o a l’Oficina d’Informa-
ció i Tràmits (OIT) de prefectura. El per-
mís que s’ha d’obtenir és el següent:

Permís d’ocupació de l’espai públic per 

bastides, grues o mudances: Per instal-
lar a la via pública grues que poden ele-
var més de 15 tones de pes, estacionar 
els vehicles que transporten els materi-
als per al muntatge o desmuntatge d’una 
bastida o per ocupar amb un vehicle una 
part o la totalitat de la calçada o vorera 
d’un carrer quan es fa una mudança, s’ha 
de disposar d’un permís de la Guàrdia 
Urbana. Si es preveu que aquests tre-
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municació d’obres menors (ORPIMO), 
segons els procediments descrits al 
subapartat 4.1.1 “Prescripcions gene-
rals” d’aquest capítol.

  Realització dels tràmits administra-
tius addicionals corresponents si 
la grua s’ha d’implantar en terrenys 
de titularitat privada o de titularitat 
pública però que no corresponen a 
l’Ajuntament de Barcelona (Diputació 
de Barcelona, Ministeri de Foment, 
Generalitat de Catalunya, etcètera).

 Si el muntatge o desmuntatge de la 
grua requereix un transport especi-
al, s’han de seguir els procediments 
administratius corresponents (vegeu 
l’apartat 4.3 “Transports especials”).

Un cop fets els procediments adminis-
tratius corresponents descrits, es pot 
procedir al transport i la implantació de 
la grua.

4.1.2 Fases d’actuació

En aquest subapartat es descriuen els 
condicionants que cal tenir en comp-
te en cada fase temporal per implantar, 
utilitzar i retirar la grua.

4.1.2a Abans de la implantació de 
la grua

Aquesta fase es desenvolupa des del 
moment en què es té intenció d’iniciar 
l’actuació fins al moment d’implantar 
la grua físicament al territori, tot i que 
aquest últim punt es descriu en la sego-
na fase.

Quan es vol implantar una grua a l’espai 
públic, s’han de conèixer prèviament els 
condicionants següents:

 Titularitat de la via sobre la qual s’ha 
d’actuar (municipal, autonòmica, es-
tatal, altres) o titularitat dels espais 
afectats (espais públics, espais pri-
vats).

  Categoria, segons l’Ajuntament de 
Barcelona, de la via en què s’ha d’ac-
tuar (Annex 1 “Classificació de la xar-
xa viària de Barcelona”).

  Condicions de contorn de l’obra: esco-
les i altres equipaments d’alta sensi-
bilitat, infraestructures, etcètera.

  Ocupacions necessàries per executar 
l’actuació.

  Temps necessari per a l’actuació 
(muntatge - activitat - desmuntatge).

  Característiques tècniques del mitjà 
de transport de la grua al lloc d’inte-
rès.

  Estudi de càrregues transmeses al 
terreny amb la maniobra crítica.

Tenint en compte els condicionants an-
teriors, s’han de fer el tràmits següents 
abans de procedir a la implantació de la 
grua:

 Obtenció del permís d’ocupació de 
l’espai públic o de l’assabentat sense 
objeccions en el cas de règim de co-
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4.1.2c  Aixecament i final de 
l’actuació

Aquesta última fase preveu el període 
des que els responsables facultatius 
donen per acabada l’actuació fins que 
s’inicien els treballs de desmuntatge i 
retirada d’elements de treball. 

Desmuntatge i retirada de la grua

El desmuntatge i la retirada de la grua 
han de complir les condicions establer-
tes en els permisos descrits al punt an-
terior.

En el cas que es necessiti un permís de 
transport especial per a la retirada de la 
grua, s’ha d’obtenir abans de l’execució 
de la retirada (vegeu l’apartat 4.3 “Trans-
ports especials”).

Durant el desmuntatge i la retirada de la 
grua, s’ha de garantir l’ordre i la neteja 
de l’àmbit afectat per les obres.

Neteja, repassos i reposicions

Quan s’hagi retirat la grua, i després 
d’adoptar les mesures de seguretat ade-
quades, cal fer, si escau, les restitucions 
necessàries per retornar l’àmbit ocupat 
en unes condicions iguals o millors que 
quan es van iniciar els treballs, ja que la 
implantació de la grua pot haver malmès 
el paviment o altres serveis i elements 
que interferien en l’ocupació. 

4.1.2b Implantació i execució dels 
treballs

Aquesta fase s’inicia amb la implantació 
física de la grua a l’espai públic i s’acaba 
en el moment en què els treballs es do-
nen per acabats i es procedeix a la reti-
rada de la grua. A continuació es descri-
uen els condicionants que s’han de tenir 
en compte:

 El transport i la implantació de la grua 
s’han d’executar segons els condicio-
nants obtinguts en els permisos des-
crits al punt anterior.

  L’ocupació de l’espai públic per execu-
tar l’actuació no pot superar els termi-
nis autoritzats. Si es preveu un incom-
pliment d’aquests terminis, s’ha de 
notificar immediatament a la Guàrdia 
Urbana mitjançant la unitat territori-
al o l’Oficina d’Informació i Tràmits de 
prefectura corresponents. En el cas 
de grues sobre terreny de propietat 
aliena a l’Ajuntament de Barcelona, 
s’ha de notificar addicionalment a 
l’entitat que té la titularitat de la via o 
parcel·la.

  Durant el desenvolupament de les 
feines de la grua, les càrregues no po-
den passar per sobre de la projecció 
vertical de l’espai públic. En cas de 
necessitat de pas, cal senyalitzar la 
zona i adoptar les mesures correspo-
nents perquè la càrrega manipulada 
no passi per sobre de vianants o vehi-
cles, així com les mesures per garantir 
la mobilitat i seguretat per minimitzar 
l’impacte als ciutadans afectats.

4. ACTUACIONS PUNTUALS
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4.3
TRANSPORTS ESPECIALS

4.2
IMPLANTACIÓ DE BASTIDES

Sovint, les obres poden requerir l’ús de 
peces, vehicles extraviaris o maquinària 
auxiliar que, ja sigui per pes o per dimen-
sions, fan que el transport requereixi ve-
hicles especials. Tanmateix, es pot donar 
el cas invers, en què desmuntatges, de-
molicions i excavacions o els mateixos 
procediments constructius requereixin 
transports especials per gestionar pe-
ces de pes o dimensió singulars.

En aquest apartat es descriuen els 
transports que es consideren especials, 
així com el procediment que cal dur a 
terme per efectuar-lo satisfactòriament.

4.3.1 Prescripcions generals

Es consideren transports especials els 
que requereixin circular pel terme mu-
nicipal amb vehicles que sobrepassin 
les dimensions o el pes reglamentari, 
d’acord amb el que assenyala l’annex IX 
sobre masses i dimensions del Regla-
ment general de vehicles (Reial decret 
2822/1998, de 23 de desembre, o poste-
rior vigent).

4.3.2 Fases d’actuació

4.3.2a Previ al transport especial

Els transports especials requereixen 
el permís corresponent de la Guàrdia 
Urbana per als transports que circulin 
per la xarxa viària de titularitat munici-
pal. En aquest permís s’especifiquen els 
condicionants necessaris per dur a ter-
me l’operació de transport.

La tramitació de la sol·licitud dels per-
misos es pot fer mitjançant la ruta de 
l’enllaç següent:

www.bcn.cat  > Oficina Virtual  > Empre-
ses  > Llicències i permisos  > Transports 
i autoritzacions especials 

Les bastides a la ciutat impliquen un 
obstacle temporal en els itineraris de vi-
anants que cal resoldre de la millor ma-
nera possible per garantir la convivència 
de l’obra amb la resta de la ciutat i res-
pectar en tot moment l’accessibilitat de 
la zona afectada.

La col·locació de qualsevol bastida ha de 
seguir les prescripcions de l’Ordenança 
reguladora dels procediments d’inter-
venció municipal en les obres, l’Orde-
nança dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona o les normes que les 
substitueixin i el Manual de bastides de 
l’Ajuntament de Barcelona vigent. L’Or-
denança i el manual es poden consultar 
als enllaços següents:

Ordenances Municipals i Normativa:
www.bcn.cat  > Ajuntament  > Informació 
Administrativa  > Normativa

Manual de bastides:  
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanis-
me  > Obres  > Comitè d’Obres i Mobilitat  
> Documentació necessària  > Manual de 
bastides i accessibilitat.
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Els danys o perjudicis que, amb caràcter 
general, es puguin produir a persones, 
animals o elements urbans o privats a 
causa de la circulació del vehicle objec-
te d’aquesta autorització els ha d’assu-
mir directament, com a responsable, el 
titular de l’autorització, sense que l’Ad-
ministració hi tingui cap responsabilitat.

La falta de compliment de qualsevol de 
les instruccions fixades a l’autorització 
en comporta automàticament l’anul-
lació, sens perjudici de les accions que 
es puguin exercir contra el titular. 

4.3.2b Execució del transport 
especial
 
En aquest subapartat es descriuen els 
criteris per dur a terme el transport es-
pecial, és a dir, el trajecte des de l’origen 
fins a l’obra, la càrrega o descàrrega del 
material, en el cas que el transport es-
pecial es faci cap a l’obra, o el trajecte 
de l’obra a la destinació del vehicle o 
del material, en el cas que el transport 
especial s’origini a l’obra (retirada i des-
muntatges d’elements singulars o de 
maquinària).

Un cop s’hagi obtingut el permís corres-
ponent, es pot dur a terme el transport 
especial en les dates assenyalades, 
sempre que es compleixin els condicio-
nants especificats en aquest capítol.

Les ocupacions possibles per la càrrega 
i descàrrega s’han de fer d’acord amb els 
condicionants obtinguts dels organis-
mes corresponents (vegeu el punt ante-
rior, paràgraf 4).

El conductor del transport ha de portar 
sempre la còpia de l’autorització lliurada 
per la Guàrdia Urbana de Barcelona en 
suport paper o electrònic.

La Guàrdia Urbana pot decidir anul·lar 
el transport especial en funció dels es-
deveniments previstos i situacions so-

O bé adreçant-se a l’Oficina de Trans-
ports Especials de la Guàrdia Urbana:

Adreça: passeig de la Zona Franca, 97
Districte: Sants-Montjuïc
Codi postal: 08040
Municipi: Barcelona
Horari: De dilluns a divendres de 7 a 14 h

Aquest permís no eximeix d’obtenir els 
permisos de pas corresponents de la 
resta de vies no municipals per les quals 
el transport especial ha de circular.

Tots els vehicles especificats a l’autorit-
zació han d’estar al corrent de la Inspec-
ció Tècnica i han de tenir contractada 
l’assegurança obligatòria. En cas con-
trari, l’autorització no es podrà tramitar 
mitjançant la Unitat de Circulació de la 
Guàrdia Urbana.

S’han de preveure les ocupacions d’es-
pai públic i afectacions a serveis i al 
medi que es derivin de la càrrega o des-
càrrega del contingut del transport es-
pecial a l’obra. Aquestes ocupacions o 
afectacions s’han de tractar segons els 
criteris establerts a la resta de capítols 
d’aquest manual i cal obtenir els per-
misos i condicionants addicionals dels 
organismes corresponents que calguin. 
Aquests organismes són, normalment, 
els serveis tècnics dels districtes, les 
unitats territorials de la Guàrdia Urbana 
o el Comitè d’Obres i Coordinació Urbana 
si l’ocupació afecta la mobilitat d’una via 
no secundària.

La Unitat de Circulació de la Guàrdia Ur-
bana pot exigir que el titular o conductor 
del vehicle del transport especial hagi 
de recórrer prèviament l’itinerari per 
comprovar la possibilitat de completar 
el recorregut i, a més, sigui el responsa-
ble de prendre les mesures necessàries 
per superar les limitacions d’alçària i 
amplada abans d’iniciar el transport. 
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4.4 
PAVIMENTACIONS DE CALÇADA

En aquest apartat es descriu el procedi-
ment específic per dur a terme les pavi-
mentacions de calçada a les vies de la 
ciutat de Barcelona. Els procediments i 
els condicionants que es descriuen són 
addicionals als de la resta de capítols 
d’aquest manual.

4.4.1 Prescripcions generals

S’entén per pavimentació de calçada 
el conjunt d’accions necessàries per 
executar el pavimentat de les zones de 
trànsit rodat. Les accions que es poden 
donar són: fressat del paviment exis-
tent, neteja i preparació de la base per a 
la pavimentació (regs d’imprimació, ad-
herència, etcètera) i la pavimentació en 
si de la zona de trànsit rodat.

S’inclouen totes les actuacions de pavi-
mentació de calçada que un cop enlles-
tides s’hagin d’obrir al trànsit rodat, ja 
siguin actuacions independents o esti-
guin integrades dins d’una obra.

No s’inclouen en aquest capítol les acci-
ons prèvies que impliquin demolicions, 
moviments de terres i preparació de les 
esplanades o capes base o intermèdies, 
si no és que s’hagin d’obrir temporal-
ment al trànsit.

4.4.2 Fases d’actuació

En aquest subapartat es descriuen els 
condicionants que cal tenir en compte 
en cada fase temporal per executar la 
pavimentació de la calçada.

4.4.2a Abans de l’execució de la 
pavimentació

Les actuacions de pavimentacions de 
calçada han d’obtenir els condicionants 
del Comitè d’Obres i Coordinació Urbana 
i, per tant, el pla d’actuació de la Guàrdia 
Urbana derivat, independentment del ti-
pus de via on s’executi, sempre que sigui 

brevingudes, o bé pels agents meteoro-
lògics, si són desfavorables i impliquen 
riscos en l’execució.

4.3.2c  Aixecament i final de 
l’actuació

Quan s’hagi acabat el transport especial 
els tècnics municipals de l’Ajuntament 
podran revisar els paviments, serveis 
i elements malmesos amb l’execució 
d’aquest transport. L’empresa construc-
tora és la responsable de dur a terme les 
restitucions o reparacions necessàries 
per retornar l’àmbit de pas del trans-
port i l’àmbit ocupat en les operacions 
de càrrega i descàrrega en unes condi-
cions iguals o millors que abans de fer el 
transport.

S’han de prendre les mesures de segure-
tat adequades i tenir en compte els cri-
teris de l’Ajuntament de Barcelona per 
dur a terme correctament les possibles 
restitucions o reparacions.

Les despeses derivades d’aquestes res-
titucions o reparacions són a càrrec de 
l’obra que requereix el transport espe-
cial.
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4.4.2c Aixecament i final de 
l’actuació

L’aixecament i la retirada de la maqui-
nària i els elements auxiliars s’han de 
complir amb les condicions establertes 
descrites al punt anterior.

Durant l’aixecament i la retirada de la 
maquinària i els elements auxiliars, 
cal garantir l’ordre i la neteja de l’àmbit 
afectat per la pavimentació.

La calçada pavimentada no es pot obrir 
al trànsit rodat fins que no s’obtingui 
l’acta de posada en servei de la Guàrdia 
Urbana.

de titularitat de l’Ajuntament de Barce-
lona (vegeu l’Annex 1. “Classificació de la 
xarxa viària de Barcelona”).

Per a l’obtenció d’aquests condicionants 
s’ha de demanar assistència al Comitè 
d’Obres i Coordinació Urbana. Per fer-ho, 
cal presentar la documentació descrita 
al document que es pot trobar a la ruta 
de l’enllaç següent:

www.bcn.cat  > Urbanisme  > Obres  > 

Comitè d’Obres i Mobilitat  > Documen-
tació necessària  > “Documentació a 
presentar per treballs d’aglomerat.pdf”

Per a l’elaboració d’aquesta documenta-
ció s’han de tenir en compte els condi-
cionants preestablerts en el document 
“Criteris dels treballs de pavimentació i 
fressat.pdf”, que es pot trobar a la ma-
teixa ruta descrita al paràgraf anterior.

Addicionalment, s’han de fer els tràmits 
corresponents per obtenir els permisos 
o les autoritzacions i els condicionants 
necessaris si la via no és de titularitat de 
l’Ajuntament de Barcelona (Diputació de 
Barcelona, Ministeri de Foment, Genera-
litat o privada).

4.4.2b Execució dels treballs

Un cop obtinguts els permisos o les 
autoritzacions, els condicionants i els 
plans d’actuació necessaris, descrits a 
l’apartat anterior, es pot procedir a l’exe-
cució dels treballs en la data acordada.

S’han de complir en qualsevol moment 
tots els condicionants obtinguts i cal 
executar la pavimentació d’acord amb el 
pla d’actuació de la Guàrdia Urbana. En 
cas de previsió d’incompliment d’algun 
condicionat o d’una part del pla, cal no-
tificar l’imprevist al contacte de Guàrdia 
Urbana assignat en el pla i demanar els 
nous condicionants d’actuació adaptats 
a la nova situació.
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4.5 
ACTUACIONS DE REPARACIÓ  
I MANTENIMENT

Aquestes actuacions tenen com a ob-
jecte reparar o preveure un dany en 
paviment, mobiliari urbà, elements ve-
getals, serveis, etcètera, i prioritzen les 
que generin un risc de danys físics als 
ciutadans, seguit de les que el dany pe-
nalitzi la funcionalitat de l’element i les 
que perjudiquin únicament l’estètica de 
l’element afectat.

En aquest apartat s’estableixen els cri-
teris i les indicacions principals, addici-
onals a la resta de capítols del manual, 
perquè l’actuació de reparació garanteixi 
la convivència amb la resta de la ciutat i 
respecti en tot moment l’habitabilitat i la 
dinàmica de la zona afectada. 

4.5.1 Prescripcions generals

Les actuacions de reparació i manteni-
ment no tenen el tractament d’una obra 
pel que fa a l’adjudicació, sinó que solen 
ser contractes de manteniment munici-
pals en què l’Ajuntament de Barcelona 
prioritza les actuacions que cal dur a 
terme i les executa mitjançant els ope-
radors de manteniment de les diferents 
àrees municipals.

En aquest apartat també es consideren 
altres actuacions que poden derivar de 
danys puntuals causats per una obra 
en elements exteriors, en les maniobres 
de càrrega i descàrrega, el transport de 
materials, etcètera. En aquest cas, l’exe-
cutor de l’obra n’és el responsable i s’ha 
de fer càrrec d’informar del dany a l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona, així com de la reparació, 
d’acord amb els condicionants munici-
pals que obtingui per dur-la a terme.

Els aspectes que es descriuen en aquest 
apartat són vàlids per a les reparacions 
que cal fer durant el període de garantia 
d’una obra, sempre que la magnitud de 
l’ocupació de l’espai públic sigui superior 
a un dia, la qual ha d’adoptar els condi-
cionants descrits per les obres als capí-
tols 2 i 3 d’aquest manual.

En el cas que es produeixi el trencament 
accidental d’un servei, se n’ha d’infor-
mar la companyia explotadora corres-
ponent, la Guàrdia Urbana d’obres o el 
centre de comandament de la Guàrdia 
Urbana trucant al 092. Igualment, s’ha 
de procedir de la mateixa manera en cas 
que es malmeti un element urbà que ge-
neri perill.

En el cas que s’afecti un element vege-
tal, cal comunicar-ho immediatament 
a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 
Protecció dels espais verds. 

4.5.2 Fases d’actuació

En aquest subapartat es descriuen els 
condicionants que s’han de tenir en 
compte en cada fase temporal per exe-
cutar l’actuació.

4.5.2a Abans de la implantació 
dels treballs

Les actuacions de reparació i manteni-
ment procedents de les contractes de 
manteniment de les diferents àrees de 
l’Ajuntament de Barcelona estan sotme-
ses als sistemes de planificació i prio-
rització de tasques propis del contracte 
establert amb l’Administració, per tant, 
no requereixen permisos d’ocupació ad-
dicionals. Això no eximeix la contracta 
de consensuar amb l’organisme munici-
pal corresponent l’estratègia comunica-
tiva d’aquestes actuacions.
Les actuacions de reparació i manteni-
ment originades per incidències d’una 
obra existent activa o en període de ga-
rantia han d’obtenir els condicionants 
d’actuació i informar de la incidència al 
més aviat possible l’organisme muni-
cipal corresponent i, si escau, comuni-
car-ho a altres entitats responsables de 
la via o de l’element afectat (vegeu l’An-
nex 2.2 “Òrgans competents que autorit-
zen o tramiten les ocupacions de l’espai 
públic i en determinen les condicions” i 
l’Annex 2.3 “Llista de serveis i elements 
urbans afectats per les obres”).
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4.5.2c Aixecament i final de 
l’actuació

L’aixecament i la retirada de la maquinà-
ria i dels elements auxiliars ha de com-
plir les condicions establertes descrites 
al subapartat 4.5.2a.

Durant l’aixecament i la retirada de la 
maquinària i dels elements auxiliars, 
s’ha de garantir l’ordre i la neteja de 
l’àmbit afectat per l’actuació.

En les obres de subministraments, des-
viaments o reparacions de serveis és 
necessari que la Guàrdia Urbana d’obres 
fixi els condicionants, sens perjudici que 
la gestió i la tramitació es faci a través 
de l’ACEFAT.

L’obertura de cambres de registre que no 
requereixin obra civil (estesa de cable, 
inspeccions, neteja, etcètera) requerei-
xen l’autorització de la Guàrdia Urbana 
d’obres.

L’organisme municipal que fixa els con-
dicionants pot requerir, segons l’impacte 
de l’afectació de l’obra, i amb el criteri de 
dificultat i del tipus de via, que aques-
tes actuacions passin també pel Comitè 
d’Obres i Coordinació Urbana per coordi-
nar l’actuació amb la resta de condicio-
nants de la ciutat a la zona afectada.

4.5.2b Implantació i execució de 
l’actuació

Un cop obtinguts els permisos o les 
autoritzacions, els condicionants i els 
plans d’actuació necessaris, descrits a 
l’apartat anterior, es pot procedir a l’exe-
cució dels treballs en la data acordada.

S’han de dur a terme les accions comu-
nicatives d’acord amb l’estratègia de co-
municació definida.

S’han de complir en qualsevol moment 
tots els condicionants obtinguts i s’ha 
d’executar l’actuació d’acord amb els 
criteris establerts. En cas de preveure 
l’incompliment d’algun condicionant, cal 
notificar l’imprevist a l’organisme públic 
corresponent i sol·licitar els nous condi-
cionants d’actuació adaptats a la nova 
situació.
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4.6 
ADAPTACIÓ DE LES OBRES ALS 
ACTES DE CIUTAT

A la ciutat de Barcelona sovint s’organit-
zen actes de ciutat. Aquests actes són 
esdeveniments que, tot i tenir durades 
curtes, atrauen grans masses de gent i cal 
preveure si poden afectar una obra o ac-
tuació. Són exemples d’actes de ciutat les 
curses esportives, les manifestacions, les 
festes de barri o de ciutat, actes espor-
tius en entitats esportives que atrauen 
molta gent, períodes festius que generen 
una gran afluència de persones, etcètera.

En aquest apartat no es tenen en comp-
te els mercats i les fires al carrer, que tot 
i que són temporals tenen, en la major 
part dels casos, una repetició periòdica 
programada. Aquests casos es tracten, 
conjuntament amb els mercats, centres 
comercials i eixos comercials, a l’apartat 
5.2 “Afectació a zones de gran importàn-
cia comercial”.

Les obres i actuacions, i el seu entorn, 
que es vegin afectades per aquests ac-
tes de ciutat, han de tenir en compte les 
especificacions addicionals als capítols 
2, 3 i 4 del manual, que es defineixen en 
aquest capítol.

4.6.1 Aspectes addicionals en 
l’adaptació de les obres als actes 
de ciutat

El calendari actualitzat d’esdeveniments 
està en possessió de la Guàrdia Urbana, 
que coordina les actuacions del territori 
seguint aquest calendari.

4.6.1.1 Programació de les obres

Les obres no iniciades s’han de progra-
mar en el temps conjuntament amb l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
(vegeu l’apartat 2.2), així com amb la 
Guàrdia Urbana, per assegurar la míni-
ma interferència amb els actes de ciutat 
programats. Especialment en èpoques 
de Nadal, Setmana Santa o estiu, aques-
ta programació d’obres és més rigorosa i 
es restringeixen les actuacions a les que 
són urgents.

Les obres iniciades que es vegin afecta-
des per un acte de ciutat, previst o no, 
han d’adoptar les mesures especials 
que indiqui la Guàrdia Urbana. A manera 
de previsió, s’indiquen en aquest suba-
partat les mesures generals que s’han 
d’exigir, i només quedaran pendents de 
definir les particulars de cada situació 
que fixa la Guàrdia Urbana.

S’han de preveure les èpoques d’aug-
ment d’activitat comercial (Nadal, Sant 
Jordi, etcètera) i adaptar les obres o co-
ordinar-les conjuntament amb l’organis-
me corresponent de l’Ajuntament (vegeu 
l’apartat 2.2), així com amb les associa-
cions o els responsables de les entitats 
comercials que es tracten a l’apartat 5.2.

Durant l’esdeveniment, el contractista 
i la direcció d’obra de l’obra afectada 
han de facilitar a la Guàrdia Urbana un 
contacte directe en cas d’emergència. 
Aquest contacte ha d’estar disponible 
durant l’esdeveniment i disposat a res-
pondre i gestionar les accions que s’indi-
quin corresponents a la seguretat de les 
persones durant l’esdeveniment davant 
els elements de l’obra. El contractista ha 
de disposar d’un equip de persones per 
conservar l’obra en un estat correcte i fer 
el manteniment dels tancaments durant 
l’acte.

4.6.1.2 Ocupació de l’espai públic

Les ocupacions de les obres han de ser 
les mínimes possibles durant l’acte de 
ciutat.

No s’han de disposar abassegaments 
de material, tancaments d’obra mòbils o 
altres elements d’obra manipulables en 
zones de fàcil accés per a personal ex-
tern a l’obra.

L’obra ha de romandre tancada i es pot 
permetre l’activitat interna als tanca-
ments, però en cap cas no es poden dur 
a terme operacions de càrrega i descàr-
rega des de l’exterior o bé entrades i sor-
tides de camions o vehicles d’obra.
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4.7 
ACTUACIONS NOCTURNES

En aquest apartat s’estableixen els crite-
ris i les indicacions principals que s’han 
de seguir per a l’execució de treballs pla-
nificats en horari nocturn. S’entén com 
a horari nocturn el comprès entre les 
23.00 i les 7.00 hores. Els procediments 
i els condicionants que es descriuen són 
addicionals als de la resta de capítols 
d’aquest manual.

4.7.1 Prescripcions generals

L’horari de treball ha d’estar comprès 
entre les 8.00 i les 18.00 hores per a les 
obres de serveis i canalitzacions, i entre 
les 8.00 i les 21.00 hores per a la resta 
d’obres, totes de dilluns a divendres. 
L’horari de funcionament de la maquinà-
ria es fixa entre les 8.00 i les 20.00 hores.

Qualsevol activitat planificada en obres 
o actuacions de reparació o manteni-
ment puntual en l’espai públic fora de 
l’horari descrit ha d’obtenir els condici-
onants d’actuació del Comitè d’Obres i 
Coordinació Urbana.

Les actuacions que per imprevistos du-
rant l’execució d’obres diürnes s’allar-
guin més enllà de l’horari de treballs 
diürn s’han de comunicar i justificar al 
tècnic municipal assignat a l’obra i a 
la Guàrdia Urbana d’obres. Només són 
justificables els treballs necessaris per 
pal·liar l’imprevist que en cas que no 
s’executés representés un risc per a ciu-
tadans o treballadors de l’obra. A priori 
no són justificables les actuacions que 
per una mala planificació no s’acabin en 
l’horari de feines descrit. 

4.7.2  Fases d’actuació

4.7.2a Abans de l’actuació 
nocturna

L’entitat executora de l’obra ha d’obtenir 
els condicionants del Comitè d’Obres 
i Coordinació Urbana i, per tant, el pla 
d’actuació de la Guàrdia Urbana deri-

4.6.1.3 Tancaments i barreres

S’han de reforçar els tancaments i les 
barreres. Es pot plantejar ancorar els 
tancaments al paviment per evitar-ne 
moviments amb el pas de gran afluència 
de gent.

En obres o actuacions amb ús de tan-
ques grogues (vegeu l’Annex 2.4A), cal 
dur a terme les actuacions provisionals 
necessàries per enrasar el paviment i 
permetre la retirada de les tanques gro-
gues durant l’esdeveniment. 

4.6.1.4 Senyalització i 
abalisament de les obres

S’han de comprovar els ancoratges dels 
senyals provisionals d’obra i, si escau, 
s’han de reforçar.

S’ha de preveure el reforç dels senyals 
de seguretat de les obres.

4.6.1.5 Itineraris provisionals

Els itineraris provisionals s’han d’adap-
tar al màxim possible, en dimensions, 
a l’afluència de gent que pugui generar 
l’esdeveniment.

Cal prioritzar, retirant tancaments i ade-
quant provisionalment les obres, l’ac-
cessibilitat al llarg de tot el recorregut o 
la zona prevista en l’acte de ciutat en tot 
moment.
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 Les obres d’una durada superior a tres 
mesos han de disposar d’un servei 
ambiental que faci un seguiment pe-
riòdic de l’impacte acústic de l’obra 
verificat per l’Ajuntament. Aquest se-
guiment només el poden dur a terme 
entitats de protecció de la contami-
nació acústica (EPCA) incloses al Re-
gistre de la Generalitat de Catalunya. 

Addicionalment, s’han de fer els tràmits 
corresponents per obtenir els permisos 
o les autoritzacions i els condicionants 
necessaris, si la via no és de titularitat 
de l’Ajuntament de Barcelona (Diputació 
de Barcelona, Ministeri de Foment, Ge-
neralitat o privada).

En el cas d’haver de superar els llindars 
establerts en l’Ordenança de medi am-
bient vigent, s’ha d’obtenir, addicional-
ment, la resolució per la qual s’atorga la 
suspensió provisional dels objectius de 
qualitat acústica per a l’execució dels 
treballs.

4.7.2b Execució de l’actuació 
nocturna

Un cop obtinguts els permisos o les 
autoritzacions, els condicionants i els 
plans d’actuació necessaris, descrits a 
l’apartat anterior, es pot procedir a l’exe-
cució dels treballs nocturns en la data 
acordada.

S’han de complir en qualsevol moment 
tots els condicionants obtinguts i s’ha 
de dur a terme l’actuació acord amb el 
pla d’actuació de la Guàrdia Urbana. En 
cas de previsió d’incompliment d’algun 
condicionant o d’una part del pla, cal no-
tificar l’imprevist al contacte de la Guàr-
dia Urbana assignat en el pla i demanar 
els nous condicionants d’actuació adap-
tats a la nova situació.

En cap moment no es poden superar 
els llindars establerts en l’Ordenança 
de medi ambient vigent, o en cas d’ha-
ver obtingut una resolució de suspensió 

vat, independentment del tipus de via on 
s’executi.

S’ha de presentar al Comitè una pro-
posta d’actuació i un estudi d’impacte 
acústic, segons l’Annex II.12 de l’OMA, de 
les feines que cal desenvolupar, addicio-
nalment a la documentació requerida a 
la Guia de documentació a presentar al 
Comitè d’Obres i Coordinació Urbana vi-
gent. Aquesta guia es pot consultar a la 
ruta de l’enllaç següent:

www.bcn.cat  > Urbanisme  > Obres  >  
Comitè d’Obres i Mobilitat  > Documenta-
ció necessària  > Guia de Documentació a 
presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat.

En la proposta d’actuació que cal pre-
sentar al Comitè d’Obres s’han de pre-
veure les recomanacions del Programa 
de vigilància ambiental de l’Ajuntament 
de Barcelona en els aspectes següents:

 Si és possible, el subministrament 
elèctric s’ha de fer a través d’esco-
mesa elèctrica provisional per evitar 
l’ús de generadors. En cas d’utilitzar 
generadors, han d’estar insonoritzats 
i ben allunyats de les edificacions.

  En el cas que l’obra tingui una durada 
superior a tres mesos, el subminis-
trament elèctric s’ha de fer a través 
d’escomesa elèctrica, excepte en les 
obres d’urbanització.

  Estratègia de comunicació prèvia als 
veïns de l’entorn, amb avís d’escala i 
una setmana d’antelació.

  Possible control i utilització de panta-
lles acústiques al voltant de les fonts 
d’emissió sonores.

  Formació del personal d’obra en l’àm-
bit d’actuacions nocturnes.

  El promotor és el responsable de fer 
el seguiment del control acústic cada 
jornada de treball a l’efecte de valorar 
les previsions de l’estudi acústic pre-
sentat. El promotor ha de planificar 
les actuacions i els recursos de l’obra 
amb l’objectiu de reduir el termini dels 
treballs i, així, disminuir el nombre de-
jornades i l’impacte dels treballs noc-
turns.
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4.8 
VOLADURES

Les obres que impliquin voladures en al-
gun dels procediments constructius han 
de tenir en compte els criteris fixats en 
aquest capítol.

4.8.1 Prescripcions generals

L’entitat amb competències per regular 
les activitats de voladures a la ciutat de 
Barcelona és la Subdirecció General de 
Mines, que depèn de la Secretaria d’Es-
tat d’Energia del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme.

La normativa relacionada amb els ex-
plosius i les voladures es pot consultar a 
l’enllaç següent del web de la Subdirec-
ció General de Mines:

http://www.minetur.gob.es/energia/
mineria/Explosivos/Paginas/Explosivos.
aspx

La norma espanyola UNE 22-381-93 es-
tableix un procediment d’estudi i control 
de vibracions produïdes per voladures 
amb explosius i transmeses pel terreny 
aplicable a aquest tipus d’actuacions.

Les voladures que es preveuen en aquest 
apartat es consideren de la categoria de 
voladures especials, ja que són voladu-
res pròximes a nuclis habitats, com és 
la ciutat de Barcelona, segons defineix 
l’OM 18902, de 29 de juliol, de 1994.

4.8.2 Fases d’actuació

4.8.2a Abans de la realització  
de la voladura

Projecte de voladures especials

El consum d’explosius per fer voladures 
especials requereix l’autorització de l’òr-
gan competent. El peticionari ha de pre-
sentar un projecte de voladura especial, 
signat per un tècnic titulat de mines i vi-
sat pel col·legi corresponent.

de límits acústics, s’han de complir els 
condicionants establerts en aquesta re-
solució.

L’Ajuntament pot fer mesuraments dels 
nivells sonors per comprovar que en la 
realització dels treballs no se superen 
els valors previstos autoritzats. El pro-
motor ha de permetre l’accés a l’obra del 
tècnic esmentat, que ha d’anar acreditat 
degudament i amb l’equip de seguretat 
corresponent.

Cal aturar els motors de la maquinària 
quan no sigui necessària i evitar els des-
plaçaments innecessaris. Cal evitar l’es-
pera de camions en l’àmbit extern proper 
a l’obra.

4.7.2c  Aixecament i final de 
l’actuació

L’aixecament i la retirada de la maquinà-
ria i dels elements auxiliars ha de com-
plir les condicions establertes descrites 
en el punt anterior.

Durant l’aixecament i la retirada de la 
maquinària i dels elements auxiliars, 
s’ha de garantir l’ordre i la neteja de l’àm-
bit afectat per l’actuació.

L’organisme corresponent de l’Ajunta-
ment de Barcelona es reserva el dret de 
contrastar els nivells acústics mesurats 
pel tècnic municipal, o en cas que no 
n’hi hagi, les mesures fetes pel perso-
nal de l’obra. Les empreses executores 
de l’obra han de facilitar aquests resul-
tats a l’Ajuntament i justificar totes les 
mesures que hagin superat els llindars 
acústics establerts.
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Comunicat a l’Ajuntament de 
Barcelona, voladura de prova

Un cop autoritzat el projecte de voladu-
res especials, els promotors de les vo-
ladures han de presentar l’autorització 
obtinguda del projecte, conjuntament 
amb un comunicat informatiu, a l’orga-
nisme corresponent de l’Ajuntament de 
Barcelona (vegeu l’Annex 2.2). En aquest 
comunicat s’ha d’informar de:

 Tipus de càrregues previstes per a les 
voladures i tipus de detonació disse-
nyat.

  Anàlisi preliminar de les edificacions 
i d’altres estructures pròximes a la 
zona, segons classificació de la nor-
ma.

  Tipus, quantitat i distribució dels ac-
celeròmetres disposats, d’acord amb 
la norma UNE 22-381-93.

  Previsions sobre els efectes aeris de 
les voladures.

  Previsió sobre les possibles projecci-
ons.

  Àrea d’influència prevista de la per-
cepció de la voladura.

  Petició de data i hora de la voladura 
de prova.

Amb aquesta informació, l’organisme 
corresponent de l’Ajuntament de Bar-
celona pot coordinar l’actuació amb el 
promotor de la voladura i consensuar els 
condicionants següents:

 Data i hora de la voladura de prova.
  Continguts informatius i estratègia 
comunicativa a tots els veïns afectats 
per l’àrea d’influència prevista de la 
voladura.

  Pla d’actuació per coordinar la realit-
zació de la voladura amb la gestió de 
les restriccions a la circulació de via-
nants i vehicles a la zona d’influència 
de les possibles projeccions a càrrec 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

  Pla de seguiment dels resultats ob-
tinguts pels acceleròmetres, d’acord 
amb la norma UNE 22-381-93.

Es poden acceptar projectes tipus quan 
les voladures especials constitueixen 
una activitat repetitiva, però cal respec-
tar en totes els paràmetres tècnics i les 
mesures previstes en la primera voladu-
ra.

Un cop estigui aprovat el consum d’ex-
plosius, l’execució de cada voladura ha 
d’estar dirigida per un tècnic titulat de 
mines, que n’és el responsable.

Els requisits documentals per aprovar 
un projecte d’ús d’explosius són els se-
güents:

 Imprès normalitzat (adjunt al final del 
capítol).

  Documentació sobre l’explotació mi-
nera:
- En el cas que sigui un consumidor 

habitual d’explosius, cal presentar 
la documentació relativa a l’activi-
tat minera.

 Projecte de voladura especial, signat 
pel tècnic competent i visat pel col-
legi professional corresponent, en 
què figuri:
- Construccions, vies de comuni-

cació, dipòsits i conduccions de 
fluids, sistemes de transport, cen-
tres de producció o transformació 
d’energia elèctrica, línies de trans-
port i distribució d’energia i, en ge-
neral, qualsevol instal·lació sus-
ceptible d’influència directa per la 
voladura, on la distància a l’empla-
çament previst està comprès entre 
determinats valors (relacionats a la 
ITC MIE SM.10.3.01).

-  Plans de tir.
-  Horari i termini previst per a les vo-

ladures, així com les mesures de 
seguretat adoptades. En cas d’em-
preses que habitualment executin 
voladures, aquest requisit es pot 
substituir per la disposició interna 
de seguretat.

4. ACTUACIONS PUNTUALS

4.8.2b Execució de la voladura de 
prova

Un cop obtinguts els condicionants des-
crits en el punt anterior, s’ha de fer la 
voladura de prova complint els condici-
onants consensuats.

S’ha d’informar els veïns afectats 
d’acord amb l’estratègia definida con-
juntament amb l’Ajuntament.

La voladura de prova s’ha d’executar 
d’acord amb la legislació vigent (vegeu 
el subapartat 4.8.1 “Prescripcions gene-
rals”).

El promotor ha de facilitar els resultats 
obtinguts pels acceleròmetres a l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona, els ha d’analitzar d’acord 
amb la norma UNE 22-381-93 i ha de 
fer les correccions pertinents en funció 
d’aquests resultats, a més d’informar 
justificadament de les anomalies i de les 
correccions aplicades a l’Ajuntament.

Segons els resultats obtinguts, cal pro-
cedir a definir la voladura, o pla de vo-
ladures, amb l’entitat corresponent de 
l’Ajuntament de Barcelona. El pla de vo-
ladures ha de contenir el mateix tipus de 
condicionants que cal consensuar entre 
Ajuntament i promotor que els descrits 
per a la voladura de prova.

4.8.2c Execució de les voladures

Les voladures s’han d’executar complint 
els condicionants establerts entre Ajun-
tament i promotor després d’analitzar 
els resultats de la voladura de prova.
Les voladures s’han d’executar d’acord 
amb la legislació vigent (vegeu el suba-
partat 4.8.1 “Prescripcions generals”).
El promotor ha de facilitar els resultats 
obtinguts pels acceleròmetres a l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona, els ha d’analitzar d’acord 
amb la norma UNE 22-381-93 i ha de 
justificar a l’Ajuntament les anomalies-
detectades

Model de sol·licitud

SOL·LICITUD

Nom i cognoms            
DNI      

Adreça          Telèfon      
Municipi          Codi Postal      

EXPOSO:

     

per la qual cosa,
SOL·LICITO:

     

Signatura

Lloc i data        

DESTINACIÓ:      
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5.1
AFECTACIONS A ZONES O ELEMENTS 
DE GRAN AFLUÈNCIA DE PÚBLIC

Igualment, cal informar els operadors de
transport públic i els centres educatius 
o altres entitats afectades per l’obra.

Tancaments i barreres

S’han de reforçar els tancaments i les 
barreres. Si les obres són d’àmbit fix, i su-
periors a un mes de durada, cal plantejar 
els tancaments ancorats al paviment per 
evitar moviments dels tancaments amb 
el pas de gran afluència de gent.

Cal prioritzar l’ús de tanques de malla 
altes (vegeu l’Annex 2.4A), amb lones per 
impedir les emissions de pols als passos 
provisionals generats i als comerços.

En obres o actuacions de menys durada 
es pot fer ús de tanques grogues (vegeu 
l’Annex 2.4A). Aquestes tanques han d’es-
tar ancorades entre elles amb el sistema 
que incorporen. En hores fora de l’horari 
de treballs de l’actuació, l’àmbit d’obra ha 
de quedar tancat i ben senyalitzat.

A la ciutat hi ha zones que generen una 
gran afluència de públic, com ara les 
zones de gran valor patrimonial, zones 
de gran importància comercial o zones 
d’esdeveniments puntuals, i altres zo-
nes, com ara rutes escolars i università-
ries i els entorns dels centres educatius 
o zones d’intercanviadors de transport 
públic.

Les zones de gran valor patrimonial, les 
zones de gran importància comercial o 
les zones d’esdeveniments puntuals han 
de tenir en compte els criteris fixats als 
capítols 5.3, 5.2 i 4.6, respectivament.

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones i en el seu entorn han de 
tenir en compte les especificacions ad-
dicionals als capítols 2, 3 i 4 del manu-
al, que es defineixen al subapartat 5.1.2 
d’aquest capítol.

5.1.1 Definició de les zones i 
elements de gran afluència de 
públic

Aquest apartat estableix els criteris 
que s’han de tenir en compte a les zo-
nes amb gran afluència de públic, com 
poden ser les zones de gran valor patri-
monial, zones de gran importància co-
mercial o d’esdeveniments puntuals, i 
altres zones, com ara les rutes escolars 
i universitàries i els entorns dels centres 
educatius o zones d’intercanviadors de 
transport públic.

5.1.2 Aspectes addicionals en les 
afectacions a zones amb gran 
afluència de públic

Comunicació de les obres

En l’estratègia de comunicació s’ha de 
preveure una implicació més extensiva 
en l’àmbit de ciutat per informar els ciu-
tadans de l’entorn de les afectacions so-
bre la zona de gran afluència de públic. 
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5.2
AFECTACIONS A ZONES DE GRAN 
IMPORTÀNCIA COMERCIAL

A la ciutat de Barcelona es consideren 
zones de gran importància comercial:

 Eixos comercials.
 Mercats i el seu entorn.
 Mercats i fires al carrer.
 Centres comercials.

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones i en el seu entorn han de 
tenir en compte les especificacions ad-
dicionals als capítols 2, 3 i 4 del manual, 
que es defineixen al subapartat
5.1.2 d’aquest capítol.

5.2.1 Àmbits i definició de les 
zones de gran importància 
comercial

Eixos comercials

Aquestes zones es componen d’un o més 
carrers comercials principals i un con-
junt de carrers adjacents amb comerços 
que formen la zona de gran importància 
comercial.

Cada eix comercial està regit per una as-
sociació de comerciants, a la qual s’ha 
d’informar i fer partícip en la planifica-
ció de les obres, si afecten l’eix comerci-
al del qual són representants.

A l’enllaç següent es poden consultar els 
àmbits dels eixos comercials i els con-
tactes de les associacions de comerci-
ants que els representen:

http://comerc.bcn.cat/ca/directori-de-
comerc/eixos-comercials

Mercats i el seu entorn

Els mercats són un nucli comercial de 
vital importància, ja que atrauen la im-
plantació de comerços als carrers peri-
metrals dels mercats més pròxims. No 
tan sols això sinó que, a més, són edificis 
emblemàtics i històrics que formen part 
de rutes turístiques anomenades Rutes 

Senyalització i abalisament de les 
obres

En la proposta cal preveure el reforç 
dels senyals provisionals d’obra per a 
vianants que indiquin els itineraris que 
connecten amb les xarxes de transport 
públic i ubicacions emblemàtiques pro-
peres a l’actuació.

S’han de preveure, si escau, les lones es-
pecífiques informatives dissenyades en 
l’estratègia de comunicació.

Itineraris provisionals

La proposta dels itineraris s’ha d’adap-
tar en dimensions a l’afluència de gent 
que pugui generar la zona ocupada.

Cal prioritzar i dividir per fases, si escau, 
l’accessibilitat al transport públic de la 
zona en tot moment.

Afectacions al medi

Els talls amb disc s’han d’executar a les 
zones més allunyades dels itineraris 
provisionals. El tall de peces s’ha de dur 
a terme mitjançant procediments que 
redueixin, i si és possible evitin, l’emissió 
de pols.

S’han d’evitar els vessaments d’aigua de 
regs o d’altres processos dins l’obra en 
els itineraris de vianants generats.

Cal preveure la retirada amb més fre-
qüència de residus d’obra que puguin 
generar olors o molèsties a l’entorn.
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Centres comercials 

Aquests nuclis comercials es diferen-
cien dels mercats en el fet que la im-
portància comercial es concentra en 
un recinte o edifici tancat i l’atracció de 
comerciants als carrers adjacents és 
menor, si no és que aquest equipament 
forma part d’un eix comercial.

Es consideren d’aquesta tipologia els 
centres comercials en si, les galeries co-
mercials, els grans magatzems i Merca-
barna.

En aquest cas, l’afectació de les obres 
s’ha de planificar per minimitzar les 
molèsties a les zones i els itineraris 
principals d’accés al centre comercial. 
Aquests centres comercials, mitjançant 
els seus representants, han d’estar in-
formats i fer-los partícips en la planifi-
cació i la coordinació de les obres amb 
l’activitat comercial.

A l’enllaç següent es poden consultar els 
centres comercials i les dades de con-
tacte dels representants corresponents:

http://comerc.bcn.cat/  > Directori de 
Comerç  > Centres Comercials
http://comerc.bcn.cat/  > Directori de Co-
merç  > Gremis i associacions de comerç

 

pels Mercats. És per això que l’àmbit 
dels mercats ha de tenir un tractament 
especial a l’hora d’implantar-hi i planifi-
car-hi obres o actuacions.

Els mercats, igual que els eixos comer-
cials, han de conèixer la planificació i 
implantació de les obres i participar-hi.

A l’enllaç següent es poden consultar 
els mercats que hi ha a la ciutat i les da-
des de contacte dels representants de 
l’equipament:

http://www.bcn.cat/mercatsmunicipals

Mercats i fires al carrer

Els mercats i les fires al carrer es trac-
ten, tal com indica el nom, de mercats 
i fires amb ubicació espacial fixa, però 
discontínues en el temps. En tractar-se 
d’ocupacions no fixes ni contínues però
periòdiques —en la major part dels ca-
sos—, s’han de tenir en compte a l’hora 
de planificar l’obra i les propostes d’ocu-
pació.

Aquesta tipologia de comerç no repre-
senta els actes comercials puntuals o 
sense ubicació fixa (com Sant Jordi i les 
parades de llibres al carrer, les mostres 
de comerç al carrer o la Shopping Night). 
La interacció de les obres amb aquests 
actes es descriu a l’apartat 4.6 “Adapta-
ció de les obres als actes de ciutat”.

Els mercats i les fires al carrer, si estan 
afectats per obres, han d’estar infor-
mats i cal coordinar les actuacions amb 
aquests actes mitjançant els seus re-
presentants.

A l’enllaç següent es poden consultar 
els mercats i fires al carrer que hi ha a la 
ciutat, les dates periòdiques d’activitat i 
les dades de contacte:

http://comerc.bcn.cat/  > Directori de 
Comerç  > Mercats i fires al carrer
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veure una implicació més intensiva en les 
entitats de comerciants (associacions o 
representants), les possibles comissions 
de seguiment d’obres que es puguin ge-
nerar i entre els mateixos veïns.

En l’estratègia de comunicació s’han de 
definir, si escau, les lones específiques 
provisionals d’obra que cal col·locar en 
els tancaments per indicar provisional-
ment els comerços que hi ha dins de 
l’àmbit de les obres, que a causa de la 
implantació de l’obra poden ser de difícil 
accés o no gaire visibles.
 
Ocupació de l’espai públic

Si s’afecten zones de càrrega i descàr-
rega, en la proposta d’ocupació s’ha de 
preveure el seu desplaçament a l’indret 
més proper amb el mateix nombre de 
places o espais per dur a terme aquest 
tipus d’operacions.

En el cas de no poder desplaçar les zo-
nes de càrrega i descàrrega, cal plante-
jar executar l’obra per fases que perme-
tin mantenir aquests espais.
 
Tancaments i barreres

S’han de reforçar els tancaments i les 
barreres. Si les obres són d’àmbit fix, i 
superiors a un mes de durada, cal plan-
tejar els tancaments ancorats al pavi-
ment per evitar moviments dels tanca-
ments amb el pas d’una gran afluència 
de gent.

Cal prioritzar l’ús de tanques de malla 
altes (vegeu l’Annex 2.4A), amb lones per 
impedir les emissions de pols als passos 
provisionals generats i als comerços.

En obres o actuacions de menys durada 
es pot fer ús de tanques grogues (vegeu 
l’Annex 2.4A). Aquestes tanques han 
d’estar ancorades entre elles amb el sis-
tema que incorporen. En hores fora de 
l’horari de treballs de l’actuació, l’àmbit 
d’obra ha de quedar tancat i ben senya-
litzat.

5.2.2 Aspectes addicionals

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones i en el seu entorn han de 
tenir en compte les especificacions ad-
dicionals als capítols 2, 3 i 4 del manual, 
que s’enumeren a continuació, per ela-
borar la proposta d’implantació. Aques-
ta proposta l’ha de validar l’organisme 
municipal corresponent (vegeu l’apar-
tat 2.2 i l’Annex 2.2) i ha de disposar del 
vistiplau conjunt amb l’associació de 
comerciants o els responsables d’equi-
paments comercials enumerats anteri-
orment al subapartat 5.2.1.

Programació de les obres

Les obres s’han de programar en el temps 
conjuntament amb l’organisme corres-
ponent de l’Ajuntament (vegeu l’apartat 
2.2), i també amb les associacions o els 
responsables de les entitats comercials 
que es tracten en aquest capítol.

S’ha de preveure l’adaptació de les obres 
als actes de ciutat (vegeu l’apartat
4.6).

S’han de preveure les èpoques d’aug-
ment d’activitat comercial (Nadal, Sant 
Jordi, etcètera) i adaptar les obres o co-
ordinar-les conjuntament amb l’organis-
me corresponent de l’Ajuntament (vegeu 
el capítol 2.2), així com amb les associa-
cions o els responsables de les entitats 
comercials que es tracten en aquest ca-
pítol.

En el cas d’obres de llarga durada (su-
periors a un any), cal instar l’Administra-
ció que en sigui responsable a destinar 
un percentatge del cost de licitació de 
l’obra a la dinamització comercial de la 
zona afectada en col·laboració amb el 
comerç de l’entorn.
 
Comunicació de les obres

Aquest aspecte és un dels més impor-
tants que s’han de tenir en compte. En 
l’estratègia de comunicació s’ha de pre-
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5.3
AFECTACIONS A ZONES O ELEMENTS 
DE GRAN VALOR PATRIMONIAL

El patrimoni cultural és un dels testi-
monis fonamentals de la trajectòria his-
tòrica i d’identitat d’una col·lectivitat 
nacional. Els béns que l’integren consti-
tueixen una herència insubstituïble que 
cal transmetre en les millors condicions 
a les generacions futures.

A la ciutat de Barcelona es consideren 
zones o elements de gran valor patrimo-
nial:

 Escultures, fonts ornamentals, pavi-
ments artístics i plaques emblemàti-
ques

  Paviments o paraments de gran valor
 patrimonial
  Patrimoni arquitectònic
  Fonts d’aigua potable catalogades
  Arbres i palmeres d’interès local
  Parcs i espais protegits
  Zones arqueològiques.

La protecció, la conservació, la investi-
gació, la difusió i el foment del patrimoni 
cultural està regit per la Llei 9/1993, del 
patrimoni cultural català, o posterior vi-
gent.

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones o que afectin algun dels 
elements que s’enumeren a l’apartat 
5.3.1 han de tenir en compte les especi-
ficacions addicionals als capítols 2, 3 i 4 
del manual, que es defineixen al suba-
partat 5.3.2 d’aquest capítol.

Senyalització i abalisament de les 
obres

En la proposta s’ha de preveure el reforç 
dels senyals provisionals d’obra per a vi-
anants, que han d’indicar els itineraris 
que connecten amb equipaments o co-
merços de gran importància comercial.

S’han de preveure, si escau, les lones es-
pecífiques informatives dissenyades en 
l’estratègia de comunicació.
 
Itineraris provisionals

La proposta dels itineraris s’ha d’adap-
tar en dimensions a l’afluència de gent 
que pugui generar la zona comercial.

S’ha de prioritzar i dividir per fases, si 
escau, l’accessibilitat als comerços de la 
zona en tot moment.

S’han de preveure punts de llum addi-
cionals en cas que s’afecti l’enllumenat 
existent o en el cas que els tancaments 
generin passadissos poc il·luminats.

Afectacions al medi

S’han de coordinar els horaris d’actuació 
de les activitats més sorolloses amb els 
horaris d’activitat dels comerços afec-
tats per minimitzar les afectacions (per 
exemple, amb locals de restauració, evi-
tar feines sorolloses de 13.00 a 16.00 h).

Els talls amb disc s’han de fer a les zo-
nes més allunyades dels accessos als 
comerços o passos provisionals. El tall 
de peces s’ha de dur a terme sobre una 
taula de tall amb guillotina, o bé amb 
una taula de tall amb radial i aspiració o 
humectació, per evitar l’emissió de pols.

S’han d’evitar els vessaments d’aigua de 
regs o d’altres processos dins l’obra en 
els itineraris de vianants generats.

Cal preveure la retirada amb més fre-
qüència de residus d’obra que puguin 
generar olors o molèsties a l’entorn.
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petència del Departament de Patrimoni 
Arquitectònic, Històric i Artístic. Seguint 
la ruta marcada a l’enllaç es pot accedir 
al catàleg d’aquests elements:

www.bcn.cat  > Art Públic

Paviments o  paraments de gran 
valor patrimonial

Els paviments de gran valor patrimonial 
es caracteritzen perquè s’han elaborat 
amb materials singulars i escassos. Els 
paviments considerats en aquest punt 
són els següents:

 Paviments formats per peces de pe-
dra de Montjuïc: gres quarsític del 
miocè que prové de les pedreres de 
Montjuïc, extret de l’època romana 
fins a mitjan segle XX. És una pedra 
compacta i resistent de coloracions 
blanques, vinoses o violàcies. Aques-
ta pedra també es pot trobar en para-
ments verticals en les construccions 
d’edificacions de l’època a la ciutat de 
Barcelona. 

 

 Llambordes granítiques antigues a la 
zona de Ciutat Vella de Barcelona.

Patrimoni Arquitectònic

El patrimoni arquitectònic a la ciutat de 
Barcelona és competència del Departa-
ment de Patrimoni Arquitectònic, Histò-
ric i Artístic. En la ruta marcada a l’enllaç 
següent es pot consultar sobre plànol 
la ubicació i la descripció catalogada:

www.bcn.cat  > Urbanisme  > Informa-
ció Urbanística  > Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic

5.3.1 Definició de les zones 
i elements de gran valor 
patrimonial

Els elements o les zones de gran valor 
patrimonial poden ser de propietat pri-
vada, pública de l’Ajuntament de Bar-
celona o pública d’alguna altra admi-
nistració (Diputació de Barcelona, per 
exemple).

S’entén per element de gran valor pa-
trimonial les escultures, fonts orna-
mentals, plaques emblemàtiques, fonts 
d’aigua potable catalogades, el patri-
moni arquitectònic i arbres i palmeres 
d’interès local. L’element està compost 
per l’objecte, l’arbre o la palmera visible, 
així com pels fonaments o les arrels que 
el sustenten. S’ha de tenir en compte la 
projecció en planta a l’hora de valorar si 
l’obra o l’actuació afecta l’element o no.

La zona de gran valor patrimonial pot ser 
un parc o espai protegit, un paviment 
artístic o de gran valor patrimonial, així 
com les zones arqueològiques que s’han 
descobert i les que es descobreixen amb 
l’obra sense previsió d’existència. Les 
zones també poden ser definides per un 
conjunt d’elements de gran valor patri-
monial que, en conjunt, defineixen una 
zona de gran valor patrimonial (conjunt 
d’arbres d’interès local, conjunt de pa-
trimoni arquitectònic, etcètera).

Els elements o les zones susceptibles de 
ser de gran valor patrimonial amb com-
petència de l’Ajuntament de Barcelona 
es detallen en aquest punt, amb els en-
llaços corresponents o els organismes 
competents en cadascun.

Escultures, fonts ornamentals, 
paviments artístics i plaques 
emblemàtiques

Les escultures, fonts ornamentals, pa-
viments artístics i plaques emblemàti-
ques de la ciutat de Barcelona són com-
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www.bcn.cat/mediambient/cat  > Espais 
verds i biodiversitat  > Arbres i palmeres   
> Arbres i palmeres d’interès local

Parcs i espais protegits

 Parc Natural de  Collserola (Consorci 
de Collserola).

 Montjuïc.
 Parc Güell.
 Laberint d’Horta.
 Parc de l’Oreneta.
 Parc de la Ciutadella.

Espais Verds Singulars Catalogats

El Catàleg d’espais verds singulars es 
va iniciar l’any 1998 amb la incorporació 
dels primers 12 jardins privats, alguns 
oberts al públic en ser propietat d’enti-
tats o institucions. La catalogació pre-
tén mantenir un testimoni històric de 
l’evolució de la ciutat.

Fonts d’aigua potable catalogades

Les fonts d’aigua potable poden ser ca-
talogades amb valor patrimonial o no. En 
qualsevol cas, són competència del De-
partament d’Abastament, de la Direcció 
de Serveis del Cicle de l’Aigua dins l’Àrea 
de Medi Ambient i Serveis Urbans de 
Barcelona. A la ruta de l’enllaç següent 
es pot consultar l’apartat de fonts del 
web de la Direcció del Cicle de l’Aigua.

www.bcn.cat/mediambient/cat  > Platges 
i Cicle de l’Aigua  > Fonts

Arbres i palmeres d’interès local
 
Hi ha arbres i palmeres que estan ca-
talogats perquè són d’interès local. 
Aquests arbres i palmeres són compe-
tència d’Espais Verds i Biodiversitat, 
dins de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis 
Urbans. A la ruta de l’enllaç següent es 
pot consultar el catàleg d’arbres i pal-
meres d’interès local:

Espais verds singulars catalogats

Núm. Referència Districte Nom del jardí Localització Extensió

001-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi
Parròquia de Maria 
Reina

Av. Esplugues, 103 15.000 m2

002-02-98 2 Eixample
Jardins de Palau 
Robert

Passeig de Gràcia /  
av. Diagonal

4.000 m2

003-07-98 7 Horta-Guinardó
Seminari dels 
Salesians. Granja Vella 
d'Horta

Av. Martí i Codolar 3 Ha.

004-02-98 2 Eixample
Jardins de la 
Universitat Central

Pl. Universitat 11.000 m2

005-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi Torre Castanyer Pg. Sant Gervasi, 5-13 4 ha

006-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi Casa Maragall Alfons XII, 79 500 m2

007-01-98 1 Ciutat Vella
Ateneu Barcelonès. 
Palau Savassona

Canuda, 6 480 m2

008-01-98 1 Ciutat Vella Casa Ignacio de Puig Boqueria, 10 500 m2

009-07-98 7 Horta-Guinardó Can Fargas
Frederic Rahola - 
Passeig Maragall

2.000 m2

011-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi
Can Bertran. Antiga 
Torre Ausich

Musitu 7 ha

012-07-98 7 Horta-Guinardó Jardí de les Aigües
Parc de les Aigües- 
rda. Guinardó

5.000 m2
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  Inclusió dels costos derivats dels 
condicionants descrits en el projecte.

En zones de gran valor patrimonial:

 Comunicacions necessàries.
 Proteccions necessàries.
 Criteris d’execució.
 Restitucions.

En cas de no estar definits en projecte 
els condicionants descrits, la direcció 
d’obra ha d’analitzar l’afectació de l’obra 
a cada zona o element de gran valor pa-
trimonial i obtenir els condicionants de 
l’actuació que cal executar de l’orga-
nisme corresponent de l’Ajuntament de 
Barcelona.

S’ha de tenir en compte que en cas d’ac-
tuar en l’element o la zona de gran va-
lor patrimonial, ja sigui per manipulació 
i trasllat o per reparació d’algun dany 
ocasionat durant les execucions de les 
obres, etcètera, l’empresa requereix una 
classificació d’empresa de grup K “Es-
pecials” i subgrup 1, 4, 5, 6 o 7, segons 
l’element o la zona afectada, per poder 
dur a terme l’actuació (Reglament ge-
neral de la llei de contractes d’adminis-
tracions públiques, RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, o posterior vigent).

Els promotors i executors de l’obra han 
de preveure les despeses derivades de 
les actuacions necessàries en l’element 
o la zona de gran valor patrimonial, si no 
s’han inclòs en projecte.

En el cas dels arbres d’interès local, 
també cal tenir en compte el títol 7 i l’an-
nex V.3 de l’Ordenança del medi ambient 
de Barcelona, en què es detallen els 
passos que cal seguir en cas d’afectació.

Zones arqueològiques
 
S’entén per zona arqueològica el lloc on 
hi ha restes de la intervenció humana 
que només són susceptibles d’estudi-
ar-se a fons amb la metodologia arque-
ològica, tant si es troben a la superfície 
com al subsòl o sota les aigües. S’inclo-
uen en aquest punt els jaciments arque-
ològics o elements arqueològics que ja 
estiguin identificats en l’actualitat, així 
com els que no estiguin previstos o iden-
tificats i que es localitzin en executar 
l’obra. Aquestes zones són competèn-
cia del Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA). Als enllaços següents es pot 
consultar el web del MUHBA (primer) i 
el web de Patrimoni de la Generalitat on 
es poden trobar catalogats els jaciments 
arqueològics descoberts a Catalunya.

http://w110.bcn.cat/portal/site/MuseuD-
Historia 
www.patrimoni.gencat.cat > Arqueologia  
> Patrimoni Arqueològic Català

5.3.2 Aspectes addicionals en les 
afectacions a zones o elements 
de gran valor patrimonial

El projecte ha de recollir els condicio-
nants de l’organisme corresponent de 
l’Ajuntament de Barcelona quan s’afec-
ta algun d’aquests elements o zones 
de gran valor patrimonial. Els condicio-
nants han de definir:

En els elements de gran valor 
patrimonial:

 Comunicacions necessàries.
  Si cal extreure’l o no.
  En cas d’extracció: la metodologia 
d’extracció i trasllat a la destinació in-
dicada, el manteniment durant l’exe-
cució de les obres i la reubicació pos-
terior de l’element.

  En cas de no-extracció: les protecci-
ons i el manteniment durant l’execu-
ció de les obres.
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INTRODUCCIÓ 
 

La ciutat de Barcelona, a través del l’Agenda 21, ha expressat el seu 
compromís per assolir un model de desenvolupament més sostenible, 
seguint les directrius establertes per les Nacions Unides, fixant objectius 
com: 
 

- L’assoliment d’uns nivells òptims de qualitat ambiental 
- La preservació dels recursos naturals i la promoció de l’ús dels 

renovables 
- La reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i 

el reciclatge 
- La potenciació de l’activitat econòmica orientada cap a un 

desenvolupament sostenible 
 

Aquests i d’altres objectius han estat incorporats dins els plans de treball de 
nombroses àrees, instituts i empreses municipals l’activitat dels quals gira a 
l’entorn de les obres: en la seva planificació, projecció, execució, control i 
seguiment, etc. 
 
Les obres, molt presents a Barcelona, són un mitjà clar per a la millora 
global de la ciutat en serveis, equipaments, infrastructures, etc., però les 
seves característiques fan que durant la seva execució s’incideixi en el 
medi i sobre les persones de manera directa. És per aquest motiu que és 
important que des de les diferents àrees municipals s’internalitzin els 
anteriors objectius per tal de fer compatible el benefici que suposen les 
obres amb la qualitat de vida de les persones. 
 
En aquest marc, des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha impulsat un projecte 
que pretén sumar els esforços, els coneixements i l’experiència de totes les 
àrees municipals amb un objectiu comú: l’ambientalització de les obres, és 
a dir, sistematitzar un procés de treball en diferents fases de les obres que 
tendeixi a minorar l’impacte ambiental i social que aquestes poden 
ocasionar. 
 
La present guia d’ambientalització de l’execució d’obres, treballada de 
manera coordinada i coherent amb l’actualització del Manual de Qualitat de 
les obres de la ciutat de Barcelona és un dels resultats del citat projecte. 
 
Es pretén donar unes pautes de treball bàsiques per tal de minimitzar els 
principals impactes sobre el medi que pot ocasionar una obra, essent els 
que es tracten a continuació: 
 

- La contaminació atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols, 
el soroll i les vibracions 
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- La generació de residus i l’embrutiment que pot ocasionar l’obra 
 
- L’afecció a les aigües i al sòl 
 
- L’afecció als espais verds 
 
- L’afecció a la mobilitat de les persones, principalment de les que 

tenen una mobilitat reduïda 
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AGRAÏMENTS 
 

Amb la finalitat d’aconseguir que el contingut d’aquesta guia sigui de 
màxima aplicació i que gaudeixi d’una visió pràctica i amb facilitat 
d’implantació a les obres de la Ciutat de Barcelona, al llarg de tot el procés 
d’elaboració han col·laborat nombroses persones sense la col·laboració de 
les quals hauria estat impossible l’elaboració d’aquesta guia. 
 
Es tracta de persones vinculades directament amb el mon de l’obra, ja sigui 
en la planificació, l’elaboració de projectes, l’execució, el control i seguiment 
etc., de persones vinculades amb la preservació del Medi Ambient de la 
Ciutat i amb la minimització de les molèsties que les actuacions que es 
duen a terme a la via pública puguin ocasionar a la ciutadania. 
 
El fet d’unir esforços i d’aportar l’experiència de tots aquests àmbits ha estat 
un factor clau per a la concreció de les mesures que es presenten a 
continuació. 
 
Totes les persones i les àrees o empreses municipals a les quals 
representen han demostrat el seu compromís ferm en l’ambientalització de 
les obres i en fer que pugui ser una realitat a la ciutat de Barcelona. En 
aquest sentit cal agrair molt sincerament la col·laboració de: 

 
- Sector d’Urbanisme i Infraestructures 

- Sector de Serveis Generals i Coordinació Territorial 

- Sector d’Acció Social i Ciutadania 

- Els Districtes de la Ciutat de Barcelona 

- Bimsa i empreses participades 

- Acefat 

- Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

- Barcelona Regional 

- Bagursa 

- Barcelona Serveis Municipals 

- Grup de treball de millora de l’accessibilitat 
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MESURES OPERATIVES PER A LA 
REDUCCIÓ DE L’IMPACTE 
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L’atmosfera és un dels béns comuns que cal preservar, que determina la 
qualitat de vida de les persones i que es pot veure afectada de manera 
directa per l’execució d'obres. 
 
Les principals emissions a l’atmosfera ocasionades per les obres i que 
poden incidir en la qualitat de l’aire són els fums, els gasos, la pols, els 
soroll i les vibracions. 
 
En l’obra cal tenir cura del manteniment i l’ús de vehicles i maquinària per 
tal de reduir les emissions de fums i gasos; les operacions d’enderroc i de 
manipulació de tot tipus de runes i materials pulverulents són clau en la 
generació de pols. L’ús i manteniment de la maquinària, així com el 
seguiment dels horaris de treball poden contribuir positivament a la reducció 
de les molèsties per soroll i vibracions. 
 
Seguir una sèrie de pautes de treball pot contribuir a la minoració de 
l’impacte que les obres ocasionen a l’atmosfera i, en conseqüència les 
molèsties que aquesta pot ocasionar a la ciutadania: 
 
 
FUMS I GASOS: 
 
Vehicles: 
 
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament 
necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles 
quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 
 
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions 
brusques i a una velocitat reduïda. 
 
S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més 
fums/gasos que els que permet la normativa vigent i comprova la ITV. 
 
 
 
 
 
 
 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA – FUMS, 
GASOS, POLS I SOROLL 
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Maquinària: 
 
Els motors de la maquinària únicament estaran en funcionament el temps 
estrictament necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor 
de la maquinària quan hagi d’estar aturada més de 3 minuts. 
 
S’ha de garantir que tota la maquinària emprada a l’obra no emet més fums 
o gasos que els que estan fixats a les seves especificacions tècniques. Per 
aquest motiu, tota la maquinària ha d’estar sotmesa al control periòdic 
necessari per tal de poder-ho garantir. 
 
Producció d’olors a l’obra: 
 
Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el 
llindar de percepció olfactiva, de reconeixement o de molèstia es duguin a 
terme en tallers, sempre que sigui possible. Alguns d’aquests processos 
són, principalment, la pintura i la soldadura. 
 
En els casos que no sigui possible, els processos que comportin emissions 
oloroses caldrà realitzar-los en condicions de mínima molèstia: en zones el 
més allunyades possible dels habitatges, en absència de vent, substituint el 
pintat a pistola per altres mitjans, etc.) 
 
Fums i gasos a causa de l’encesa de focs a l’obra: 
 
Està prohibit encendre foc dins o fora de l’àrea de treball de l’obra. 
 
 
POLS: 
 
Activitats amb materials pulverulents: 
 
En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització 
d’operacions que impliquin l’ús de materials pulverulents o que puguin 
generar pols. 
 
Treballs d’enderroc: 
 
Quan les condicions climatològiques ho permetin es regaran les runes i 
materials que es vagin desprenent durant l’enderroc per tal de minimitzar la 
formació de núvols de pols.  
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Una setmana abans d’iniciar els treballs d’enderroc, cal haver informat els 
veïns limítrofs del dia i l’hora en que es realitzaran els treballs per tal que es 
puguin prendre les mesures que considerin oportunes. 
 
Càrrega i descàrrega de materials pulverulents: 
 
Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es 
realitzarà en contenidors o saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics 
estancs. 
 
La descàrrega de materials d’edificis es realitzarà mitjançant conducció per 
tubs, per tal d’evitar les emissions de pols. 
 
Roderes de fang a la via pública: 
 
Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre 
la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en 
aquelles obres que disposin de l’espai suficient, destinaran un espai mínim 
de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les rodes dels vehicles 
(per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa” 
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant 
aigua reutilitzada d’altres processos sempre que sigui possible) 
 
Emmagatzematge de materials pulverulents: 
 
Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent es realitzarà 
sempre en contenidors,  saques o sitges, cobrint-los sempre amb lones o 
plàstics estancs. 
 
Els emmagatzematges de material mai superaran en més de 30 cm l’alçada 
del contenidor que els conté. 
 
El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials pulverulents 
a l’obra és de 2 dies, durant els quals hauran d’estar en contenidors o 
saques. 
  
En les grans obres, en general, s’han de traslladar tal i com es vagin 
generant a l’abocador de runes controlat i/o gestionar el préstec de terres 
de qualitat acceptable per rebliments.   
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Vehicles: 
 
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament 
necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles 
quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 
 
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions 
brusques. 
 
Circulació de vehicles i maquinària: 
 
Quan es tracti d’espais de pas de vehicles o maquinària pavimentats, caldrà 
escombrar-los mecànicament per tal de minimitzar la formació de núvols de 
pols deguda a la circulació. 
 
 
Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas dels vehicles i regar-la 
per tal d’evitar la formació de núvols de pols. El rec es realitzarà quan les 
condicions meteorològiques ho permetin, és a dir, quan no s’estigui en 
condicions de sequera. 
 
 
Operacions de tall a l’obra: 
 
En treballs de pavimentació, sempre que la geometria i les característiques 
del tall i del material ho permetin, s’utilitzarà la guillotina com a eina de tall. 
Quan la guillotina no es pugui utilitzar i sigui necessari l’ús de disc es 
realitzarà el tall amb aigua per tal de minimitzar els núvols de pols. Quan no 
hi hagi una altra alternativa, es realitzarà el tall en sec (amb radial), en les 
zones de l’àmbit d’obra que puguin ocasionar menys molèstia. procurant 
realitza runa aspiració localitzada. 

 
SOROLL: 
 
Horari de treball: 
 
Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 21:00 
hores excepte les obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 8:00 
i les 18:00 hores. Fora d’aquests dies i horaris, únicament estan permeses 
les actuacions que tinguin autorització específica per part de l’Ajuntament. 
L’autorització haurà d’estar disponible, en paper, a peu d’obra. 
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Soroll produït per la maquinària: 
 
Totes les màquines i equips utilitzats a les obres realitzades a la ciutat de 
Barcelona hauran de disposar de certificat d’homologació CE o certificat de 
conformitat CE i d’una placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència 
acústica. 
 
S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts 
a les seves especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment 
de la mateixa. 
 
Característiques de la maquinària: 
 
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de 
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. 
 
Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme 
silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire. 
 
Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb 
el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel 
fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 
 
Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la 
supressió dels elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, 
especialment de martells i motors. 
 
Generadors elèctrics: 
 
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, donada l’elevada 
emissió sonora que suposen, hauran de complir una sèrie de requisits: 
 
- Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB 

de pressió acústica a 1m). 
- No presentar components tonals en l’espectre de soroll. 
 
No obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podrà 
haver-hi generador elèctric, sinó que s’haurà de substituir per una 
escomesa. 
 
Soroll produït per vehicles: 
 
Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps 
estrictament necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor 
dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 
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Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions 
brusques i amb una velocitat reduïda. 
 
S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que 
el permès per la normativa vigent i que comprova la ITV. 
 
Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques: 
 
S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades 
correctament, utilitzant elements que evitin el contacte planxa - planxa o 
planxa - paviment, de manera que no facin soroll al pas de vehicles o 
vianants. 
 
Mantenir i fixar les tanques de manera que no provoquin soroll al xocar 
entre elles. 
 
Soroll produït per l’acció dels operaris: 
 
Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips 
de música per tal d’evitar molèsties a la ciutadania. 
 
Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant 
arrossegar-les.  
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Les obres porten implícita la generació de residus, la manipulació de terres i 
runes i, en conseqüència la generació d’embrutiment. Aquest fet, sumat al 
fet que les obres a la via pública estan completament integrades dins l’espai 
urbà, fan necessari prendre les mesures que es considerin oportunes per 
evitar l’embrutiment dels espais públics. 
 
En aquest sentit, mantenir net tant l’interior de l’àmbit d’obra com l’exterior 
de la mateixa són aspectes bàsics per evitar les molèsties que 
l’embrutiment pot ocasionar als ciutadans. 
 
Per altra banda, l’elevada quantitat de residus que es generen a l’obra, ja 
sigui en els processos d’enderroc o de construcció, requereix d’una correcta 
gestió dels mateixos per procurar minimitzar l’impacte que aquests residus 
poden ocasionar sobre el medi. 
 
Prendre mesures de prevenció de la generació de residus, separar-los en 
fraccions dins la mateixa obra i gestionar-los posteriorment tal i com 
assenyala la normativa vigent, prestant especial atenció als residus que 
siguin perillosos, serà una important contribució de l’obra a la minimització 
de l’impacte ambiental. 
 
A continuació s’exposen les mesures a seguir durant l’execució de l’obra 
encaminades a la millora de la neteja i la reducció de l’impacte ocasionat 
per la generació de residus: 
 
 
NETEJA: 
 
Neteja de l’exterior de l’obra: 
 
Els contractistes de les obres hauran de protegir l’espai públic que es pugui 
veure afectat per l’obra amb els mitjans que siguin necessaris, (tanques, 
lones, etc.) per tal d’impedir el seu embrutiment. 
 
Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials 
es realitzaran dins de l’àmbit de tancament de l’obra i s’hauran de prendre 
les mesures necessàries per tal de minimitzar la brutícia que puguin 
generar. 
 

 

NETEJA I RESIDUS 

 

 
 

 
Medi Ambient 

 

 
 
 
 

  

 

 

GAExO oct 09vd 16 
GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES 

S’haurà de netejar tants cops com sigui necessari, l’espai públic afectat per 
l’activitat de l’obra, especialment després d’haver efectuat càrregues o 
descàrregues de materials o altres operacions que potencialment puguin 
embrutir. 
 
Embrutiment per operacions de càrrega i descàrrega: 
 
En les operacions de descàrrega de materials, una persona controlarà el 
procés per tal d’evitar abocaments sobre la calçada o la vorera. 
 
En cas que fortuïtament es produeixi l’embrutiment de la via pública, es 
netejarà de forma immediata un cop finalitzada l’activitat. 
 
Neteja de l’interior de l’obra: 
 
Cal que el contractista mantingui net de deixalles i fullaraca l’àmbit d’obra. 
 
S’han d’evitar les acumulacions i restes de materials d’obra, com morter o 
sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra, havent-se d’acumular 
mitjançant sacs o contenidors. 
 
Acumulació de terres i runa: 
 
No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini públic de l’obra, 
excepte en el cas d’aprofitar les terres procedents de l’excavació per ús 
posterior a la mateixa obra. En aquest cas: s'apilaran al llarg del traçat de 
l'obra si el rebliment es realitza el mateix dia, o bé s'acumularan en 
contenidors o sacs situats dins el mateix perímetre de l'obra si el rebliment 
es realitza en dies posteriors. 
 
En qualsevol cas s’haurà d’evitar el despreniment de les terres o runes cap 
a l’exterior de l’àmbit d’obra . 
 
Contenidors i sacs de runa: 
 
En cap cas l’alçada del contingut del sac o contenidor de runes pot superar 
en més de 30 centímetres l’alçada del sac o contenidor que el conté. 
 
S’ha de cobrir el contenidor o sac amb lones per tal d’evitar que s’hi 
dipositin altres residus. 
 
Un cop ple, s’ha de retirar el sac o contenidor de runes abans de les 24 
hores següents, tal i com requereix l’Ordenança General del Medi Ambient 
Urbà. 
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Material granular a la via pública: 
 
En tot moment s’haurà de mantenir la calçada i la resta d’espais exteriors a 
l’obra lliures de material granular. A més de constituir una font 
d’embrutiment de la via pública, pot produir accidents a vehicles i vianants. 
 
S’ha de vetllar per mantenir l’aglomerat en fred aplicat prèviament a la 
reposició definitiva de l’asfalt en bon estat de conservació, evitant la 
formació de grava. 
 
Roderes de fang a la via pública: 
 
Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre 
la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en 
aquelles obres que disposin de l’espai suficient, destinaran un espai mínim 
de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les rodes dels vehicles 
(per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa” 
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant 
aigua reutilitzada d’altres processos sempre que sigui possible) 
 
 
RESIDUS: 
 
Gestió dels residus a l’obra: 
 
La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de realitzar a través d’una 
empresa inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 
Es poden consultar els gestors inscrits al citat Registre al web de l’Agència 
de Residus de Catalunya. 
 
Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al 
Gestor Autoritzat a través d’un transportista autoritzat per la Junta de 
Residus. Es poden consultar els transportistes autoritzats al web de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Identificació i disposició dels residus: 
 
A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament 
identificats, i segregar-los per fraccions dins l’àmbit de l’obra, en 
contenidors especials o amb tancat perimetral. 
 
En aquest sentit s’ha de disposar d’un llistat dels residus que es generen, 
identificats per codi, segons el Catàleg Europeu de Residus vigent (codi 
CER). Segons aquest catàleg els residus es classifiquen en especials i no 
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especials, essent els que s’enumeren a continuació els que habitualment es 
poden general a les obres:  
 
 

RESIDUS NO ESPECIALS 

Codi CER Tipus i subtipus de residu 

1501 
Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): (01-09) 
Envasos de paper i cartró, plàstic, fusta, metàl·lics, compostos, 
mixtos, de vidre i tèxtils 

1701 
Formigó, maons, teules i materials ceràmics: Formigó (01), maons 
(02), teules (03), materials ceràmics (05) i mescles d’aquests (07) 

1702 Fusta, vidre i plàstic: Fusta (01), vidre (02), plàstic (03). 

1703 
Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats: 
Mescles bituminoses que no contenen quitrà d’hulla (02) 

1704 

Metalls, inclosos els seus aliatges: Coure, bronze, llautó (01), 
alumini (02), plom (03), zinc (04), ferro i acer (05), estany (06), 
metalls mesclats (07), cables que no contenen hidrocarburs, ni 
quitrà d’hulla ni altres substàncies perilloses (11) 

1705 
Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades) pedres i llots de 
drenatge: Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses 
(04) 

1706 
Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen 
amiant: Materials d’aïllament que no contenen amiant i no 
consisteixen en, ni contenen, substàncies perilloses (04) 

1708 
Materials de construcció a base de guix: Materials de construcció a 
base de guix que no estan contaminats amb substàncies perilloses 
(01) 

200128 
Pintures, tintes, adhesius i resines que no contenen substàncies 
perilloses 

 
 

RESIDUS ESPECIALS 

Codi CER Tipus i subtipus de residu 

1302 Residus d’olis de motor, de transmissió hidràulica i lubricants 

1307 
Residus de combustibles líquids: Fueloil i gasoil (01), gasolina (02), 
altres combustibles, incloses mescles (03) 

1406 
Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d´escuma i 
aerosols orgànics (procedents de neteja, desgreixatge i 
manteniment de maquinària) 

1501 
Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): Envasos 
que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats 
per aquestes (10). 

1701 
Formigó, maons, teules i materials ceràmics: Mescles de formigó, 
maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies 
perilloses (06) 

1702 
Fusta, vidre i plàstic: Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes (03) 

1703 
Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats: 
Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla (01), quitrà d’hulla i 
productes enquitranats (03) 
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RESIDUS ESPECIALS 

Codi CER Tipus i subtipus de residu 

1704 
Metalls, inclosos els seus aliatges: Residus metàl·lics contaminats 
amb substàncies perilloses (09), cables que contenen hidrocarburs, 
quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses (10). 

1705 
Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades) pedres i llots de 
drenatge: Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (03) 

1706 

Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen 
amiant: Materials d’aïllament que contenen amiant (01), Altres 
materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses (03), materials de construcció que contenen amiant (05). 

1708 
Materials de construcció a base de guix: Materials de construcció a 
base de guix contaminats amb substàncies perilloses (01) 

200127 
Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies 
perilloses 

 

 

Disposició dels residus perillosos a l’obra: 
 
Els materials o residus que puguin ser perillosos, que en obra poden ser 
olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de pintures, etc., s’han 
d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i 
a ser possible, tancats (fora de les zones de trànsit, sobre superfícies 
impermeabilitzades o cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs 
del sol, etc.) Tenir-los molt clarament identificats i localitzats, dins l’obra,  
indicant la data d’inici de l’emmagatzematge. 
 
Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos. 
 
Residus tòxics o perillosos: 
 
Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o 
canonades no detectats prèviament que continguin o hagin pogut contenir 
productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per tal de ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat, tot seguint 
el protocol de prevenció de riscos laborals. 
 
Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels 
materials a través d’una empresa inscrita al  Registre d’Empreses amb Risc 
d’Amiant (RERA), tal i com estableix la legislació vigent. 
 
Reutilització dels residus: 
 
Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com 
roques, terres menys bones i àrids en general. 
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Prevenció de la generació de residus: 
 
S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra 
per tal d’evitar que es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o 
contenidors, convenientment tapats amb materials impermeables quan sigui 
necessari protegir-les de la pluja, protegint dels raigs del sol els materials 
perillosos o fotosensibles, etc. 
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Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de 
l’ús d’aigua i de productes químics que, usats o gestionats de forma 
incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües a través de la 
xarxa de clavegueram, de les aigües freàtiques i del sòl, amb les 
conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les dificultats que pot 
arribar a comportar la seva descontaminació. 
 
En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram, 
seguir procediments adequats per a la neteja de maquinària i l’ús de 
productes químics i disposar d’elements de contenció en cas de 
vessaments accidentals, entre d’altres pautes de treball, contribuirà de 
forma positiva a reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del 
sòl i, en cas que es produeixi, a minimitzar-ne l’abast. 
  
 
Abocaments a la xarxa de clavegueram: 
 
Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de 
clavegueram públic. Sota excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa 
podran donar aquest permís sempre i quan els abocaments no siguin 
contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa concret.   
 
Aigües derivades de la neteja de maquinària: 
 
Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de 
maquinària (cisternes de formigó o similars) als embornals, escocells o 
altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit d’obra. 
 
Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat 
situats lluny d’embornals i altres elements que les puguin posar en contacte 
amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials. 
 
Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de 
recollir en punts de neteja que s’ubicaran sobre materials que 
impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d’exemple poden ser 
dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un 
abocador autoritzat. 
 
 
Vessaments accidentals de productes: 

 

AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL 
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Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible 
tenir a l’obra per a la seva execució disposaran de cubetes de retenció 
correctament estancades i estaran estocats lluny d’embornals o d’altres 
elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o 
les aigües superficials, en cas de vessament accidental. 
 
Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles 
a l’obra i sempre que sigui inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i 
de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que 
permetin retenir les possibles pèrdues. 
 
Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl: 
 
A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb 
rapidesa davant d’un vessament accidental i així evitar possibles afeccions 
a les aigües i al sòl. 
 
Amassament de formigó: 
 
Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins 
com fora de l’àmbit d’obra. En aquest sentit és obligatori l’ús de la 
formigonera o la pastera. 
 
Protecció/recuperació del sòl: 
 
Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària 
i evitar-hi l’estocatge de materials. 
 
Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà 
sobre palets o contingut en contenidors i sempre s’ubicarà dins les tanques 
d’obra. 
 
Consums i pèrdues d’aigua: 
 
S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar 
mànegues d’aigua obertes a l’obra. En aquest sentit, s’ha de revisar 
periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les conduccions 
d’aigua de l’obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les. 
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En moltes ocasions les obres a la via pública es duen a terme en espais 
propers a arbres, arbustos o zones enjardinades que cal protegir durant la 
implantació i execució de les mateixes evitant que es malmetin els espais 
verds de la Ciutat. 
 
En aquest sentit, s’aconseguirà reduir les afeccions als espais verds 
protegint l’arbrat, arbustos i zones enjardinades adequadament, tenint cura 
amb els emmagatzematges de materials, amb les operacions amb 
maquinària i amb l’obertura de rases pròximes, entre d’altres, realitzant la 
seva reposició en el moment òptim per al creixement cada espècie i 
reposant el sòl amb les característiques i estructura requerides per cada 
tipus d’element vegetal. Aquestes operacions s’hauran de realitzar seguint 
les indicacions i de manera coordinada amb la Direcció de Serveis d’Espais 
Verds. 
 
Addicionalment, en qualsevol cas que es requereixi el trasplantament o la 
retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, caldrà coordinar l’operació junt 
amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial i la Direcció de Serveis 
d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient i seguir, en tot moment, el 
protocol de retirada i trasplantament en vivers per tal de minimitzar les 
agressions que el trasplantament pugui ocasionar a l’arbrat. 

 
 
Protecció de l’arbrat: 
 
Cal protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una franja de 2 
metres de zona no ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en 
aquesta zona, que inclou l’escocell, no s’hi podrà fer abassegament 
materials ni s’hi col·locaran casetes d’obra ni hi transitarà maquinària. 
 
Si no és possible impedir-hi el trànsit, la superfície del sòl al voltant de 
l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) de 20 
cm de gruix, sobre la qual es col·loca un revestiment de taulons o d’algun 
altre material semblant. 
 
Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per 
l’execució de l’obra mitjançant taulons de fusta de 2 metres d’alçada com a  
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mínim ben lligats amb elements que no siguin corrosius ni malmetin el tronc 
o bé s’anellaran amb pneumàtics.  
 
En cas de tractar-se de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt 
de l’àmbit d’obra mitjançant tanques de tipus “Rivisa”. 
 
Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres. 
 
S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas 
que no sigui possible, les rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i, 
en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió de la Direcció 
de Serveis d’Espais Verds. 
 
En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el 
Departament d’Informació de Projectes i Recepcions de la Direcció de 
Serveis d’Inversions i Espai Vial per tal de planificar l’operació més 
adequada per la seva protecció: trasplantament, poda de la part que afecta, 
etc. 
 
Protecció de zones enjardinades i d’arbusts: 
 
Els parterres i zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements 
estranys, escombraries, runa, etc. Tampoc s’hi pot efectuar l’abassegament 
de materials ni posar-hi casetes d’obra. 
 
En cas que l’obra afecti una part d’un jardí, cal tallar el rec de la zona 
afectada, però mantenir el de la zona no afectada.  
 
Reposició del sòl: 
 
A l’hora de reposar el sòl, s’han de mantenir els perfils de terra apta per a 
plantació i de terra de textura arenosa que requereix cada espècie. A més, 
caldrà preveure el sistema de drenatge. 

- Arbres: 1m (plantació) + 0,5m (terra arenosa) + drenatge 
- Arbusts: 0,5m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge 
- Gespa: 0,3m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge 

 
Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat de la mateixa es 
correspongui o sigui compatible amb el material de destí en quant a 
estructura (compactació) i textura. A més, s’ha de restituir el nivell del sòl a 
la cota existent anteriorment.  
 
 
 
Període de trasplantament d’arbres: 
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Únicament es podran realitzar trasplantaments d’arbres durant el període 
indicat per cada una de les espècies a trasplantar: 

- Caducifolis de clima fred: hivern  
- Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la 

brotada primaveral i de tardor) 
- Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i final 

d’estiu (abans de la brotada primaveral i de tardor) 
- Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i 

començament  d’estiu (preferentment palmeres i similars) 
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En la implantació d’obres a la via pública es fa necessari envair, parcial o 
totalment els espais reservats per al pas de vianants, fent que aquests 
hagin de canviar el camí de pas habitual i que al seu pas es trobin més 
obstacles del que és habitual. 
 
Aquesta afectació, que pot generar molèsties als veïns, vianants, que 
diàriament circulen per la zona afectada per l’obra, té una especial 
rellevància quan es tracta de persones amb mobilitat reduïda. 
 
És per aquest motiu que en aquesta guia, donant el sentit més ampli a 
l’ambientalització, es fa incís en els diferents impactes al medi natural que 
pot ocasionar l’execució de l’obra i també en l’impacte social, en concret, 
l’impacte sobre els vianants, veïns, activitat econòmica i d’empreses . 
 
Seguint una sèrie de pautes bàsiques que ajudin a facilitar la informació 
adequada als vianants, garantir un pas adaptat, lliure d’obstacles i 
correctament identificat, es podrà facilitar la circulació de les persones i 
minimitzar les molèsties que aquestes puguin patir com a conseqüència de 
l’execució de l’obra. 
 
 
Informació prèvia de l’obra: 

 
48 hores abans de l’inici de l’obra cal haver informat els veïns de la zona 
afectada per l’obra mitjançant cartells a les porteries i cartells identificatius a 
la mateixa obra i les entitats de la Ciutat de persones cegues i a les 
federacions d’entitats de persones amb discapacitat física.  

 
El cartell identificatiu de l’obra s’ha de col·locar dins el tancament de l’obra, 
de manera que no suposi un obstacle per a la circulació de vianants i estarà 
escrit amb caràcters i contrastos llegibles per a les persones amb baixa 
visió. 
 
Pas temporal de vianants: 

 
En els casos que l’obra afecti els espais reservats per al pas de vianants 
(voreres, zones de vianants, etc.) cal habilitar espais de pas alternatiu amb 
una amplada mínima d’1,40 metres i una alçada mínima de 2,1 metres lliure 
d’obstacles. A les girades dels passos de vianants, l’amplada lliure de pas 
ha de permetre inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, com a mínim. 
 

 

AFECCIÓ A LA MOBILITAT 
DELS,VEÏNS,VIANANTS I A L’ACTIVITAT 

ECONÒMICA I D’EMPRESES  
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Si l’ocupació estricta de l’obra no permet l’amplada d’1,40 metres, caldrà 
desviar els vianants, veïns i clients  per un itinerari que la compleixi. Quan 
les amplades de pas existents a la zona afectada per l’obra ja no compleixin 
aquest criteri, s’haurà de desviar la circulació de vianants per un recorregut 
que tingui una amplada mínima igual a l’existent i mai inferior als 0,9m. 
 
Els passos alternatius de vianants, veïns i clients, hauran d’estar en tot 
moment nets i lliures de material de l’obra, no podran incloure cap escala ni 
graó aïllat i el paviment ha de ser dur, no lliscant i sense regruixos diferents 
als propis del gravat de les peces. 
 
Per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i de persones 
amb cotxets els passos alternatius de vianants no podran tenir escales i, en 
cas d’haver de superar desnivells, el pendent transversal serà inferior al 2% 
i el longitudinal: 

- ≤ 10% per longituds de rampa < 3 m 
- ≤ 8% per longituds de rampa < 6 m 
- ≤ 6% en la resta de casos 

 
Els passos alternatius de vianants, veïns i clients tindran els corresponents 
elements de protecció, amb etiquetes de senyalització ben visibles, amb 
característiques òptimes de lectura i amb llums de posicionament. Les 
etiquetes de senyalització hauran de contenir el pictograma del símbol 
d’accessibilitat. 
 
No s’utilitzarà la via pública per part de l¡’empresa constructora com a espai 
de magatzem, oficines o vestuari per als treballadors, sempre que sigui 
possible. 

 
 

Enllumenat d’abalisament 
 

Tot el perímetre de l’obra ha d’estar il·luminat, tant si ocupa part de la 
calçada o la vorera com si no. L’enllumenat ha d’estar operatiu tota la nit i 
durant el dia en cas que les condicions atmosfèriques siguin adverses (dies 
ennuvolats, etc.) 

 
Operacions d’entrada i sortida de l’obra: 

 
Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra estaran dirigides pel 
personal responsable de l’obra, donant indicacions al conductor i avisant els 
vianants i els vehicles rodats. 
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Tanques de protecció de l’obra: 

 
Tota obra ha d’estar separada, en tot el seu recorregut, dels passos de 
vianants i de vehicles mitjançant tanques que cal mantenir en bon estat al 
llarg de tota la durada de l’obra. No es permet la substitució de tanques per 
cordes, cables, malles, cintes o similars. 

 
Les tanques han d’estar col·locades de manera estable, fixades entre si 
fermament i amb una separació màxima d’11 centímetres. 

 
Les tanques han de ser d’un color de fàcil detecció, sense caires vius, no 
autolliscants, resistents a la bolcada, col·locades de manera que ocupin tot 
el perímetre de l’obra, replega de materials, etc. 
 
Les tanques de protecció de rases cal que estiguin separades com a mínim 
uns 50 cm de la part més exterior de la rasa. 
 
En les tanques metàl·liques col·locades sobre peus de formigó prefabricat, 
els peus no han de sobresortir més per la banda de vianants que per la 
banda de l’obra. 

 
Planxes de cobertura de rases: 
 
Col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, de 
manera que no es moguin al pas dels vianants. 
 
Estan prohibits els taulons de fusta per a cobrir les rases. 

 
Les planxes han de ser antilliscants, en sec i en mullat. 

 
Afecció d’accessos de vianants: 

 
Durant l’execució de l’obra cal garantir que tots els accessos a habitatges, a 
les empreses, activitat economica  i espais de lleure estiguin lliures 
d’embrutiment i materials d’obra. Els accessos provisionals han de complir 
tots els requisits dels passos temporals de vianants. 
 
Garantir l’accés dels vianants, veïns, activitat ecomòmica i d’empreses  als 
serveis bàsics com contenidors, papereres, etc. 
Contenidors de runa: 
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Els grans contenidors d’obra remolcables, de forma trapezoïdal que 
s’instal·len a les voreres, han de protegir-se adossant una tanca sense 
arestes, des del terra fins al seu extrem superior, als seus costats curts. 

 
El contingut dels contenidors de runa instal·lats a la vorera no ha de 
sobresortir de les verticals que formen els seus límits. 

 
Senyalització i protecció de bastides: 
 
El pas per als vianants, ha de complir els criteris generals: tenir una 
amplada mínima d’1,4 metres, una alçada mínima de 2,1 metres lliure 
d’obstacles i una amplada lliure de pas en els canvis de direcció que 
permeti inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, com a mínim. 
 
Si l’ocupació estricta de l’obra no permet l’amplada d’1,40 metres, caldrà 
considerar una amplada de pas inferior, però mai menor als 0,9m. 
Quan l’amplada de la vorera (< 1,5m) fa que la instal·lació de la bastida no 
permeti el pas de vianants per la mateixa vorera, s’ha de senyalitzar 
l’itinerari alternatiu accessible. 
 
Les bastides s’han de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i 
continuats que restin il·luminats tota la nit i de dia quan les condicions 
atmosfèriques siguin adverses. 
 
Els muntants s’han de protegir amb elements de color contrastat, 
preferentment vermell, des del terra fins a un mínim d’1,60m. 
 
Si el pas a l’interior de la bastida no és accessible, s’ha de disposar d’un 
senyal de detenció que tanqui el pas a l’interior, tant a l’inici com al final de 
la bastida. 
 
S’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de 
tota la bastida (zona de protecció) perquè pugui ser detectada pels 
discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments. 
 
Està prohibit utilitzar cordes, cables o similars. 
 
Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la 
presència d’obstacles o desnivells. Els llums es col·locaran alineats perquè 
puguin servir, alhora, de línia d’orientació. 
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BIBLIOGRAFIA CONSULTADA  
 
Referències normatives i tècniques consultades per a l’elaboració de la present 
guia i de referència per a l’ampliació d’informació que permet contribuir a la 
reducció de l’impacte ambiental i social ocasionat per les obres. 
 
Referències normatives: 
 

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de 
l’Atmosfera. 

 
Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la 
millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de 
maig. 

 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

 
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. 

 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà de la ciutat de Barcelona, 
publicada al BOP de 16 de juny de 1999. 

 
Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 
212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a 
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1. INTRODUCCIÓ 

La xarxa de fonts de beure són propietat de l’Ajuntament de Barcelona i és gestionada per Barcelona Cicle 

de l’Aigua, qui s’encarrega del manteniment i conservació d’aquesta. 

Donat que no totes les obres que es realitzen en la xarxa de fonts de beure són realitzades pel propi 

Ajuntament, des de Barcelona Cicle de l’Aigua s’ha considerat adient preparar aquesta guia, per tal de donar 

a conèixer els criteris a seguir per qualsevol actuació que es realitzi.  

Les disposicions que s’hi estableixen són de compliment obligatori per tal de procedir a l’aprovació del projecte 

i la posterior recepció de les obres. 

 

2. OBJECTE DE LA GUIA 

La present guia té per objecte establir els criteris tècnics de qualsevol obra que es porti a terme dins del terme 

municipal de Barcelona que impliqui l’execució, modificació o substitució d’una font pública i/o elements 

associats a aquesta; llevat d’aquells casos que, per disseny, pel seu caràcter patrimonial o per qualsevol altre 

criteri singular, Barcelona Cicle de l’Aigua consideri que cal tractar de manera excepcional. 

 

3. CRITERIS TÈCNICS 

3.1. INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA1 

3.1.1.  Subministrament 

· Les instal·lacions hidràuliques per al subministrament d’aigua a les fonts de beure es realitzaran amb 

canonada de polietilè d’alta densitat. Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a 

una pressió de treball mínima de 16 atm, i segons normativa per a ús alimentari. 

· La canonada d’alimentació serà de 20 mm de diàmetre com a mínim, protegida per un tubular corrugat 

de diàmetre interior mínim del doble que el de la canonada, sempre superior a Ø63mm, i embolcallada 

amb un prisma de formigó de secció mínima de paret de 5cm. 

· L’escomesa d'aigua ha de ser independent d'altres xarxes de subministrament, per exemple de la xarxa 

de reg o altres instal·lacions, i exclusiva per a la font de beure. Tampoc podrà ser compartida amb 

l’escomesa de fonts ornamentals. 

· L’escomesa d’aigua podrà ser compartida amb altres fonts de beure sempre que la distància entre elles 

sigui inferior a 50 metres. 

· La distància entre el comptador i la font ha de ser la mínima possible, sempre inferior a 50 metres. 

· La distància màxima entre el comptador i la darrera font serà inferior a 100 metres.  

                                                      

1
 Veure esquema general de la instal·lació d’una font a l’Annex 1 
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· El traçat de l’escomesa serà rectilini, i s’hauran d’executar arquetes de registre de fonts en els casos 

següents: 

- En els canvis d’alineació (veure annex 3). 

- Cada 25 m en els casos on la distància lineal de l’escomesa sigui superior a 25 m. (veure annex 1 i 

3). 

- A qualsevol unió de canonades (veure annex 3). 

- A cada costat dels creuaments de calçada o elements singulars (guals,..) (veure Annex 1) 

· El pericó d'escomesa per allotjar el comptador mesurador, la clau de pas i altres accessoris s’ha adaptar 

a les normes de la companyia d’aigua potable. Les dimensions del pericó del comptador venen 

determinades segons el seu cabal (veure esquema a l’annex 2 i 3).  

· Les tapes del pericó d’escomesa han d’estar gravades amb la llegenda “ESCOMESA D’AIGUA” i 

“FONTS” (annex 3). 

· Tots els pericons disposaran del corresponent desguàs de fons. (annex 3) 

· En el supòsit que s'instal·lin elements de lectura automàtica aquests hauran d'estar fixats a la paret de 

l'arqueta amb cargols i no mitjançant silicona o resines adherents. 

· Al costat de cada font, amb independència del model, es situarà un pericó de registre amb una vàlvula 

de bola per regular el cabal de la font del mateix diàmetre que la canonada.  

· La connexió entre pericó de la vàlvula reguladora i el broc es realitzarà amb flexo flexible de diàmetre 16 

mm. 

· A partir de 25 metres de canonada o si hi ha connexions de canonades s’ha adjuntar prova de pressió 

segons normativa vigent. 

 

3.1.2. Desguàs 

· Totes les fonts de beure han de tenir el seu corresponent desguàs connectat a la xarxa de clavegueram. 

La connexió es realitzarà a la reixa o embornal més proper, evitant les creuaments de calçada. En cap 

cas es connectarà als pous de clavegueram. 

· El desguàs de la font ha d’estar situat en la vertical del sortidor de l’aigua, i ha de tenir una reixa per evitar 

la caiguda d’objectes a dins el tub. La solera de la caixa on es recolza la reixa de la font ha de  tenir 

pendent cap al tub de desguàs, per facilitar les tasques de neteja d’aquesta. 

· La canonada de desguàs ha de ser de PVC DN 160 mínim SN4, i anirà embolcallat en un prisma de 

formigó HM-20 de recobriment mínim 10cm. 

· La distància entre la font i el punt de desguàs serà inferior als 10 metres i tindrà un pendent mínim del 

2%. El traçat serà recte, sense canvis d’alineació. 

 

3.1.3. Rases 

· S’efectuaran segons el disposat en les Ordenances d’Obres i Instal·lacions de Serveis en domini públic 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 
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3.1.4. Pericons i tapes 

· El pericó d’escomesa està definit en l’apartat  3.1.1. 

· Els pericons intermedis, tant de la instal·lació hidràulica de subministrament, de desguàs o canvi de 

direcció, seran d’obra amb parets arrebossades de 15 cm de gruix de totxana o prefabricats, d’una mida 

mínima de 0,40 x 0,40 x 0,40 m.  

· Tots els pericons disposaran del corresponent pou de graves amb desguàs al terreny. (annex 3). 

· Les tapes seran metàl·liques amb relleu antilliscant de dimensions mínimes de 40 x 40 cm, i hauran 

d’acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades amb el segell d’una empresa 

certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu. La tapa serà articulada amb tancament 

antirobatori i anirà marcada com a “FONTS”, segons s’especifica a l’annex 3.  

· En cas que el pes de la tapa o mòdul de tapa sigui superior als 25 Kg, caldrà dotar la tapa o cada mòdul 

amb un sistema de suport mecànic (molles de torsió o braços hidràulics / gas) que facilitin l’obertura per 

part dels operaris, i assegurin un esforç inferior. 

· Les entrades i sortides de les canonades a les arquetes ha de ser en perpendicular a la paret. 

· Tots els elements instal·lats al pericó  han de poder ser manipulats i substituïts des de l’exterior del pericó 

i sense fer obra civil. 

· Totes les reixes i tapes estaran recollides a l’annex D: Guia de reixes i tapes, de la modificació de la 

instrucció d’Elements Urbans de la ciutat de Barcelona. Sempre amb l’aprovació prèvia dels tècnics de 

Barcelona Cicle de l’Aigua. 

 

3.1.5. Restauracions 

· La restauració d’una font implica el decapat del cos i la base de la font, l'aplicació d'un inhibidor de 

corrosió, l’aplicació d’una capa d'imprimació, i finalment una capa de pintura d’acabat. Les 

característiques de la pintura seran les de la font original i hauran de ser validades pels tècnics de  

Barcelona Cicle de l’Aigua.  

· En el cas que la base de la font sigui de formigó o de pedra es faran els treballs necessaris per deixar-la 

com original, solucionant esquerdes, brutícia, etc. En cas de no ser possible es substituirà per una base 

nova. 

 

3.2. MODELS DE FONT I LA SEVA INSTAL·LACIÓ 

· En els districtes de Ciutat Vella, Eixample i els barris dels nuclis històrics dels antics municipis del pla de 

Barcelona com Les Corts, Sarrià, Gràcia, Horta, Sant Andreu de Palomar, Sant Gervasi de Cassoles, 

Sant Martí de Provençals i Sants es conservaran i s’instal·laran únicament els models de fonts tipus 

Barcelona, Capella, Sant Miquel, Canaletes o Wallace per respectar l’esperit i la normativa establerta en 

les ordenances municipals relatives a les normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni 

arquitectònic, històric i artístic de cada districte i el de la ciutat de Barcelona.  

· S’admetran, però, fonts d’altres models i dissenys a llocs amb un entorn urbanístic o arquitectònic 

singulars o en àrees com espais tancats, interiors de carrers o illes d'edificis de nova construcció. 
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Aquestes hauran de complir amb les “condicions particulars obligatòries” definides en la “Modificació de 

la Instrucció d’elements urbans de la ciutat de Barcelona” i seguir el procediment establert en dita 

instrucció per la seva aprovació. Sempre amb l’aprovació prèvia dels tècnics de Barcelona Cicle de 

l’Aigua. 

· Tots els models de fonts de beure hauran de tenir tots els seus elements desmuntables i registrables, 

per tal de poder ser mantinguts. 

· Barcelona Cicle de l’Agua podrà exigir o admetre, prèvia autorització expressa, la substitució de l’aixeta 

d’un model concret per un altre aixeta de major fiabilitat en el manteniment, per la seva millor resposta 

als criteris de sostenibilitat i/o per la demostrada eficiència en l’estalvi d’aigua. 

· Respecte a la seva instal·lació i ancoratge, es farà seguint les recomanacions del fabricant. Malgrat tot, 

caldrà que quedin ancorades per sota de la línia de paviment. 

· L’aixeta i el broc han de quedar entre 90 i 110 cm d’alçada. 

· Les fonts de beure s’ubicaran respectant les mides d’accessibilitat i ordenació descrites en els gràfics de 

l’annex 4. 

· La font s’ha d’instal·lar amb el broc en direcció contraria a la calçada. 

· No s’instal·laran fonts sobre paviments de sauló, sorra o altres sòls granulars. Excepcionalment i prèvia 

acceptació de BCASA, es permetrà la col·locació de fonts en zones de material granular, sempre sobre 

una plataforma de formigó (veure Annex 5). 

· S’ha de poder accedir al broc de la font amb una cadira de rodes sense cap graó. 

· Sempre que sigui possible, en qualsevol obra on es vegi afectada una font, s’ha de rehabilitar la font 

existent i no substituir per una nova. 

 

3.3. INFORMACIÓ i RECEPCIÓ 

· Qualsevol projecte que inclogui l’execució, modificació o rehabilitació de fonts de beure haurà de seguir 

la tramitació indicada al “Protocol de Tramitació dels Projectes i seguiment de les Obres”, per tant, 

requereix tenir l’Informe de Projecte favorable de Barcelona Cicle de l’Aigua. 

· Per a poder informar les fonts de beure, s’ha de lliurar un únic plànol independent amb les instal·lacions 

de la font, incloent situació, alimentació i desguàs de la mateixa, així com les arquetes d’escomesa, de 

canvis de direcció i de desguàs. 

· La sol·licitud i tramitació de la pòlissa de subministrament d’aigua s’ha de realitzar mitjançant el 

Departament d’Abastament.  

· Caldrà comunicar l’inici de les obres a Barcelona Cicle de l’Aigua per tal d’assistir a les visites d’obra i 

fer-ne el corresponent seguiment, indicant que l’actuació contempla la modificació, retirada o col·locació 

d’una nova font.  

· Prèvia a la tramitació de l’escomesa d’aigua es necessari comunicar al Departament d’Abastament 

l’actuació, per tal d’obtenir autorització per escrit. Aquest document d’autorització indicarà les dades 

necessàries per realitzar la contractació. 

· Prèvia a la recepció d’obra i per a l’acceptació de l’actuació de fonts serà necessari tenir l’Informe Tècnic 

de Recepció de Barcelona Cicle de l’Aigua amb qualificació favorable. 
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· Quan es procedeixi a la recepció d’obra caldrà fer-ho en presència del personal de l’empresa 

adjudicatària, del Cap d’Obra i del representant de la Direcció Facultativa. 

· Un cop recepcionada l’obra, l’empresa adjudicatària lliurarà a Barcelona Cicle de l’Aigua els plànols de 

finalització de les obres en format A3 amb la llegenda corresponent on quedin recollits tots els elements 

corresponents a la instal·lació de la font, la xarxa de subministrament i desguàs. Es lliurarà també la 

posició, en coordenades UTM, de la font, del pericó d’escomesa amb el comptador, pericons de registre, 

i punt de desguàs. La documentació gràfica s’enviarà en format PDF i AutoCAD. 

· La retirada, custòdia o desplaçament de qualsevol font pública existent només pot realitzar-se per 

Barcelona Cicle de l’Agua o, en el seu defecte, per qui designi aquest servei. 

· La substitució o eliminació de qualsevol font pública existent cal notificar-la Barcelona Cicle de l’Agua, 

amb independència dels procediments i tramitació als que estan subjectes tots els projectes.  
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4. ANNEXOS  

 

Annex 1.  Esquema general de la instal·lació d’una font. 

Annex 2.  Pericó per l’allotjament del comptador i la seva clau de pas. Model SGAB. 

Annex 3.  Tapa del pericó per l’allotjament del comptador i la seva clau de pas i pericó de registre i tapa. 

Annex 4.  Criteris d’ubicació, accessibilitat i distàncies a altres elements. 

Annex 5. Instal·lació en superfícies de material granulat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
En aquest document es descriuen els criteris de disseny que detallaran el sistema per tal d’implantar la 
plataforma de telecontrol de les fonts ornamentals de Barcelona. 
 
L’objectiu és identificar els elements que precisen ser telesupervisats i telecontrolats en les fonts 
ornamentals i establir un sistema tecnològicament homogeni que faciliti  el desplegament, l’explotació i  el 
manteniment de les noves implementacions. 
 
Aquest document ha de servir per definir el plec de prescripcions tècniques del telecontrol de fonts 
ornamentals. Haurà d’incorporar les millores que sorgiran amb el temps i permetrà tancar el cicle de millora 
continua  als desenvolupaments i integracions de telecontrol de les fonts ornamentals, per tant s’ha 
d’alimentar de la experiència adquirida en l’explotació i el manteniment. 
 
 
 
 

 
 

Documents i processos  
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2. CENTRE DE CONTROL I PLATAFORMA SCADA 

2.1 Plataformes SCADA 

 
Els sistema de telecontrol de fonts té com funció principal, disposar d’informació detallada i en temps real del 
funcionament de les fonts per millorar l’eficiència a l’explotació i incorporar aquestes dades a l’estratègia 
d’aplicacions “Smart City”  impulsada per l’ajuntament de Barcelona. 
 
Per tal d’optimitzar les actuacions de manteniment, l’empresa o UTE que realitzi l’explotació de les fonts de 
Barcelona, ha de disposar de la informació que el sistema de telecontrol proporciona.  
 
De la mateixa manera, l’empresa municipal BCASA, és l’encarregada de garantir l’estat i  el funcionament de 
les fonts i  ha de disposar del control del sistema d’adquisició de dades, disposar de capacitat per afegir 
noves característiques al sistema, modificar les interfases de visualització i operació i assignar els permisos 
d’accés de la informació recollida. 
 
Per tal d’assolir aquests objectius, es defineix el següent model d’arquitectura del sistema: 
 

 
Arquitectura simplificada 
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2.2 Entorns plataformes Scada 

 
Existiran tres entorns de plataformes Scada: 
 
Entorn de producció: 

És el sistema que està en operació. La informació està completament validada i és un sistema estable i 
monitoritzat.  
El seu funcionament ha d’estar garantit pels  nivells de servei establerts. 
 
Entorn de desenvolupament: 

És un entorn que disposa de les eines de desenvolupament necessàries per realitzar les ampliacions de 
funcionalitats del sistema, integracions de noves instal·lacions que poden afectar al sistema en 
producció,proves i avaluació d’alternatives de disseny, etc. 
 
Entorn de pre-producció: 

És l’entorn que disposa de les mateixes característiques que el sistema en producció, però no es considera 
per l’operació i explotació. S’utilitza per realitzar les proves definitives de validació i integració abans de 
posar-les en producció per evitar el problemes que es deriven al incorporar noves funcionalitats o elements 
al sistema en producció.  
Si les proves passen el control de qualitat, són enviades al sistema en producció. 
 

2.3 Centre de Control de BCASA 

BCASA disposa d’un CPD amb sistemes en alta disponibilitat i dispositius de comunicació i monitorització en 
continu de darrera generació. 
 
Des de BCASA es podrà accedir de forma completa als tres entorns: Producció, pre-producció i 
desenvolupament. 
 
Funcions disponibles des del centre de control: 

 Visualitzar i navegar per les pantalles del Scada (diferents nivells d’accessibilitat en funció de 
l’usuari) 

 Visualitzar i reconèixer les alarmes  

 Realitzar gràfiques de tendència i poder modificar els paràmetres d’aquestes per adaptar-les als 
seus estudis 

 Visualitzar i exportar dades històriques per anàlisis off-line 

 Modificar calendaris i horaris de funcionament 
 

Modificacions (seguint criteris de desenvolupament segur) : 

 Afegir i modificar objectes del sistema 

 Afegir i modificar pantalles de scada 

 Afegir i modificar senyals (tag’s, variables, funcions, serveis web,etc) 

 Afegir i modificar les alarmes i la seva criticitat 

 Crear notificacions automàtiques de les alarmes crítiques 

 Crear i modificar gràfiques de tendència 
 
Administració: 

 Administració d’usuaris i les seves autoritzacions 

 Adquirir informació dels servidors per la monitorització del seu estat 

 Gestió de les copies de seguretat o snapshots del sistema 
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2.4 Centre de Control “mirall explotació i manteniment de fonts” 

Des d’aquest centre de control, es disposarà d’accés al sistema en producció. 
Funcions disponibles des del centre de control: 

 Operar, visualitzar i navegar per les pantalles del Scada (diferents nivells d’accessibilitat en funció 
de l’usuari) 

 Visualitzar i reconèixer les alarmes  

 Realitzar gràfiques de tendència i poder modificar els paràmetres d’aquestes per adaptar-les als 
seus estudis 

 Visualitzar i exportar dades històriques per anàlisis off-line 

 Crear i modificar escenaris 

 Modificar calendaris i horaris de funcionament 
 
 

2.5 Certificació dels desenvolupadors del sistemes Scada 

L’empresa que desenvolupi els treballs de personalització del SCADA haurà d’estar certificar per Woderware 
i estar dintre d’algunes de les seves categories d’integrador: Certificada o Archestra. 
De la mateixa manera, el personal que intervingui d’aquesta empresa en el desenvolupament de l’aplicació, 
haurà d’acreditar disposar el certificat en el producte Application Server.  
 
2.6 Propietat intel·lectual del programari 

Al existir entre BCASA i l’adjudicatari, una relació laboral com encàrrec per desenvolupar el telecontrol de les 
fonts ornamentals de Barcelona, tot programari generat a mida per aquest motiu, serà propietat de 
l’Ajuntament de Barcelona amb dret a modificar-lo per ús propi. 
S’exigirà a l’empresa desenvolupadora, el lliurament de la documentació, manuals i del codi font de les 
aplicacions realitzades per encàrrec de BCASA. 
 
 
3. FUNCIONS DEL TELECONTROL 

El telecontrol de les fonts, permet  adquirir de forma continua i en temps real la informació de l’estat de cada 
instal·lació, avaluar el seu funcionament amb les dades adquirides i realitzar actuacions de forma remota 
sobre els elements funcionals de la font. 
Aquesta tecnologia permet una major eficàcia i eficiència en la gestió, explotació i manteniment de les fonts.  
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3.1 Diagrama funcional del sistema de telecontrol de les fonts ornamentals 

 

 
 

Elements del sistema de telecontrol 
 
Telesupervisió: Permet supervisar o accedir a distància, mitjançant diversos mètodes de comunicació, a 
informació sobre els sensors o actuadors de les fonts, connectats a una estació remota, sense tenir cap 
control sobre aquest.  
 
Telecontrol: Permet controlar a distància, mitjançant diversos mètodes de comunicació i sistemes de 
control, els actuadors connectats a les estacions remotes. En el cas de les fonts, permet operar sobre les 
vàlvules, bombes, compressors i sistemes d’iluminació. 
 

3.2 Jerarquies de control 

 

 

Mode de control: Tipus de control que es pot efectuar sobre els elements de la font. A continuació 
s’indiquen els modes de control,  la seva descripció i la interrelació entre ells. 
 
 
Mode de control des del quadre:  
 
Ha de ser un selector elèctric (Manual/Automàtic) en el seu defecte s’operarà des d’un HMI. L’aturada 
d’emergència s’activarà des d’un polsador clarament visible i senyalitzat com Aturada d’emergència, en un 
joc de fàcil actuació: 
 

 Aturat o ‘ 0’ – Mode d’operació de seguretat del tècnic. Tots els sistemes automàtics aturats tan 

automàtics com remots. El mode ‘0’, només es pot seleccionar des d’un polsador físic al quadre de 

la font. La font s’atura completament en aquest mode. Cap acció està permesa des del HMI o 

Scada. 

En aquest mode, des del Scada es poden modificar consignes, programacions i carregar escenaris, 

però no donar ordres directes als actuadors de la font. Des de l’HMI es podran modificar consignes i 

programacions, però no donar ordres directes als actuadors de la font. 

La seguretat és elèctrica, en cas que el PLC activés qualsevol sortida, no tindria efecte als sistemes 

elèctrics de potència. 

 

 Manual/Local – Mode d’operació del tècnic des del quadre. Quan s’activa aquest mode, la font 

s’atura completament. 
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Des del HMI i/o botonera, l’operador pot actuar sobre els elements de la font. Aquest mode es pot 

activar des d’Automàtic o Remot. 

Des d’aquest mode també es pot actuar  sobre actuadors individualment de la font i també es poden 

executar seqüències i activar elements com la il·luminació o d’altres actuadors ornamentals de la 

font. En el cas que existeixi HMI, també es podrà modificar programacions i temporitzacions que de 

forma automàtica han de quedar reflectits al Scada. 

Des d’aquest mode, es podran inhibir actuadors de la font de forma individual (sortidors, 

ventiladors,vàlvules, etc) de tal forma que ni en mode Automàtic ni en Remot, podran activar-se. 

S’indicarà clarament, els elements que estiguin inhibits. 

En aquest mode, des del Scada es poden modificar consignes, programacions i carregar escenaris, 

però no donar ordres directes als actuadors de la font. 

 

 Automàtic – Automatismes del PLC (Mode AUTO), és el mode operatiu normal de la font. Es pot 

seleccionar  aquest mode si prèviament s’estava en mode Manual o en Remot. S’executen els 

escenaris que estiguin programats. No es permet actuar directament sobre els actuadors de la font 

des de HMI/ botonera o Scada. Per fer-ho, s’ha de baixar de nivell a Manual/Local. 

Quan es passa la font de mode Manual a Automàtic, tots els elements individuals que s’hagin posat 

a Manual passen a estar en Automàtic. Els elements que hagin estat inhibits per un operador en 

mode Manual, no s’activaran per cap automatisme.  

En aquest mode, des del Scada es poden modificar consignes, programacions i carregar escenaris, 

però no donar ordres directes als actuadors de la font. 

 

Mode de control des del Scada: 

 

 Remot – Scada- PLC. Només es pot passar a aquest mode si prèviament s’estava en mode 

Automàtic i només es pot passar a aquest mode des del Scada. 

Quan es passa del mode Automàtic a Remot, s’atura la font i no executa les seqüències en funció 

de les programacions. El sistema resta a l’espera de les ordres que s’enviïn des del Scada. No es 

pot passar al mode Remot des del HMI ni des de cap selector al quadre local. 

En aquest mode es podrà actuar sobre qualsevol actuador de la font de forma individual, a excepció 

dels elements que hagin estat inhibits per un operador en mode Manual que no s’activarien. 

En mode Remot, es podrà seleccionar una seqüència i un programa d’il·luminació per executar de 

forma remota, ja sigui des del centre de control o des d’una tablet o smartphone. 

Si es dona l’ordre d’executar una seqüència o programa, també s’activen tots els actuadors que 

siguin necessaris per realitzar l’acció requerida. 

Des d’aquest mode es realitzaran les programacions horàries dels escenaris i d’altres 

temporitzacions i configuracions operatives. Aquestes programacions es guardaran al PLC i seran 

operatives també des de l’HMI. 

Quan es passa del mode Remot al Automàtic, el PLC torna a executar els automatisme i les 

seqüències que tingui programades.  
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Si des de les pantalles de Scada, se surt de la font que s’està operant en mode Remot, a l’usuari se 

l’avisarà clarament que la font encara està en mode Remot i no s’executaran las programacions 

establertes.  

 

Com el mode operatiu normal és el mode Automàtic, aquest quedarà indicat al HMI i al Scada en color verd. 
El mode de control serà visible des de totes les pantalles del HMI, qualsevol altre mode que no sigui el 
Automàtic s’indicarà clarament a les pantalles del HMI. 
 
Cal indicar que la telesupervisió sempre està activa, en qualsevol mode de control. 

 

Esquema de les jerarquies de control: 

 

Jerarquies i flux dels modes de control 

 
 
3.3 Watchdog entre PLC i SCADA 

Per tal d’evitar que la font es quedi en mode Remot si falla la comunicació, s’implementarà un mecanisme  
de  watch-dog entre PLC i Scada. 
 
Quan la font està en mode de control Remot, cada minut, el PLC enviarà al scada un bit de watchdog que 
posarà a estat ON. El Scada canviarà automàticament aquest bit a OFF i per tant, també la posició de la 
memòria del PLC. 
Si el PLC detecta que el bit està més de 5’ a ON i es troba en Control Remot, passarà automàticament a 
mode de Control Local. 
En qualsevol altre mode, aquest mecanisme no estarà operatiu i posarà a 0 el comptador de minuts de 
watchdog. 
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4. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE TELECONTROL 

 
 
4.1 ESQUEMA QUADRE MICROORDINADOR 

 

 
 

Elements del quadre d’estació remota 

 
Els elements de l’armari de l’estació remota, estaran alimentats elèctricament per la línia de tensió alterna de 
companyia.  
S’instal·larà un SAI del que dependrà tota la instal·lació elèctrica associada al control i les comunicacions de 
la font.  La seva capacitat estarà dimensionada per garantir una autonomia no inferior a 10 minuts en cas de 
caiguda de la tensió principal. El sistema generarà l’alarma corresponent per avisar de l’avaria al centre de 
control. 
El PLC ha de supervisar tant l’estat de la xarxa elèctrica com les proteccions i fonts d’alimentació per als 
senyals d’Entrada/Sortida. 
L’equip de comunicacions també ha d’estar protegit pel sistema auxiliar d’alimentació elèctrica. 
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4.2 ESQUEMA GENERAL DELS SISTEMES DE TELECONTROL 

 

 
Esquema general del elements de sistema de telecontrol 

 
A continuació es realitza una breu descripció dels elements que composen els sistema de telecontrol.  
 
4.2.1 PLC 

És el component principal del sistema de telecontrol. Es tracta d’un ordinador industrial amb capacitat 
suficient de processament, memòria i elements d’entrada i sortida per realitzar les funcions d’adquisició i 
enregistrament de les dades provinents dels sensors i amb capacitat d’actuació sobre els components actius 
de la font. 
Ha de tenir capacitat per emmagatzemar i transmetre dades històriques amb time stamp. 
En el cas de que es tracti d’una font dinàmica, també ha de disposar de suficient capacitat per 
emmagatzemar les programacions i els passos de les seqüències que s’hagin definit. 
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4.2.2 Interface Operador 

L’operador, des dels locals tècnics, pot actuar sobre els elements de la font. Per realitzar aquestes funcions, 
existirà una botonera a un armari elèctric i un HMI.  
La botonera permetrà realitzar operacions bàsiques de forma manual i normalment prioritàries, a l’HMI. 
L’HMI amb la seva Interface gràfica avançada, ha de permetre realitzar operacions més complexes com 
variar les temporitzacions de funcionament, canvi de paràmetres dels sistemes,visualització d’alarmes, etc. 
L’HMI haurà de disposar dels elements d’autenticació, autorització i registre d’accions realitzades, segons la 
definició de nivells de seguretat que s’estableixin. 

 

4.2.3 Comunicacions 

 
El sistema de comunicacions està constituït pels equips, línies i enllaços que permeten la transferència 
bidireccional de dades entre les estacions remotes i el centre de control.  Per a les dades entre els PLC’s i el 
sistema principal de Scada, s’utilitzarà prioritàriament la infraestructura de comunicacions de BCASA. 
El protocol de comunicació de transmissió de dades que s’utilitzarà estarà basat en la pila de protocols 
TCP/IP. 
El sistema de comunicacions serà transparent als actuadors del sistema. 
 
En funció de criteris operatius i tècnics i per tal de definir l’enllaç de comunicacions de cada font, 
s’estableixen tres categories:  
 
Crítica:  Font que per la seva importància i necessitats d’amplada de banda precisa de sistemes de 
comunicació redundants o d’alta fiabilitat. 
Tipus d’enllaç per ordre de prioritats: 

 
Fibra òptica + (ADSL o 4G o 3G) 
ADSL  + 4G 
ADSL  + 3G 
ADSL +ADSL 
ADSL 

 
Semi crítica: Font que requereix d’amplada de banda suficient per garantir elevats requeriments de 
supervisió. Normalment amb sistema de vídeo – vigilància. 
 
Tipus d’enllaç per ordre de prioritats: 
 
 ADSL 
 4G 
 3G 
 
Normal: Resta de fonts que disposen de pocs elements de supervisió. (Normalment sense vídeo -vigilància) 
 
Tipus d’enllaç per ordre de prioritats: 
 
 3G  
 GPRS 
 
En qualsevol cas, s’establirà l’enllaç més adient segons un estudi previ que s’haurà de realitzar per garantir 
la seva viabilitat.  
 
A les fonts amb comunicació via radio (4G, 3G i GPRS) s’haurà de preveure la instal·lació d’un armari de 
PVC a nivell de carrer per els equips de comunicació o bé la instal·lació a un bàcul o fanal proper.  
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El cablejat entre l’equip de comunicacions i l’ordinador industrial no ha de superar els 100 m. En el cas de 
que per força major fos superior, s’haurien d’afegir els elements necessaris per transmetre informació 
Ethernet a distàncies superiors als 100 m (F.O o Ethernet extender) 
 

El protocol de comunicació que suporti el PLC ha de permetre enviar dades per enquesta, també per events 
i disposar de mecanismes de recuperació de dades històriques. Per exemple OPC UA, Motorola MDLC o 
DNP3. 

 

4.2.4 Supervisió del sistema elèctric general 

El PLC ha de supervisar l’estat elèctric general. Informarà de qualsevol caiguda de protecció dels sistemes 
principals.  
Es disposarà d’un dispositiu de comprovació de seqüència de fases correcta que  evitarà mal funcionaments 
i avaries en cas de que les fases canviïn  per algun motiu extern (Normalment actuació de companya). 
Quan el sistema detecti un error en la fase, generarà la corresponent alarma i aturarà la font. Quan 
desaparegui la alarma, el sistema tornarà a activar-se, sense necessitat de cap intervenció per part d’un 
operador. 
 
Rearmes 
Les fonts, no utilitzaran mecanismes de rearmes automàtics dels sistemes elèctrics. El sistema enviarà la 
corresponent alarma i remotament des del Scada, es  podrà rearmar únicament per l’acció d’un operador en 
mode Local o Remot , no per mecanismes programats de forma automàtica. 
 
 
4.2.5 Anemòmetre  

La instal·lació es realitzarà de tal forma que l’equip de mesura pugui rebre de forma directa el vent en 
qualsevol direcció, lliure d’obstacles. Si no fos possible aquest requeriment al estar emplaçats en un medi 
urbà, s’utilitzarien més anemòmetres per tal d’aconseguir mesurar la força del vent des de qualsevol direcció 
que pugui incidir als dolls de la font. 
Els sortidors de la font podran regular la seva potència de forma automàtica, en funció del vent. El sistema 
ha de ser capaç de detectar ràfegues i actuar ràpidament sobre els brolladors. Preferiblement existirà un 
sistema de control amb histèresi i graduat amb l’escala Beaufort. 
Tots el paràmetres de control del vent, seran accessibles des del Scada. 
 
4.2.6 Detector de pluja 

El detector de pluja s’instal·larà de forma que l’equip no tingui obstacles que dificultin la seva mesura. 
Els instruments hauran de ser regulables per tal d’ajustar el nivell de pluja que activi la detecció. 
 
4.2.7 Sistema de recirculació i filtració 

En les fonts que disposin de sistema de recirculació i cloració de l’aigua, l’equip serà autònom del PLC en 
quan al control de les bombes i paràmetres de dosificació, però des de l’ordinador industrial , es podrà aturar 
el sistema de dosificació (Sense desconnectar  el sistema de sensorització). 
Els sensors de qualitat i els paràmetres fisicoquímics de l’aigua, estaran sempre doblats amb senyals 4-20 
mA i connectats al PLC per rebre també la informació d’aquestes senyals. 
Així doncs, la informació del PH, redox, clor lliure i temperatura de l’aigua, també hauran d’arribar al Scada. 
 
4.2.8 Alarmes generals 

El PLC enviarà una alarma al centre de control quan detecti alarmes de tipus intrusisme, sobreeiximent per 
detectar possibles fuites, fallo de comunicació, problemes d’auto diagnosi del PLC, com pot ser un mal 
funcionament d’un mòdul I/O, etc. 
Tant les senyals d’intrusisme com qualsevol altre d’aquest tipus que es consideri de seguretat, seran senyals 
que arribaran al PLC lliures de potencial i estaran cablejades de  forma que quan es produeixi l’estat 
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d’alarma, al PLC arribarà un 0 lògic. Així doncs, si el cable es tallés o hagués qualsevol  manipulació externa 
es generaria estat d’alarma. 
 
4.2.9 Bombes, vàlvules i compressors 

Les bombes dels brolladors, els compressors per vaporitzacions  i les vàlvules, són els actuadors principals 
de control de les fonts. 
Les bombes dels brolladors s’activen i es regulen principalment mitjançant arrencadors o variadors de 
freqüència. 
L’alçada del doll es pot regular amb un anemòmetre per evitar vessaments al carrer o a la calçada. 
S’ha de controlar, no només la velocitat mitja del vent, el sistema també ha de ser capaç de variar 
ràpidament en funció de les possibles ràfegues. 
Des del Scada s’ha de poder parametritzar els nivells de control d’alçada en funció de la força i la direcció 
del vent. 
El senyal de velocitat del vent també ha d’arribar al PLC i al Scada. 
Quan s’activi una bomba o un compressor, el PLC ha de rebre el senyal de confirmació de l’activació. 
L’ordre de marxa no ha de ser la mateixa que la de confirmació. 
Per activar i rebre informació de l’estat de les electrovàlvules s’utilitzarà el mateix criteri. El senyal de final de 
cursa d’obertura o tancament, és independent de l’ordre d’actuació. 
Si una vàlvula no actua en el temps estipulat, es generarà una alarma de temps de moviment, calculat pel 
PLC. 
Les vàlvules motoritzades tindran com a mínim els estats Oberta, Tancada, En moviment. 
 
Rearmes de proteccions elèctriques. 
De la mateixa manera que pel control de la xarxa elèctrica general, no utilitzaran mecanismes de rearmes 
automàtics dels arrencadors o variadors. El sistema enviarà la corresponent alarma i remotament des del 
Scada. Únicament es podrà rearmar per l’acció d’un operador, no per mecanismes programats. 
 
4.2.10 Comptadors 

Els comptadors d’aigua que s’instal·lin, enviaran un senyal per polsos per cada unitat de volum  d’aigua (la 
sensibilitat ha de ser configurable). El PLC enregistrarà els valors acumulats i parcials d’aquestes mesures 
que podran consultar-se des del Scada 
 
Igualment, els comptadors de consum elèctric per verificar el funcionament del les bombes i realitzar 
seguiments d’eficiència energètica,  generaran un senyal per polsos per cada unitat de potència consumida  
(la seva sensibilitat, ha de ser configurable). El PLC enregistrarà els valors acumulats i parcials d’aquestes 
mesures que podran consultar-se des del Scada 
 

 

4.2.11 Sistema d’il·luminació 

 
El sistema de il·luminació de les fonts, es controlarà mitjançant un controlador DMX.  
Aquest sistema ha de permetre generar composicions de llums.   
Cada led , es pot gestionar individualment amb el mateix cablejat d’alimentació amb el protocol de 
comunicacions DMX 512 . 
El controlador DMX es programa amb software propietari. Per cada joc de llums , s’assigna un nº de 
programa que es pot activar directament des del controlador localment. 
El sistema s’ha de poder gestionar des del PLC, per controlar i telesupervisar també remotament la 
il·luminació a nivell de Scada. 
Quan existeixi música a la font, el sistema d’il·luminació també ha de poder generar escenaris lluminosos en 
funció al context melòdic de la peça que estigui sonant. 
Des del centre de control, s’ha de poder realitzar la programació i la simulació dels efectes del sistema 
d’il·luminació, sense necessitat de desplaçament als locals tècnics.  
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4.2.12 Videovigilància 

Les instal·lacions hauran d’estar degudament legalitzades i sota el compliment de l’ instrucció 1/2006, de 8 
de novembre, de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb 
finalitat de videovigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres i que té com referència la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
El sistema de Videovigilància podrà estar instal·lat al exterior de la font, per verificar el seu funcionament i 
també dins dels locals tècnics amb funcions de control d’intrusisme. 
 
Les imatges hauran de ser accessibles des del centre de control de Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 
Han de ser càmeres IP, domo i amb control PTZ de moviment i control del focus. Comprensió de vídeo 
H:265 o H.264  i compatibles amb l’estàndard Onvif. 
 
Les càmeres han disposar dels nivells de seguretat necessaris per accedir a les eines d’administració i a les 
d’operació, segons s’estableixin els nivells d’autorització. 
 
És necessari que disposin de visió nocturna i de captura d’àudio. 
 
 

4.3 TRACTAMENT DE LES DADES ADQUIRIDES PEL PLC 

 
S’estableixen dos modes d’enviament de dades del PLC (ordinador industrial)  cap al Scada: 
 
Per variació (Burts): 
Cada canvi del senyal, s’envia al centre de control de forma immediata. 
Els senyals digitals que es defineixen en aquest document com senyals tipus burst, enviaran cada canvi 
d’estat lògic de 0 a 1 i de 1 a 0. 
 
Els senyals analògics que es defineixen per burst  han de disposar de parametrització especifica per tal de 
considerar que la dada ha variat el seu valor. 
El paràmetre mínim necessari és  el Llindar de variació que estableix la diferència entre els valors entre 
lectures vàlides del senyal analògic per tal d’enviar la dada al Scada.  
Així per exemple, si es defineix un Llindar de variació de 2ºC a un sensor de temperatura, el PLC enviarà la 
dada de temperatura només, cada vegada que aquesta, pugi o baixi en 2ºC. 
El paràmetre de Llindar de variació ha de ser modificable des del Scada. 
Els paràmetres de períodes de càlcul, offset i error de 0, poden ser interns del programa del PLC. 
   
 
Per enquesta (polling): 
El Scada periòdicament consulta la memòria interna del PLC i rep les dades amb l’estat que es troben just 
en el moment de l’enquesta. L’estat entre consultes no es pot saber, si no es registren amb mecanismes de 
recuperació de dades històriques. 
Per cada element es defineix un temps mínim d’enquesta. 
 
Les dades definides per enviar per variació també es poden consultar addicionalment per enquesta. 
 
Recuperació de dades històriques: 
 
En cas de fallada de les comunicacions, el PLC ha de continuar enregistrant les dades adquirides. Una 
vegada restablerta la comunicació, ha d’existir un mecanisme de recuperació de les dades 
emmagatzemades al PLC cap el sistema Scada i el seu sistema d’emmagatzematge propi.  
Aquest mecanisme ha de garantir que no es perdi informació de les fonts degut a caigudes temporals dels 
sistemes de comunicació ni per operacions de manteniment als sistemes informàtics del Scada. 
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5. SINCORNITZACIÓ HORÀRIA 

La sincronització horària és molt important en el funcionament de les fonts, ja que actuen de forma 
programada i es troben a emplaçaments públics on el seu funcionament fora d’horari, podria provocar 
molèsties als ciutadans. 
Per tal de garantir que la font té el seu rellotge intern sincronitzat amb el Scada, el PLC de la font es 
sincronitzarà amb el servidor emprant el protocol NTP o similar. 
El Scada, com és el patró de temps, també ha d’estar sincronitzat amb servidors NTP recomanats  per 
Microsoft. 
La sincronització entre el servidor Scada i el PLC tindrà una freqüència mínima diària. 
El fus horari de Scada i de la font serà UTC/GMT +1h amb canvi d’horari d’estiu tal i com estigui regulat 
oficialment. 
 
6. ALARMES DE SCADA 

Tal i com es descriu a l’Annex 1 Normatives de desenvolupament Scada,  les alarmes de Scada tindran 4 
nivells de criticitat: 
Informativa, Avís, Greu i Crítica. Al document Funcional tecnològic de telecontrol de la font, es descriuran en 
detall les alarmes, la seva parametrització i el nivell de criticitat que es defineixi.  
 
7. PANTALLES DE SCADA 

Les pantalles tindran el look and feel del Scada de regs i seguiran les normatives detallades al Annex1. Es 
conservaran també els Widgets comuns de les pantalles de reg com el General indicant el districte, el de  
Climatologia i el Comú on s’indica la data i hora, el canvi d’idioma i d’altres. 
 
Existiran al menys, les següents pantalles de Scada: 
 
Global:    

Pantalla d’inici del Scada fonts. 
Posició: 

Plànol de la ciutat amb la font geo-referenciada. 
Calendaris Generals: 

Pantalla de configuració dels calendaris generals de funcionament de totes les fonts telecontrolades 
amb el Scada Wonderware System Platform de l’Ajuntament de Barcelona. 
Des d’aquesta pantalla es podran modificar de forma global les programacions de totes les fonts 
ornamentals. 

Principal:  

Pantalla inicial de la font que inclou informació de les característiques de la font, informació dels 
horaris, modes de control, intrusisme, escenari efectuant-se, sensors ambientals, horaris programats 
pel dia en curs, estat de les comunicacions, estat general de la font, etc. 

Escenaris: 

 Pantalla de configuració i gestió dels escenaris. (En el cas de que sigui una font amb jocs d’aigua) 
Infraestructura: 

Pantalla esquemàtica dels elements hidràulics de la font. Permet visualitzar el funcionament de la 
font , els seus actuadors  i els fluxos d’aigua pel circuit. Permet actuar en el mode remot sobre 
bombes, vàlvules i tots els actuadors telecontrolats. 

Calendari:  

Calendari setmanal on es configuren els diferents horaris i programes de la font. 
Configuració:  

Pantalla de paràmetres de control de la font com són les consignes de vent, temperatura i humitat i 
els llindars de variació dels paràmetres que estiguin configurats per Burts. 
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Comptadors:   

Comptadors d’aigua i elèctrics. 
Alarmes:  

Pantalla d’alarmes de la Font. 
 

La validació complerta de les pantalles s’anirà definint en iteracions successives fins que es doni per 
correcta la proposta definitiva. 

 

8. GENERACIÓ I PROGRAMACIÓ D’ESCENARIS 

 
8.1 DEFINICIONS: 

 

Pas: 

Unitat del joc d’aigua. Queda definit pel comportament dels actuadors ornamentals de la font 

durant un temps determinat. (Expressat en ms ) 

 

Escenari o Seqüència de Joc d’aigua:  

Seqüència de passos que conformen un joc d’aigua. Si un Escenari té només un pas, es considera 

que la font està reproduint un l’escenari estàtic, en altre cas l’escenari és dinàmic. 

 

Seqüència d’il·luminació:  

Jocs d’il·luminació  que s’han creat amb una aplicació específica dels controladors DMX. 

En funció de la tecnologia implementada a la font, pot estar intrínsicament lligat al joc d’aigua o es 

fa coincidir l’execució de la seqüència d’il·luminació de forma sincronitzada amb la seqüència de joc 

d’aigua. 

 

Seqüència musical : 

Peça musical que forma part d’una coreografia. 

En funció de la tecnologia implementada a la font, pot estar intrínsicament lligat al joc d’aigua(si es 

realitza amb software DMX)  o es fa coincidir la reproducció de forma sincronitzada amb la 

seqüència de joc d’aigua. 

 

Coreografia : 

Quan un escenari incorpora il·luminació i/o musica, es tracta d’una coreografia. La coreografia 

combina els llocs d’aigua amb llum i/o música de forma artística. 

 

Programació o passi: 

Conjunt de coreografies o escenaris que s’executen  en un horari determinat d’un dia de la 

setmana.  

Cada coreografia té el seu temps d’inici i fi dins de la programació  o be,  poden executar-se de 

forma cíclica en un determinat passi. 

 

Tipus de programacions o  passis: 

 Hores establertes d’un dia de la setmana per realitzar els passis. Poden ser del següents tipus: 

   Ornamental:   S’executa una programació amb joc d’aigua.  

Il·luminació:  Executa una programació sincronitzada amb la seqüència d’il·luminació i música. 
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    Extraordinaris: Programacions especials fora dels horaris habituals.  

 

8.2 GESTIÓ: 

 

Des del Scada es podrà gestionar els escenaris i programacions de funcionament de la font per tal 
d’aconseguir un control total sobre aquesta i reduir el temps i esforços per realitzar modificacions dels 
escenaris. 
També es podrà previsualitzar els escenaris mitjançant els objectes gràfics del  Scada Wonderware. 
L’eina  ha de permetre generar nous escenaris des del centre de control amb les següents funcionalitats: 
 

 Configuració  de sortidor individual (% de potència) 

 Temporització dels passos ( amb resolució de 0,5” o inferior) 

 Reproducció del escenaris creats de forma gràfica. 

 Definició del comportament en funció de la velocitat del vent i dels polsadors d’interacció amb els 
espectadors 

 Configuració del programa d’il·luminació associat al joc d’aigua. 

 Administració i Càrrega de seqüències 
 
8.3 IL·LUMINACIÓ: 

 
Per modificar les seqüències d’il·luminació s’utilitzarà el software  onDMX Basic o Pro de Ignialight. 
S’haurà de realitzar la connexió amb el router de comunicació i el dispositiu de control onDMX de la font, per 
tal de poder realitzar les modificacions també, des del centre de control de BCASA. 
 
8.4 COREOGRAFIES O ESCENARIS: 

 

Les coreografies o escenaris, són les seqüències dels jocs d’aigua que la font reproduirà. S’han de crear al 
Scada, a la pantalla Escenaris. 
Estan formades per una matriu on les columnes són els passos i les files es corresponen als actuadors 
ornamentals de la font . 
Hi ha dos tipus d’actuadors, els analògics com els sortidors amb variadors, motors amb encoders de posició, 
etc i els digitals, com les vàlvules, sistemes de vaporització d’aigua, etc. 
 
Per cada element analògic es podrà indicar el valor que ha de assolir  l’element que pot ser el % de 
potència, l’angle, etc. tot això en funció del tipus d’actuador analògic al que faci referència. Per exemple, pels 
brolladors serà el % de potència. 
Per cada nivell digital, únicament s’indicarà si ha d’estar actiu o no en el pas corresponent. 
 
L’ultima fila es reserva pel temps de duració del pas,  amb una resolució mínima de 0,5”. 
 
Les seqüències s’identificaran a nivell d’usuari per un nom que  podrà definir-se a la pantalla Escenaris. 
Les seqüències podran tenir entre 1 i 6000 passos. 
 
Exemple de matriu de seqüències: 
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Taula de la matriu de seqüències 

 
Totes les seqüències es gestionen des del Scada, però també estaran emmagatzemades al PLC. El 
funcionament de la font ha de ser autònom de la situació del Scada i les comunicacions. 

 
 
8.5 PROGRAMACIONS: 

 

Al Scada s’implementarà amb Archestra Graphics (ornamentals i extraordinàries) . La programació es podrà 
realitzar de forma anual, mensual i setmanal als respectius calendaris. 
El nº màximes  de programacions diàries quedaran definides al document funcional del telecontrol de la font, 
però estaran dimensionades com a mínim a 10. 
Es configuraran des de la pantalla Calendari. 
 
Una programació està definida per : 

 Dia de la setmana. 

 Hora d’inici.  

 Hora de fi. 

 Tipus: Ornamental o Extraordinària. 

 Col·lecció d’escenaris (estàtics i/o dinàmics). El límit de seqüències serà de 20 per cada 
programació. Les col·leccions de seqüències s’executaran de forma cíclica. 

 Factor de velocitat. 

 Programa d’ il·luminació. (En el cas de que estigui actiu també la programació de il·luminació). 

 Interacció amb polsadors: Si es tenen en compte o no els botons capacitius de la font. 
 
Les programacions d’iluminació i musicals, únicament tindran hora d’inici i hora de fi i es mostraran a la 
pantalla Calendari, apartat Calendari Setmanal i amb transparència, per poder visualitzar simultàniament 
totes les programacions i el seu solapament. 
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Totes les programacions es poden gestionar des del Scada, i també des del HMI local. Per tant  també 
estaran emmagatzemades al PLC. El funcionament de la font ha de ser autònom de la situació del 
Scada i les comunicacions. 
 

9. APP DE FONTS DE BARCELONA 

L’APP de fonts permet, entre d’altres funcionalitats, sincronitzar la  música que s’està reproduint en directe 
d’una font i reproduir-la en els dispositius mòbils dels usuaris. 
 
Segons requeriments operatius del Ajuntament de Barcelona, es podrà indicar que una determinada font 
s’integri amb l’APP de fonts Ornamentals de Barcelona amb capacitat de sincronització ornamental i 
musical. 
Això implica disposar als locals tècnics de la font de l’equipament informàtic i de comunicacions necessaris 
per intercanviar la informació entre la font i el servidor de l’APP ubicat al CPD de l’IMI. 
Components bàsics: 
 Ordinador industrial amb S.O Windows/Linux 
 Servidor web (Per donar servei a les crides que realitzarà el servidor d’APP) 
 BBDD MySQL o similar 
  
És funció de l’integrador desenvolupar els serveis necessaris per fer possible la sincronització. 
BCASA facilitarà la documentació tècnica necessària per realitzar aquest desenvolupament i realitzarà el 
seguiment de la integració. 
 

 
Exemple de funcionament de l’APP de Fonts 

 
10. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L’EQUIPAMENT 

 
10.1 Equips de comuicació 

Mòdems GPRS: 
GSM/GPRS/EDGE, QUAD BAND 
GPRS class 10 
Tensió operació: 5,5 V – 32 V DC 
Temperatura de treball: -20º C – 55º C 
Programable 
Pila TCP/IP embedded 

 
Routers: 
Industrial (ADSL2++ , ITU-T G.992. (1,2,3,5), ITU-T 993.2, RFC2684) i/o  (3G 
HSPA/HSUPA/HDSPA/EDGE/GPRS) 
 
Tensió d’operació: 12 V – 48 V DC 
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Temperatura de treball: -20º C – 55º C 
Interfaces Ethernet >= 2 
Layer-2QoS : Flexible classification VLAN tag. VLAN ID, IP DSCP/ToS, port ID 
IP Routing, Firewall, VPN:               
  Statict IP routing 

 Dinamic IP routing: BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, VRRP,VRRP+, GRE, 
 Stateful inspection Firewall 
 Ipsec VPN. (>= 100 tunels) 
 OpenVPN /SSL VPN        

 Management: 
Web intrerface 
NTP Client i SNTP 
Syslog 

 
10.2 Característiques generals dels Sensors 

El criteri general per els senyals digitals és que a l’entrada del PLC , sempre siguin senyals lliures de 
potencial. El contacte del sensor tancat activarà el 1 lògic del PLC i el contacte obert del sensor indicarà el 0 
lògic del sensor. 
Únicament senyals que per la seva freqüència de variació, faci inviable que l’entrada sigui lliure de potencial, 
s’admetran senyals digitals de diferents característiques a la indicada. 
 
Els senyals d’entrada analògics seran sempre que sigui possible, del tipus 4-20 mA. Valors per sota de 4 mA 
donaran indicació que el sensor està avariat o desconnectat y valors superiors a 20 mA, indicaran un mal 
funcionament del sensor o una calibració incorrecta.  
 
Els senyals de sortida digitals podran ser per contactes lliures de potencial o per tensió, però en aquest cas 
sempre pilotats per un relé driver amb indicació LED, cap al actuador final. 
 
Els senyals de sortida analògics seran sempre que sigui possible del tipus 4-20 mA. 

 

10.3 Boies o sondes de nivell 

Una boia o  de nivell consta d’un interruptor de mercuri dins d’una coberta de plàstic , que penja lliurement a 
l’alçada desitjada suspès del seu propi cable. Quan el nivell d’aigua arriba al regulador, aquest canvia de 
posició i l’interruptor de mercuri tanca o interromp el circuit i posa en marxa o atura una bomba, o bé 
connecta un dispositiu d’alarma. 
 
Senyal lliure de potencial 
 
10.4 Anemòmetre 

L’anemòmetre pot ser del tipus rotatiu de “cassoletes”  o ultrasònic, però sempre ha de ser omnidireccional. 
 
Rang: 0-60 m/s (116 Kn) 
Precisió: +/- 2% 
Resolució: 0,0a m/s (0.02 Kn) 
 
Requeriments de tensió: 9-30 VDC 
 
Sortides : 
4-20 mA 
Polsos reed 
 
Entorn: 
Protecció IP65 
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Temperatura treball -35ºC a +70ºC 
 
 
10.5 Intrusismes 

Volumètrics: 
Sensor volumètric per infraroigs per detecció de moviment de persones al passar per l’a`rea d’influència del 
sensor.  
 
Característiques: 
Connexió mitjançant 4 cables: 2 per l’alimentació del sensor i dos per la senyal lliure de potencial de 
notificació de moviment 
2 cables opcionals per al mecanisme de manipulació o obertura del sensor (tamper) 
Detecció en un àrea aproximada de 10 m de distància amb un arc de 110º 
Compensació automàtica dels canvis de temperatura 
Selecció de sensibilitat de detecció 
Tensió d’alimentació: de 9 V DC a 24 V DC 
Consum < 20 mA a 12 VDC 
 
Mecànics: 
El detector d’intrusisme consistirà en un final de cursa instal•lat a la porta d’accés a la cambra  que poden 
ser tapes terra o portes,  connectat a una entrada digital del microordinador.  
 
El sistema de detecció ha d’enviar un senyal d’alarma en cas de tall del cable que connecta amb el PLC. 
 
Detecció per obertura de contacte lliure potencial 
Tensió 250V AC , 3A 
 
10.6 Detector freqüència de fase correcta 

Detector freqüència de fase correcta i fallo de fase. 
Sortida a relé de contacte commutat 
Indicació de led de seqüència correcta 
Auto alimentació amb les línies a controlar 380-415 VAC 
Temperatura de funcionament -10 a 60ºC 
Muntatge sobre carril DIN 
 
10.7 Comptadors elèctrics 

Característiques 
Comptador d’energia activa en xarxa 3P+N(3x230/400 V CA) i 3P (3x400 V – 3x230 V CA) amb comptador 
parcial i reinicialitzador, transferència a  remota de polsos de comptatge. 
 
 
10.8 Comptadors consum d’aigua 

Lectures amb sensor magnètic 
Sortides per polsos 1/10/100/1000 |t 
 
10.8.1 Sensors PH 

Gama de mesura pH 0-14 pH (compensació tèrmica) 
Resolució pH 0,1 pH 
Calibració pH calibració de 1 o 2 punts 
Capacitat per sortida 4-20 mA 
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10.9 Sensors temperatura 

Gama de mesura -25ºC  a  +50ºC 
Resolució 0,1ºC 
Capacitat per sortida 4-20 mA 

 

10.10 Sensors clor 

Rang de mesura 0,01 – 10 mg/l 
Resolució  0,01 mg/l 
Capacitat per sortida 4-20 mA 
 
 
10.11 Pantalla HMI 

Pantalla: mínim: 10” VGA. Color TFT. 
Colors:  mínim: 262.144 
Contrast: 300:1 
Memòria: mínim 256 MB SDRAM 
Interfícies: CF Slot, 1 x Ethernet 10/100, 1 x RS-232, 2 x USB 
Alimentació: 12vdc i/o 24 vdc 
Evolvent: Alumini IP 65 frontal 
Temperatura: 0-50ºC 
Humitat: 5-90%HR 
Ventilació: Sense ventiladors 
Sistema Operatiu: Windows (suportat any 2020 mínim) 
Protocols de comunicació:   Modbus com a mínim 
 
 
10.12 Microordinadors industrials 

Els PLC’s de les noves instal·lacions i les  que s’actualitzin en un futur, seran sempre del mateix fabricant  i 
de famílies compatibles, per garantir la homogeneïtat i normalització d’integració de tots els sistemes de 
telecontrol de fonts . 
El PLC ha de ser compatible amb la plataforma scada de l’Ajuntament Sistem Platform de Wonderware 
. 
 
Processador 32/64-bits 
Redundància Font d’alimentació, comunicacions 
Rellotge Rellotge en temps real con bateria de Seguretat – sincronització GPS (opcional) 
Memòria Amb capacitat per emmagatzemar l’aplicació de control i les programacions i seqüències 

necessàries per la font.  
Comunicació Al menys amb Ethernet (10/100Base-T),  
Targetes E/S Les digitals han de permetre que les seves entrades siguin  lliures de potencial 
  Les analògiques han de permetre senyals 4-20 mA 
Llenguatges de programació Ladderlogic (IEC 61131-3), Basic, Function Blocks i altres 
Datalogging  Sistema logging per permetre recuperar dades històriques i enviar-les de 

forma diferida. 
Resolució de datalogging 1 ms 
Compatibilitat SCADA  Wonderware System Platform i altres 
Carga remota   Fins el nivell de firmware 
 
Suport de protocols Protocols de comunicació amb capacitat per enviar dades per variació i per 

enquesta així com emmagatzemar dades històriques 
 
Font de alimentació  Multi tensió  
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Humitat 5-95%    Sense condensació 
Certificacions   CE, UL/CSA 

EMC EN61326-1, EN61000-4-2,3,4,6 
Emissions    EMI EN55022, EN61326-1 
MTBF    >400,000 hores, test disponibles a petició 
 
 
 
10.13 Controladors DMX i DMX-RDM 

Els controladors DMX disposaran de suficients canals per gestionar individualment cada element lluminós. 
Possibilitat d’activació de programa mitjançant entrades digitals. 
Connexions USB i Ethernet per a control y gestió a distància. 
Quan la distància entre el controlador i els elements actius DMX es consideri excessiva (aprox. > 40m), els 
dispositius DMX tindran l’alimentació separada del Bus de dades (sistema de 4 fils). 
 
En el cas que es consideri necessari  disposar de informació bidireccional dels elements amb els que actua 
el sistema DMX, s’hauran d’instal·lar dispositius DMX-DRM. Aquest protocol, Remote Device Management ,  
permet consultar als dispositius el seu estat i d’aquesta forma, obtenir una supervisió total sobre el sistema 
ornamental. 
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11. ANNEXOS 

 
11.1 Annex 1 - Normatives de desenvolupament Scada 

11.2 Annex 2 – Templates d’Objectes Scada 

11.3 Annex 3 – Pla de seguiment de projectes de telecontrol 

11.4 Annex 4 – Documentació a Lliurar  
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En els següents punts es detallaran tots els elements que seran necessaris en els 
diferents parcs per tal d’implantar el control de reg. 

L’objectiu en tots els parcs és arribar a comunicar tots els elements distribuïts fins un punt 
central que pugui concentrar totes les dades i enviar-les cap a la Plataforma de Reg. 

Donat que en cada parc ens trobem diferents arquitectures, s’ha optat per dissenyar una 
solució modular que permeti adaptar-nos en cada cas a la casuística de l’entorn. 

� ���	���
�	�����������
Per tenir una visió global del sistema, veiem el següent esquema genèric de com quedaria 
l’arquitectura de la solució: 

Com podem observar, s’emprarà la xarxa de l’Institut Municipal d’Informàtica (d’ara en 
endavant, IMI) per a realitzar el transport de totes les dades fins la plataforma de 
l’Ajuntament. 

Xarxa de l’IMI

PLATAFORMA CONTROL DE REG

Mòdul comunicacions

PARC

Xarxa de camp

Entrades/Sortides

Elements de 

camp
Elements de 

camp

Elements de 

camp

Comunicacions

Mòdul de Control

PSAB
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En els punts que segueixen a continuació, es mostra el detall de l’equipament que s’inclou 
en cada mòdul, característiques i funcionalitats. 

��� �����	�
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A continuació es defineixen els protocols de comunicacions per intercanviar informació 
entre cadascun dels mòduls de l’arquitectura anterior: 

• Protocol de control en interior de Parc: Modbus RTU per cable o via ràdio. 

• Protocol de control des de Parc fins a la Plataforma de Control de Reg: DNP3. 

• Protocol de control des dels elements de camp / sensors generals (humitat sòl, 
meteorologia, ...) fins a fins a la Plataforma de Sensors i Actuadors de Barcelona 
(PSAB o SentiloBCN): DNP3 o HTTP. 

• Protocol de control des de la PSAB / SentiloBCN fins a la Plataforma de Control de 
Reg: HTTP a través d’una API REST descrita en l’Annex tècnic d’integració amb 
la plataforma SentiloBCN 

�� ���	�����
��	��
�
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Per tal de comunicar cada parc amb la xarxa de l’IMI s’utilitzarà una de les següents 
solucions, segons la xarxa de l’IMI disponible més propera a cadascun dels parcs. Les 
possibles soluciones per ordre de prioritat son: 

1. Connexió mitjançant xarxa de fibra òptica pròpia. 
2. Connexió mitjançant un radioenllaç. 
3. Connexió mitjançant un client WiFi. 
4. Connexió a traves d’un operador via servei ADSL o similar segons disponibilitat. 
5. Connexió a través d’un operador via xarxa mòbil 3G. 

A cada parc tindrem un punt concentrador de comunicacions que constituirà el punt 
d’entrada a la xarxa de l’IMI. Segons l’opció de comunicació escollida tindrem un o un 
altre equip. Per cadascuna de les opcions, els equips escollits son: 

• FO: RouterCisco 892F-SP o similar 

• Solució WiFi-Mesh: Cisco AP-1550 o similiar 

• Solució WiFi Client: Nanostationloco o similar 
• Solució Wimax: AlvarionBreeezeNETB o similar 

• Solució Operador via ADSL: Segons equip del operador. 



 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 7/162

• Solució Operador via 3G: Cisco 819 3G o similar 

Aquest equip anirà en un armari de nova instal·lació en el que podrem trobar: 

��� 	�����	�	�����

En cada parc, la forma de comunicar amb la xarxa de l’IMI anirà variant: 

����� �������������

Podem trobar-nos un switch/router amb ports SFP de fibra òptica. En aquest cas, 
caldria fer una estesa entre l’equip de comunicacions local i el switch per a 
realitzar la comunicació. 

És important destacar la previsió d’SFPs en aquest cas, tant pel switch de la xarxa 
de l’IMI com pel switch propi si no els duu incorporats. 

����� ������

La segona opció per donar cobertura a un parc serà amb un radio enllaç tipus 
Wimax. Ens trobarem aquest cas quan el punt de xarxa es trobi allunyat però 
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disposi de visió directa a algun punt del parc de forma que sigui possible instal·lar 
un radioenllaç Wimax punt a punt.  
El punt de dades més proper pot ser tant un switch de fibra com veiem en el cas 
anterior com una seu de districte amb connexió a xarxa que ens permetés realitzar 
l’enllaç. En tots els casos, l’arquitectura seria molt similar: 

En aquest cas, caldrà contemplar tota la infraestructura associada al muntatge del 
radioenllaç com són elsmàstils o bàculs (amb la corresponent cimentació) i la seva 
alimentació. 

Es procurarà instal·lar el punt del parc suficientment a prop de l’armari amb el 
switch de comunicacions per a poder fer la instal·lació amb cablejat UTP. En cas 
contrari, caldria realitzar amb estesa de fibra òptica. 

����� �����

En el cas de tenir cobertura WiFi propera ens caldrà instal·lar un Equip Local de 
Client (CPE) per tal de cobrir el parc.  

L’equip client a instal·lar haurà de funcionar en ambdós casos amb la mateixa 
arquitectura: 

Caldrà instal·lar un equip que ens permeti estendre la cobertura, de fàcil 
configuració i senzilla instal·lació. D’aquesta manera obtindrem un punt de dades a 



 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 9/162

velocitat Fast Ethernet, proper al parc, on connectarem tot el flux d’informació 
relatiu. 

���� ��!��"#��$��$��%�$��

Si no podem estendre la xarxa de l’IMI, caldrà recórrer a la contractació d’un 
operador, mitjançant un servei de xarxa fixa com podria ser una ADSL o un altre 
tipus segons la disponibilitat a la zona. En aquest cas, l’integrador només caldrà 
que realitzi la connexió UTP entre l’equip de l’operador i el switch de 
comunicacions.  

����& ��!��"#��$��$��'���(�

Si no ens trobem en cap dels casos anteriors, caldrà recórrer a la contractació d’un 
operador mitjançant la contractació d’un servei de dades amb una tarifa de xarxa 
mòbil via 3G. En aquest cas, l’integrador només caldrà que realitzi la connexió 
UTP entre l’equip de l’operador i el switch de comunicacions. 

�� ���	�����
�������

El mòdul de control serà la capa responsable del desplegament del equipament necessari 
per tal de controlar tots els elements que pertanyen al sistema de telecontrol de reg. 
Aquest sistema estarà format pels següents elements: 

• Concentrador senyals control parc. 

• Concentrador de comunicacions internes de parc. 

• Equips de recepció de senyals de camp cablejades. 
• Equips de recepció de senyals de camp via ràdio. 

 �� 	��	������������)�
��

L’element principal d’aquest mòdul és el PLC que comunicarà, per una banda amb 
tots els elements de camp i, per l’altra amb el switch comentat. 

Per aquestes comunicacions, caldrà que el PLC incorpori: 

• Ampli ventall de protocols estàndards per  a poder integrar-se amb sistemes 
SCADA, en aquest cas amb la plataforma de control de reg. Alguns exemples:  

o DNP3* 
o IEC-105 
o IEC 60870-5 
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• Diverses interfícies físiques per a comunicar amb els elements de camp:  
o Ethernet (10/100 BaseT)* 
o RS-232* 
o RS-485* 
o Ràdio* 

• Protocols industrials diversos per a establir aquestes comunicacions: 
o Modbus RTU* 
o Profibus 
o Dali 
o ASI 

Cal que el PLC escollit per aquest projecte compleixi amb els protocols marcats amb * de 
forma obligatòria i com a mínim. 

Una funcionalitat destacada del PLC és que ha d’incorporar Datalogger per a permetre 
l’enregistrament de totes les dades en el temps dels elements de camp distribuïts. 
D’aquesta forma podem garantir la integritat de les dades en cas de tallada de les 
comunicacions cap a la xarxa de l’IMI. 

 �� 

�*�����

El licitador elaborarà una normativa pel que fa a la programació dels PLC per tal de definir 
un estàndard dels mapes de memòria dels parc de cara a poder facilitar les tasques 
d’integració de cadascun dels parc en el SCADA de control de Reg.  

S’haurà de definir l’estructura a seguir, variables, objectes... i tots els aspectes a tenir en 
compte de forma que la programació sigui el més uniforme possible. D’aquesta manera, 
facilitarem les tasques posteriors de manteniment i/o ampliació del nombre d’elements 
instal·lats. 

 �� �+��
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Per a recollir les senyals de camp ens caldran mòduls d’entrades i sortides, tant digitals 
com analògiques. En aquest darrer cas, cal que suportin: 

• 4÷20mA 
• 0÷10 V 

• PT100 
• PT1000 
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Segons l’arquitectura de cada parc i la xarxa local que establim en cadascun d’ells per a 
interconnectar els elements, l’equipament de d’entrades i sortides variarà 
significativament. 

Com a elements de camp podem distingir: 

• Sensors: Dispositius de lectura de valors de pluja, humitat, temperatura, vent o 
d’altres variables. Aquets dispositius be es poden connectar al PLC del parc o be 
es poden connectar directament al PSAB del ajuntament. 

• Comptadors: També es podran realitzar lectures dels compradores de companyia 
d’aigua, llum o gas, en cas de ser necessari. 

• Actuadors: Aquets seran pròpiament els elements actius del sistema de reg que 
caldrà connectar al PLC per tal de poder actuar sobre aquest sistema. 

A continuació es descriuen els diferents casos que ens poden trobar en cada parc pel que 
fa a la distribució d’aquets elements dins d’un parc i com es realitzaria el seu connexionat 
fins el PLC de control del parc. 

Segons aquestes arquitectures ens podem trobar mòduls d’entrades i sortides: 

• Centralizats 

• Distribuits 

• Amb comunicació via cable o via ràdio 

 � ������	������-����
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En alguns parcs podem trobar actualment instal·lada una topologia radial, on els diferents 
elements es troben cablejats fins a un únic punt concentrador o diversos concentrador 
sense comunicació entre ells. 

En aquests casos, s’aprofitarà la infraestructura existent, sempre que es trobi en bon 
estat. En el punt concentrador s’instal·larà el mòdul de control i aquest s’equiparà amb les 
targetes d’entrades i sortides, tant analògiques com digitals, que siguin necessàries per 
recollir la totalitat de senyals. En aquesta arquitectura l’equipament tindrà que activar 
solenoides d’alterna. 

La xarxa de camp quedaria constituïda de la forma següent: 
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En cas de haver-hi dos o més punts concentradors, aquets agruparien les senyals que 
arriben a cadascun d’aquets punts i es comunicarien entre ells mitjançant un enllaç radio. 

De tal forma que disposaríem d’un PLC principal o capçalera i la resta de concentradors 
serien equips remots d’entrades i sortides. 

 �& ������	������-��/����
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Es tracta d’una arquitectura totalment diferent a la plantejada en el cas anterior. Serà 
d’aplicació en els parcs que trobem tots els elements distribuïts sense cap tipus de 
connexió entre ells. 
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L’opció de realitzar obra civil per obrir rases i fer l’estesa de cablejat necessària es 
considera massa invasiva i cara pel parc. Per això s’ha buscat una solució alternativa 
basada en comunicació ràdio. 

Actualment, les tecnologies ràdio es troben en continu desenvolupament i cada cop és 
més freqüent el seu ús. Això provoca que algunes bandes de funcionament com els 
2,4GHz (on funciona la tecnologia WiFi) comenci a estar molt saturada i no sigui segura. 

Per aquest motiu s’han escollit com a bandes de treball les bandes de 400 MHz i 800 MHz 
com a bandes de treball. 

En aquesta arquitectura es disposarà d’una estació base principal, que es connectarà al 
PLC principal mitjançant el protocol Modbus RTU i expandirà aquest bus de 
comunicacions per el parc de forma inalàmbrica. 

Per tal de millorar la cobertura es possible que es necessitin equips repetidors de la 
senyal ràdio per assegurar una cobertura correcta de tot el parc i garantir la comunicació 
amb tots els elements. Aquets repetidors no sempre podran estar situats en llocs on 
poden disposar d’alimentació elèctrica, per aquest motiu aquets elements hauran de ser 
completament autònoms pel que fa al sistema d’alimentació. 

Finalment tindrem les unitats autònomes que seran els equips que s’instal·laran al 
interior de les arquetes, disposaran d’una pila o bateria de liti, es comunicaran via radio, 
tindran un grau de protecció IP68 y disposaran de 1 a 4 sortides tipus latch per tal d’actuar 
sobre les electrovàlvules situades en la mateixa arqueta. 

L’arquitectura d’aquesta solució es la següent: 

 �&�� �!�0#(#3���

A continuació es descriuen les principals característiques dels equips mòdems radio que 
treballen en aquestes freqüències: 

Característiques

Freqüència de treball 433 MHz o 868 Mhz 
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Característiques

Potència de transmissió 10, 25, 100, 500 mW 

Modulació GFSK 

Velocitat NRZI 19.200 bps 

Canals 16 

Protocols de transmissió Modbus RTU 

Abast > 1 km oudoor NLOS 

Aquesta tecnologia de baixa velocitat compleix perfectament les necessitats per aquest 
projecte i permet assolir cobertures més amplies. Els elements que formen part d’aquesta 
solució son els següents: 

 �&�� 41���'!0��

a) Unitat autònoma d’arqueta: Equip autònom ubicat a l’interior de l’arqueta per 
tal d’activar d’una a quatre electrovàlvules tipus latch i amb alimentació amb 
bateries o piles.  

b) Repetidors: el fet que els equips d’arquetes es trobin sota arquetes amb tapa 
metàl·lica produeix una gran atenuació en les comunicacions. Per aquest 
motiu, caldrà instal·lar un repetidor ràdio a una distància inferior a 50 o 30 
metres (amb o sense visió directa) per tal de cobrir la zona correctament. 
Preferentment, s’instal·larà en un suport existent (un fanal, per exemple). Si no 
n’hi ha cap, s’instal·larà un bàcul nou de 4 metres. Aquets equips seran 
autònoms amb alimentació amb bateries i un mòdul solar. 

c) Ràdio Maestra: finalment, caldrà instal·lar un darrer equip que sigui capaç, per 
una banda, de rebre totes les comunicacions dels elements de camp. Per una 
altra, serà el dispositiu encarregat de transmetre tota aquesta informació al 
mòdul de control. Aques equip permetrà enllaçar amb els repetidors amb unes 
distàncies de 600 o 300 metres amb o sense visió directe.

 �5 ������	������-�*���	�*
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En aquesta tercera arquitectura ens trobem amb un bus format per un parell de coure que 
incorpora l’alimentació i les dades, que uneix tots els elements en sèrie que permeten 
controlar els actuadors de reg. 
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Per tal de compatibilitzar aquesta solució amb les anteriors, es proposa reaprofitar el 
cablejat per tal d’alimentar els dispositius a utilitzar dins de les arquetes y comunicar 
aquets dispositius via ràdio fins el concentrador o PLC principal del parc. 

En aquesta arquitectura ens trobem amb els mateixos elements que amb l’arquitectura via 
ràdio exceptuant el fet dels equips o unitats autònomes, les quals en aquest cas ja no han 
de portar una bateria sinó que s’ha alimentaran directament mitjançant el bus que uneix 
tots aquets elements amb el concentrador principal. Una altra diferencia d’aquesta 
arquitectura es que els solenoides sobre els quals cal actuar son d’alterna. 

�
�
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A continuació es defineixen les principals característiques tècniques que han de complir el 
equips objecte del present projecte. 

&�� �����������	���
�

Com es detallava anteriorment, a la caseta del parc s’instal·larà un armari on es 
concentrarà tot l’equipament que es pugui centralitzar en un punt i que dependrà de les 
característiques de cada nova instal·lació. 

Com a mínim els elements a instal·lar dins d’aquest armari seran: 

Segons el parc, ens podem trobar amb dos opcions. Una opció en la que l’armari anirà 
dins d’una caseta situada a l’interior del parc i una altre opció en la qual es troben un 
armari d’exterior. 

En el primer cas, s’instal·larà un armari d’interior, on s’ubicaran tots els elements 
necessaris per el control i les comunicacions més les proteccions elèctriques necessàries 
així com un SAI per garantir una autonomia mínima de l’equipament. 

En el segon cas, l’armari serà d’exterior i haurà de disposar de porta frontal amb clau pel 
seu tancament. En el seu interior s’instal·laran de forma endreçada les bornes per a 
recollir el cablejat de tots els elements, així com una placa de subjecció i carril DIN per 
fixació de l’equipament. 
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Addicionalment, s’instal·larà un SAI del que dependrà tota la instal·lació elèctrica 
associada al control de reg del parc. La càrrega del SAI garantirà una autonomia mínima 
de l’equipament. 

Característiques Descripció ARMARI DE CONTROL

Dimensions màximes 800 x 500 mm 

Tancament Amb pany i clau 

Material Polièster per interior i metàl·lic inoxidable per exterior 

Petit material Elements elèctrics: 

• Magnetotèrmics de 6A, 4A, i 2A 

• FA contínua de 12 vdc 

• FA contínua de 24 vdc 

• FA alterna de 220 vac 

• 3 preses de corrent 

• Ethernet 

Bornes Borner de connexió de 2,5 mm2: 

• Bornes abans de proteccions 

• Bornes d’alimentació a 24vdc i 220 vac 

• Bornes d’ entrades 

• Bornes de sortides 

�
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La xarxa WIFI haurà de contemplar les següents característiques: 

• La solució ha de permetre radiar els diferents SSID en banda de 2,4 i 5 Ghz. 
• La solució contempla la solució claus en mà, incorporant tots els elements 

necessaris per a la seva posta en marxa. 
• La selecció de canals de transport del backhaul ha de ser òptima en cada moment, 

fent servir element central o utilitzant tècniques estàndard d’encaminament. 
• La solució ha de contemplar una solució de reporting d’us dels ap’s exportable a 

text pla. 
• El sistema haurà d’incloure funcionalitats d’autodiscovering. 


�������� ��!�"#$%�&%��'�

�(�()%$�&%& �

• El sistema complirà amb tots els requeriments de seguretat habituals, i fixats per 
l’IMI. 

• L’alimentació elèctrica es proporcionarà en corrent alterna o continua i, per tant, el 
sistema anirà connectat amb corrent alterna (220V AC a 50Hz) o contínua (24V 
DC). El sistema haurà d’incloure elements compensadors davant variacions de 
freqüència, de tensió i/o d’arrissat. 

• Es valoraran les propostes d’alimentació dels equips basades amb energies 
alternatives. 

• Serveis d’instal·lació i posta en marxa de la solució. 
• Serveis de suport i manteniment durant 2 anys posteriors a la implantació. 
• Capacitat de treballar en el rang de temperatures de -20C a +65C.  
• Tot el material estarà preparat per treballar en condicions d’intempèrie (protecció 

mínima IP-54). 

�#()%&�*%��!�� &%$+$%��'�

• Els diferents sistemes hauran de ser instal•lats en els emplaçaments més 
adequats per a l’obtenció de la cobertura desitjada, on ja s’hagi previst servei 
d’alimentació elèctrica. 

• Cada un dels elements de la xarxa sense fils inclourà tots els elements de 
subjecció necessaris per a la correcta instal·lació dels mateixos, incloent com a 
mínim dues brides de subjecció metàl·liques amb tractament anticorrosiu per 
dispositiu. El sistema ha de suportar vents de fins a 160 Km/h. 

• Es valoraran les millores d’entorn (ventilació, protecció, mimetització, ...) que es 
proposin per la instal•lació dels diferents dispositius. 
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• El dispositiu ha de tenir una bateria addicional per al donar suport a microtalls. 
• El dispositiu ha de radiar en les bandes a/b/g/n. 
• El dispositiu ha de suportar la funció de treballar en mode Mesh. 
• L’enllaç de uplink ha de ser  amb els punts d’accés més propers. 

�,-�# ��!%��. ��

• El sistema ha de disposar d’una bateria per donar suport d’alimentació enfront 
micro talls. 

• L’equip d’accés ha de radiar en les bandes a/b/g/n i ha de suportar la tecnologia 
MIMO. 

• L’equip d’accés ha de suportar la funció de treballar en mode Mesh. 
• L’enllaç d’uplink ha de ser de com a mínim de 1000Mbps, i prioritzant la connexió 

amb fibra òptica. 
• El sistema s’haurà de poder reiniciar remotament. 

Com exemple d’equips actualment funcionant a infraestructura de l’IMI serien: Punt 
d’acces Acces Point Cisco AP-1550 i de equip client Nanostation Loco. 
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A continuació es detallen les característiques del PLC principal. 
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Especificacions Equipo Industrial, tod integrat en cada unitat de terminal remota 
(RTU) 

Processador 32-bit PowerPC 266 Mhz-505 MIPS- LINUX core 

Redundància Fuente de alimentació, comunicacions, processador (32-bit) 

Rellotge Rellotge en temps real con bateria de Seguretat – sincronització GPS 
(opcional) 

Memòria Flash 16 MB 

SDRAM 16 MB 

SRAM 1 MB 

Targeta  
SD/MMC 

Més de 2 GB 

Backplane rack Backplane passiu. Disponible para 1, 5, 10, 15 y 20 slots. 

Comunicació Ethernet (10/100Base-T), PSTN, GSM/GPRS (suport de lectura y 
escriptura), sèrie (RS-232/RS-485), satèl·lit, radio, ISDN, xDSL. 

Targetes E/S MS-16DI 16 entrades digitals, 24/48 V dc, aïllada 8/8 

MS-8DI-
240VAC 

8 entrades digitals, 195-265 V ac 47/63 Hz, aïllada 1/1 – IEC 
61131 Tipo 1 aprovada 

MS-8DI-
120V 

8 entrades digitals, 90-132 V ac 47/63 Hz o 90-132 V dc, 
aïllada 1/1 – IEC 61131 Tipus 1 aprovada 

MS-8DI-
48V 

8 entrades digitals, 20-60 V ac 47/63 Hz o 20-60 V dc, 
aïllada 1/1 – IEC 61131 Tipus 1 aprovada 

MS-48DI 48 entrades digitals, 24/48 V dc, aïllada 24/24 – no LED 

MS-
16DO 

16 sortides digitals, 24/48 V 350 MA protecció por col·lector 
obert, aïllada 8/8 

MS-
16DIO 

16 entrades + sortides digitals, 24 V 350 MA protecció por 
col·lector obert, aïllada 8/8 

MS-
RELAY 

8 sortides digitals a relé, 230 V ac 3ª, aïllada 1/1 

MS-
4AI420 

4 entrades analògiques 4/20 mA, 14-bit, aïllada 1/1

MS-
8AI420 

8 entrades analògiques 4/20 mA, 14-bit, aïllada 1/1

MS- 8 entrades analògiques de voltatge: -10/+10 V, -20 mA/+20 
mA, 0-20 mA, 4-20 mA, 14-bit, aïllada 8/8- 2 de las 8 
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8AIVC entrades poden ser configurades con Pt100 o Pt1000 (2 
cables) 

MS-
6RTD 

6 entrades de temperatura (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) 2 
y 3 cables, aïllada 1/1 

MS-
4AOVC 

4 sortides analògiques, 12-bit, 4/20 mA, -10 V/+10 V, activo, 
aïllada 1/1 

MS-
COMBO-
1 

8 DI (aïllada 8/8) + 4 DO (aïllada 4/4) + 3 AI (no aïllada) 

Targetes de 
comunicació 

MS-
PSTN 

PSTN 56K mòdem + 1 RS-232/485 

MS-GSM GSM/GPRS mòdem + 1 RS-232/485 

MS-
ETHER-1 

Puerto complementari Ethernet 10/100Base-T  

MS-
ETHER-1 

4 ports Ethernet 10/100Base-T con interruptores integrats 

MS-
SERIAL 

Ports 2 RS-232/RS-485 

Targetesespecials MS-GPS GPS mòdul de temps i posició 

MS-IO-
SIMUL 

Simulació + Test: 8 DI (interruptores), 8 DO (LEDs), 4 AI 
(potenciòmetres), 4 AO (LEDs) 

Llenguatges de 
programació 

Ladderlogic (IEC 61131-3), Basic, Function Blocks 

Gestió de alarmes Gestió de alarmes intel·ligent amb calendari integrador 

Datalogging Sistema logging intel·ligent: con taules de exemples (instantànies, min, 
máx., media) cronologies digitals y analògiques, SoE 

Resolució de 
datalogging 

CPU32 (mòdul de 32-bit): 1 ms 

CompatibilitatSCA
DA 

Wonderware System Platform, InTouch, iFix, WIZCON, CITECT,  
Labview 

Carga remota Fins el nivell de firmware 

Funcionalitats IT HTTP, FTP, SMTP (email), SNMP, IP forwarding, DynDNS, NTP 

Suport de 
protocols 

Suporta mes de 40 drivers, incloent Modbus (propietari/esclau, RTU, 
TCP, ASCII), DNP 3.0, IEC 60870-5 

Llibreria de mes de 40 drivers disponibles 
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Protecció  4 nivells de autoritat, SSL, encriptació

PCB 6, 8, y 10 capes PCB 

Font de 
alimentació 

ac: de 85 a 265 V ac (47 a 440 Hz) – dc: de 90 a 375 V dc  

dc: de + 8 a 30 V dc y de -60 a -24 V dc 

Totes les fonts d’alimentació suporten carga intel·ligent de bateries. 

Temperatura Emmagatzemament: -40º a +80ºC 

Trabajo: -10º a +50ºC y -40º a +75ºC (versions MSR)  

Humitat 5-95% sensecondensació 

Material Caja de aluminio anoditzada contra corrosió e interferències 

Certificacions CE, UL/CSA 

EMC EN61326-1, EN61000-4-2,3,4,6 

Emissions EMI EN55022, EN61326-1 

MTBF >400,000 hores, test disponibles a petició 
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Característiques Descripció

CANAL DE DADES

Mode d’operació Simplex i half-duplex 

Interfaz RS-485, RS-232, Ethernet,  

Velocitat 19.200 bps NRZI, 38 Kbps in option 

Protocol Modbus RTU, Modbus TCP 

Latencia < 20 ms 

Timeout Configurable 

CANAL RADIO

Velocitat 19.200 bps 

Freqüències 433 i 868 MHz 

Canalització 16 canals configurables 12,5 KHz 

Modulació GFSK 

TRANSMISSOR

Potència 0,1 a 0,5 watts 

Estabilitat +/- 0,1 dB 

Connector antena N hembra 

Impedància 50 Ohms 

RECEPTOR

Sensibilitat - 110 dBm a 9.600 bps 

Atenuació canal 
adjacent 

- 60 dBm a 12,5 KHz 

ALIMENTACIÓ

Principal 12 Vdc 

Consum en tx  400 mA 

Consum en rx  115 mA 

Protecció Contra polarització inversa. Fusible intern rearmable. 

ALTRES 
CARACTERÍSTIQUES 

Dimensions aprox 75 x 125 x 125 mm 

Pes aprox 250 gr 

Temperatura -30ºC a 60ºC 
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Característiques Descripció

Humitat 95% a 40ºC sense condensació 

Normativa radio RTTE1995/5/CE -ETS300-220-3 

Normativa EMC ETS EN 301 489-3 

Seguretat electrica UNE EN 60950 
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Característiques Descripció

ENTRADES/SORTIDES

DO 8 senyals Digital Output 

DI 8 Senyals Digital Input 

Capacitat Màxima Fins a 5 targetes de (DI/8DO). Total 40 DI/ 40 DO 

CANAL DE DADES

Mode d’operació Simplex i half-duplex 

Interfaz RS-485, RS-232, Ethernet,  

Velocitat 19.200 bps NRZI, 38 Kbps in option 

Protocol Modbus RTU, Modbus TCP 

Latencia < 20 ms 

Timeout Configurable 

CANAL RADIO

Velocitat 19.200 bps 

Freqüències 433 i 868 MHz 

Canalització 16 canals configurables 12,5 KHz 

Modulació GFSK 

TRANSMISSOR

Potència 0,1 a 0,5 watts 

Estabilitat +/- 0,1 dB 

Connector antena N hembra 

Impedància 50 Ohms 

RECEPTOR

Sensibilitat - 110 dBm a 9.600 bps 

Atenuació canal 
adjacent 

- 60 dBm a 12,5 KHz 
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Característiques Descripció

ALIMENTACIÓ

Principal 12 Vdc 

Consum en tx  400 mA 

Consum en rx  115 mA 

Protecció Contra polarització inversa. Fusible intern rearmable. 

ALTRES 
CARACTERÍSTIQUES 

Dimensions aprox 75 x 125 x 125 mm 

Pes aprox 250 gr 

Temperatura -30ºC a 60ºC 

Humitat 95% a 40ºC sense condensació 

Normativa radio RTTE1995/5/CE -ETS300-220-3 

Normativa EMC ETS EN 301 489-3 

Seguretat electrica UNE EN 60950 
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Característiques Descripció

Protecció IP IP 68 

Temperatura -15ºC a 50 ºC 

Pes aprox 500 g 

Alimentació Pila o bateria de liti 

Autonomia >1 any 

Freqüència de treball 433 MHz o 868 MHz 

Potència 1-25 mW 

Sortides De 1 a 4 SD 9 Vdc Latch 

Entrades 1 entrada de polsos 

Alimentació 9 vdc 

Consum Tx: 100 mA, Rx: 25 mA, Sleep mode: 15 uA 

Abast 50 metres amb repetidor amb visió directe. 
30 metres amb repetidor sense visió directe. 

Dimensions aprox 125x150x100 mm 
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Característiques Descripció

Protecció IP IP 66 

Temperatura -15ºC a 50 ºC 

Pes aprox 500 g 

Alimentació Pila o bateria de liti + ALIMENTACIÓ SOLAR 

Freqüència de treball 433 MHz o 868 MHz 

Potència 1-25 mW 

Alimentació Solar 

Abast Possibilitat de concatenar fins a 3 repetidors. 
600 metres amb visibilitat directa entre repetidors. 
300 metres sense visibilitat entre repetidors. 

Dimensions aprox 150x100x125 mm 
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5.11.1 Antena omnidireccional per estació base 

Característiques Descripció

Banda de treball 824 – 894 MHz 

Longitud d’ona ¾  onda 

Guany de 0 a 8 dB segons necessitats 

Polarització Vertical 

Protecció contra 
descàrrega 

Sí 

Direccionabilitat Omnidireccional 

Impedància 50 Ohms 

Connectors Tipus N 

Resistència al vent 17 N a 150-180 Km/h 
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5.11.2 Antena per interior d’armari secundari 

Característiques Descripció

Banda de treball 820 – 890 MHz 

Longitud d’ona ½ onda 

Guany 2 dBi 

Direccionabilitat Omnidireccional 

Necessitat de pla de 
terra 

NO 

Polarització Vertical 

Impedància 50 Ohms 

Potència màx 25 W 

Connector FME + SMA mascle 
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Característiques Descripció

ENTRADA

Potència 650VA/360W 

Tensió Nominal 110/120 VAC o 220/230/240 VAC

Marge de regulació 81-145 VAC / 162-290 VAC

Freqüencia 60/50 Hz (autoregulable) (±5Hz)

SORTIDA

Marge de freqüències 60 Hz o 50 Hz ± 1 Hz

Temps de 
transferència 

2-6 msTipic

Ona de sortida Senoidal Simulada

BATERÍES  

Tipus i nombre 12V/7Ah x 1 

Autonomia per un 
consum de 120 W 

15 min 

Temps de recàrrega 8 hores al 90% de la carga 

INDICADORS  
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Característiques Descripció

ENTRADA

Mode AC El 1r LED verd encès y del 2o al 5o, 
los LEDs verds encesos 
gradualment indicant la capacitat de las 
bateries 

Mode Bateries Groc intermitent 

Fallo Llum vermella 

PROTECCIÓ  

Proteccions Curtcircuit, Sobrecarrega y Final de autonomia 

ALARMES  

Mode Bateries Cada 10 seg 

Bateria baixa Cada seg 

Sobrecàrrega Cada 0,5 seg 

Canvi de bateries Cada 2 seg 

Errada So continu 

CARACTERÍSTIQUES 
FÍSIQUES 

 

Dimensions 275 x 100 x 140 

Pes 4,4 

CONDICIONS 
AMBIENTALS 

 

Humitat 0-90% RH @ 0-40% 

Nivell de soroll Menor de 40dB 

GESTIÓ  

Entrades i sortides Si 

Port USB Si 

Port RS-232 Si 

�
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Característiques Descripció

Processador 500 MHz 

Pantalla 5,7” VGA. Color TFT.

Colors 262.144 

Contrast 300:1 

Memòria 256 MB SDRAM 

Interfícies CF Slot, 1 x Ethernet 10/100, 1 x RS-232, 2 x USB

Alimentació 24 vdc 

Envolvent Alumini IP 65 frontal 

Mides aproximades 225 x 175 x 75 mm 

Pes aproximat 1,5 Kg 

Temperatura 0-50ºC 

Humitat 5-90%HR 

Ventilació Sense ventiladors 

Sistema Operatiu Windows CE 6.0 

Protocols de 
comunicació 

Modbus com a mínim 

&�� ��*
��

Característiques Descripció

Dimensions 9,7” 

Connectivitat
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n a 2,4 y 

5 GHz) 

• 3G 

Capacitat 32 GB 

Resolució
2.048 x 1.536 a 264 píxels per polsada (p/p) 

Bateria Liti de 42,5 vats/hora 

S.O. IOS 7 o Android 4 
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Característiques Descripció

Descripció Rack mural d’un sol cos. 

Alçada 9U, 10U o 12U 

Fons aprox 450 mm 

Dimensions aprox 600x450xalçada mm 

Porta frontal Cristall 

Laterals Desmuntables 

Tancament Amb clau 
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Actualment en diversos parcs de la ciutat de Barcelona ens trobem amb alguns sectors de 
reg amb instal·lacions relativament noves d’elements de control del reg que utilitzen 
solucions propietàries. Per tal de poder aprofitar aquets elements es necessari la 
instal·lació d’una passarel·la de comunicacions entre la solució propietària i el protocol 
estàndard utilitzat en el interior dels parcs, en aquest cas modbus RTU, per tal de poder 
integrar aquets elements dintre del control complert del parc. A continuació es descriu les 
característiques d’aquest element: 

Equip concentrador connectable a plataforma horitzontal mitjançant protocol MODBUS 
RTU / RS485-2 fils i que es comunica amb els equips de camp a través de comunicacions 
ràdio de la banda ISM (sub-banda 868MHz) amb un abast mig amb visió directa de 600m. 
Les comunicacions de RF, han de tenir capacitat per travessar tot tipus d’arquetes i 
d’armaris actualment descrits en el Plec de Condicions de l’Ajuntament. Les dimensions 
de l'equip Concentrador no poden superar els 225mm x 350mm x 175mm (Amplada x 
Alçada x Fondària). L'alimentació nominal és de 12VDC (font externa). La potència mitja 
de l'equip no pot superar els 4.5W. El nivell de protecció mínim per poder treballar a 
l'exterior ha de ser IP66. Ha de poder treballar amb equips terminals de camp alimentats a 
24VAC i equips terminals de camp alimentats amb piles de format estàndar 6LR, AAA i 
AA. Permet l'ús d'equips repetidors entre el concentrador i els equips terminals. Aquests 
equips repetidors han de funcionar amb energia solar. L'equip concentrador ha de tenir 
capacitat per gestionar equips terminals de camp amb funcions exclusives de 
programador, comptador i interruptor (segons model). 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 38/162

 

&��9 >1��>�����"�A"��

Actualment en diversos parcs o jardins de la ciutat de Barcelona ens trobem amb 
instal·lacions relativament noves d’elements de control de reg que utilitzen solucions 
propietàries i controlen tots els sector del parc o jardí. En aquest cas, com no cal la 
integració d’aquets elements amb una arquitectura tipus PLC es pot integrar aquesta 
infraestructura directament amb el sistema de control de reg, per tal de poder realitzar 
aquesta integració directa en necessari la instal·lació d’una passarel·la de comunicacions 
entre la solució propietària i el protocol de comunicacions HTTP REST Server. A 
continuació es descriu les característiques d’aquest element: 

Equip concentrador connectable a plataforma horitzontal mitjançant HTTP SERVER i que 
es comunica amb els equips de camp a través de comunicacions ràdio de la banda ISM 
(sub-banda 868MHz) amb un abast mig amb visió directa de 600m. Les comunicacions de 
RF, han de tenir capacitat per travessar tot tipus d’arquetes i d’armaris actualment descrits 
en el Plec de Condicions de l’Ajuntament. L’equip Concentrador incorpora módem GPRS 
amb targeta SIM. Les dimensions de l'equip Concentrador no poden superar els 225mm x 
350mm x 175mm (Amplada x Alçada x Fondària). L'alimentació nominal és de 12VDC 
(font externa). La potència mitja de l'equip no pot superar els 4.5W. El nivell de protecció 
mínim per poder treballar a l'exterior ha de ser IP66. Ha de poder treballar amb equips 
terminals de camp alimentats a 24VAC i equips terminals de camp alimentats amb piles 
de format estàndar 6LR, AAA i AA. Permet l'ús d'equips repetidors entre el concentrador i 
els equips terminals. Aquests equips repetidors han de funcionar amb energia solar. 
L'equip concentrador ha de tenir capacitat per gestionar equips terminals de camp amb 
funcions exclusives de programador, comptador i interruptor (segons model). L’equip 
concentrador ha de tenir una entrada física per a connexió per cable de com a mínim un 
sensor de pluja. Els equips terminals de camp han de ser accessibles a través d'una 
consola de RF que permeti desenvolupar les tasques de manteniment habituals sobre el 
terreny. 
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Prescripcions comuns a tots els materials 

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a la instal·lació compliran el següent: 

• Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents 
• Seran de bona qualitat 
• Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional 
• Tindran les propietats que s’especifiquen per a cadascun d’ells 
• Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, 

sempre que no es contradiguin les d’aquest document
• Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o 

reparació, i el instal·lador preveurà els espais necessaris encara que no estiguin 
inicialment especificats 
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En el present capítol es presenta l’estructura del cable de fibra òptica i les seves 
dimensions. S’especifiquen les propietats i paràmetres que hauran de satisfer tant el cable 
com els materials i elements que formen el cable. 

Nucli Fibra òptica

Totes les fibres òptiques utilitzades en el cable òptic seran del tipus sílici - sílici 
monomode. El perfil de l’índex de refracció serà del tipus salt d’índex. 

La variació necessària de l’índex de refracció s’obtindrà dopant el nucli de la fibra òptica 
amb  diòxid de germani (GeO2). 

S’especifica el tipus de fibra que seguix la normativa G.652-D. 

Fibra òptica monomode estàndard G.652-D 

La fibra òptica haurà de complir la Recomanació G.652-D del ITU-T. En les taules 1, 2 i 3 
es presenten els paràmetres a complir per les fibres òptiques: 

Paràmetres geomètrics 
Paràmetre Valor nominal Tolerància 
Diàmetre del revestiment 125 µm ± 1 µm 
Diàmetre del recobriment primari  245 µm ± 7 µm 
Error de concentricitat 
nucli/revestiment 

≤ 0,6 µm 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 40/162

Error de circularitat del revestiment ≤ 1% 

Error de concentricitat 
recobriment/revestiment 

≤ 12 µm 

Taula 1. Paràmetres geomètrics de la fibra òptica G.652-D amb protecció primària. 

Paràmetres mecànics 
Paràmetre  Valor nominal 
Càrrega de trencament ≥100 kpsi (0,7 GN/m²) 

(Allargament) (1%) 

Paràmetres òptics 
Paràmetre Valor nominal Tolerància 
Diàmetre del camp modal en  
λ = 1310 nm 

9,2 µm ± 0,5 µm 

Dispersió màxima entre λ = 
1285 nm i λ = 1330 nm 

3,8 ps/(nm*km)  

Dispersió màxima en λ = 
1550 nm 

18,2 ps/(nm*km)  

Longitud d’ona de dispersió 
nul·la 

1.300 nm a 1.324 nm  

Pendents de dispersió nul·la ≤0,093 ps/(nm²*km) 

Longitud d’ona de tall   
Abans del cablejat ≤ 1.324 nm  
Després del cablejat ≤1.260 nm 

Coeficient d’atenuació en λ = 
1310 nm 

≤0,36 dB/km 

Coeficient d’atenuació en λ = 
1550 nm 

≤0,23 dB/km 

Coeficient d’atenuació en λ = 
1383 nm 

≤0,37 dB/km 

PMD  ≤ 0,1 ps/Sqrt(km) 
Pèrdua de macroflexió (100 
voltes amb un diàmetre de 
60 mm a 1.625 nm) 

≤ 0,1 dB 
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I Colors de les fibres 

Les fibres òptiques es recobriran amb una capa de pintura per identificar-les. Aquesta 
pintura es dipositarà sobre el recobriment primari i el seu espessor no superarà els 6 µm. 
Es disposarà, com a mínim, de 8 colors diferents i distingibles. 

II Protecció secundaria 

El tipus de protecció secundaria serà de tub folgat. Un conjunt de vuit fibres òptiques 
s’allotjaran en un tub buit. El material del tub i el seu acabat han de complir els següents 
criteris: 

• Elevat mòdul de Young per petits allargaments. 
• Grau d’elasticitat suficientment alt per permetre radis de curvatura mínims de 3 

cm. 
• Elevada resistència a l’abrasió. 
• Reduït coeficient de fricció. 
• Coeficient tèrmic de dilatació lineal lo mes pròxim possible al de la fibra òptica. 
• Homogeneïtat, lliure de porus, esquerdes, bonys i altres imperfeccions. 
• Uniformitat de les dimensions transversals en tota la llargada del tub. 
• Conservació de les propietats anteriors enfront a canvis tèrmics. 

Per a una identificació fàcil i clara es disposarà de tubs de diferents colors que hauran de 
ser opacs i intensos. 

Els tubs hauran d’estar farcits d’un compost hidròfug que envolti i protegeixi a les fibres. 

III Varetes de farcit 

Quan la geometria i l’estructura del cable ho requereixi, s’utilitzaran varetes de farcit que 
no seran buides. El diàmetre exterior d’aquestes varetes serà igual al diàmetre extern dels 
tubs buits, seran fets d’un material que sigui compatible amb la resta dels materials i 
hauran de complir les mateixes propietats mecàniques i tèrmiques que el tub buit. Totes 
les varetes de farcit  seran del mateix color entre si i diferent dels colors fets servits per als 
tubs buits. 

IV Element central 
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L’element central suportarà l’esforç de tracció sobre el cable durant les fases d’estesa i les 
tensions mecàniques provocades per variacions tèrmiques. Igualment actuarà com suport 
pel cablejat dels tubs portadors de les fibres òptiques i les varetes de farcit. 

El material o materials que formen l’element central haurà de complir els següents criteris: 

• Ser dielèctrics. 
• Elevat mòdul de Young. 
• Baix coeficient de dilatació tèrmica. 
• Reduït pes per unitat de longitud. 
• Flexibilitat suficient que permetrà al cable adaptar-se a les curvatures de les 

canalitzacions. 

Com el cable especificat ha de ser dielèctric, s’utilitzen materials tipus F.R.P. (Fibra de 
vidre amb Resines Poliester) o similars. L’element central es podrà utilitzar nu o recobert 
amb polietilé segons la configuració del nucli del cable. 

V Cablejat 

Els tubs buits i les varetes de farcit es trenaran en torn de l’element central. El nucli del 
cable està format per l’element central, els tubs trenats i la coberta, en el cas d’haver-hi, 
que cobreix a tots els elements citats. 

El tipus de trenat a fer servir serà el S-Z. Els tubs i varetes es disposen helicoidalment en 
torn a l’eix del element central, canviant el sentit de gir cada 6 passos d’hèlix. En els punts 
on es produeixen els canvis de sentit de gir els tubs i varetes hauran d’ésser paral·lels a 
l’eix de l’element central. 

VI Farcit  del nucli 

El nucli del cable es farcirà amb cintes o fils hidrocarbonants de manera que ocupi tots els 
espais lliures. En tots dos casos, s’assegurarà l’estanquitat longitudinal del cable de fibra 
òptica i hauran de complir les següents propietats:

• El cable ha de ser sec. 
• Compatible amb els demés materials del cable. 
• No tòxic. 
• Fàcilment processable. 
• Coeficient de dilatació relativament baix. 
• Insignificant efecte expansiu sobre les cobertures aplicades sobre el nucli del 

cable. 
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VII Cinta envolvent i lligadures 

Dependent del procés de fabricació, el nucli del cable es recobrirà amb una o varies cintes 
de plàstic. Aquesta coberta protegirà el nucli del cable en les fases posteriors de 
fabricació i servirà com a barrera enfront l’aigua i la humitat. Aquestes cintes s’aplicaran 
longitudinalment amb un solapament superior a 5 mm.

Sobre el nucli o cinta envolvent es disposaran una o dues capes de material no 
higroscòpic de forma helicoidal en tot l’eix del nucli i en sentits de gir contraris. 

Amb la finalitat de facilitar el pelat de la coberta interna i impedir que els tubs es danyin 
per l’ús d’eines, es disposarà longitudinalment del nucli un fil guia que haurà d’ésser 
capaç d’estripar la coberta. 

VIII Estructura del nucli del cable 

Es disposaran varis tubs al voltant del element central de la manera descrita en l’apartat 
anterior. El número de tubs anirà en funció del dimensionat del cable. En cada un dels 
tubs buits es situaran vuit fibres òptiques, cada una fàcilment identificable de les altres pel 
color de les mateixes. L’ordre és en el sentit de les agulles del rellotge. 

Coberta del cable 

Sobre el nucli del cable s’aplicarà una sèrie de capes de diferents materials que hauran de 
protegir al cable dels següents agents: 

• Esforços mecànics, com traccions i torsions. 
• Influencies tèrmiques. 
• Agents químics. 
• Acció del aigua i la humitat. 
• En alguns casos, protecció enfront de temperatures elevades. 

En els següents punts, es descriuen són totes les possibles cobertes que poden formar 
part del cables de fibra òptica i, per tant, cada cable subministrat tindrà només les 
cobertes necessàries d’acord amb la seu dimensionat i especificació. 

• Coberta interna 
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La coberta interna estarà formada per polietilé negre (RAL 9005), de baixa densitat i alt 
pes molecular, tipus I, classe C i categoria 5. També pot ser formada exclusivament per 
fils d’aramida o afegir-se per sobre de la coberta interna. La coberta interna haurà de 
complir les següents propietats: 

• Uniformitat de les dimensions transversals de la coberta de tot el cable. 
• Homogeneïtat de la coberta, no presentant porus ratllades ni cap defecte. 
• Superfície llisa, de tonalitat uniforme. 
• S’haurà d’ajustar perfectament a l’element de reforç. 

Per el cas de cable aeri, es recomenable una protecció doble, és adir, per una 
banda polietilé d’un gruix mínim de 1,0 mm i, a més a més, aramida d’una 
secció mínima de 6.0 mm2. 

• Capa anti- rosegadors 

Aquesta protecció consisteix en proporcionar al cable una protecció enfront de possibles 
trets d’armes de foc. En concret, els cables han de dissenyar-se per a suportar dos tret a 
una distància de 20 metres o superior.  

En els casos de cables amb aquesta propietat, sobre la coberta interna o directament 
sobre la cinta envolvent del nucli, es disposaran fils de fibra de vidre en forma helicoidal o 
d’acer corrugat que serviran com elements de protecció anti-rosegadors. Els elements de 
fibra de vidre hauran de cobrir un 100 % de la superfície de la coberta interna. 

La fibra de vidre haurà de complir els següents paràmetres: 

• Mòdul d’elasticitat: 50 kN/mm². 
• Tensió màxima de tir: ≥1.400 N/mm². 

• Coberta externa 

La coberta externa estarà formada per polietilè, d’alta densitat i baix pes molecular, tipus 
III, classe C i categoria 4.  

Es valorarà que la coberta sigui d’un color poc habitual per una ràpida identificació del 
cable, i amb l’anagrama de l’Ajuntament de Barcelona gravat. 

Estructura i dimensions del cable de fibra òptica 

Els cables tipificats per el promotor es presenten en les següents taules: 
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cable antirosegadors de fils de vidre 
especificat per esteses canalitzades, 
grapejada a façana, aèria entre edificacions i 
per interiors d’edificacions, mitjançant estesa 
manual, blowing com floating. 
ESTRUCTURA 

NUCLI DEL CABLE 

 8 144 
Diàmetre del element 
central [mm] 

2,5 
mm±0,
1 

2,5 
mm±0,
1 

Diàmetre final màxim[mm] 12 12 
Pes aproximat màx[kg/km] 120 120 

PARAMETRES MECANICS i AMBIENTALS 
Resistència a la tracció sense allargament 
de les fibres [N] 

≥4.000 N 

Esclafament ≥2.000 N/100mm 
Radi mínim de curvatura en servei (D = 
diàmetre exterior del cable): 

20xD 

Temperatura d’emmagatzematge -40 ºC a +70 ºC 
Temperatura d’instal·lació -5 ºC a +50 ºC 
Temperatura d’operació -30 ºC a +70 ºC 

Instruccions d’expedició 

I. Bobines 

S’utilitzaran bobines de fusta especials per cables de fibra òptica. El diàmetre del tambor 
serà com a mínim de 30 vegades el diàmetre del cable.  

Es disposarà als laterals de la bobina de forma clara i visible la següent informació: 

• Nom del fabricant. 
• La inscripció de "CABLE ÒPTIC". 
• El sentit de gir de la bobina. 
• Identificació de la bobina per part del fabricant.
• Identificació de la bobina per part del comprador.
• Tipus i composició del cable. 
• Longitud. 
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• Marca de metratge de la punta interna. 
• Pes brut de la bobina de cable. 
• Pes net de la bobina. 

Les bobines de cables de fibra òptica s’han d’emmagatzemar en llocs adient que 
compleixen: 

• Secs i protegits enfront pluges i tempestats. 
• Estructures que garanteixin que cap bobina recolza sobre el cable de fibra òptica 

d’un altre. 
• Temperatura ambient dins dels límits de tolerància de les fibres. 

II. Terminació de les bobines 

Els dos extrems del cable aniran firmament assegurats de mode que no es produeixin 
moviment del cable durant les fases de transport, manipulació o estesa . 

Les dos puntes del cable es segellaran mitjançant un tancament hermètic. La punta 
interna s’enrotllarà en l’arromà corresponent de manera que resultin accessibles, al 
menys, 5 metres de cable per a mesures. 

Es col·locarà una dola de color vermell sobre el lloc on es trobi la punta interna i es 
procurarà que la punta externa sigui col·locada junt a la interna. 

L’última volta del cable en la bobina no ha de superar el diàmetre de l’arromà de manera 
que la distància del cable a les doles no sigui mai inferior a 50 mm. 

Temps de vida útil 

S’exigirà al fabricant la realització, d’una forma justificada, de l’estimació de vida útil del 
cable de fibra òptica. Per aquest requeriment es tindrà en compte les següents variables: 

• Humitat. 
• Corrosió. 
• Vida útil de la fibra òptica. Com a mínima aquesta ha de ser de 25 anys. 
• Tensions permanents a les que es sotmetrà el cable. 
• Tensió màxima de tir. 
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S’utilitzaran repartidors de dimensions estandarditzades per les normes ETSI, amb les 
següents característiques: 

• Metàl·lics. 
• Accessibles per porta frontal. 
• Equipats amb elements de gestió de pig-tails i emmagatzematge d’empalmes. 
• Preparats per anar muntats a l’interior d’armari amb rack mètric o de 19” o mural. 
• Panell frontal preparat per allotjar 24 adaptadors SC en els que es 

connexionenpig-tails i jumpers. 

Tots els armaris i mòduls subministrats inclouran tots els elements necessaris per a la 
seva correcta instal·lació i per assolir la capacitat d’empalmes indicada en cada cas. 

5� ��3E���(B�

Aplicació: s’utilitzen per la terminació de cables de fibra òptica fusionant-los amb la fibra 
del cable. L’altre extrem acaba amb un connector al patch panel o directament a l’equip. 

Necessari amb connector SC i polit PC. 

Coberta de protecció de poliamida. 

• Longitud:     2 m 
• Tipus fibra:     monomode 
• Tipus connector:    SC 
• Tipus polit:     PC 
• Pèrdua mitjana d’inserció:   0,25 dB 
• Pèrdua mitjana de retorn:   30 dB 

5�& .1'�!�B�

I. Monomode 

Disseny rectangular de baioneta, ferrula aïllada i inserció en “click”.  

Coberta de protecció de poliamida. 
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• Longitud:     2 ó 10 m 
• Tipus fibra:     monomode 
• Tipus connector:    SC o LC 
• Tipus polit:     PC 
• Pèrdua mitjana d’inserció:   0,25 dB 
• Pèrdua mitjana de retorn:   30 dB 

II. Multimode 

Disseny rectangular de baioneta, ferrula aïllada i inserció en “click”.  

Coberta de protecció de poliamida. 

• Longitud:     2 ó 10 m 
• Tipus fibra:     multimode 62,5/125 o 50/125 
• Tipus connector:    SC o LC 
• Pèrdua mitjana d’inserció:   <0,2 dB 

5�5 	��$!B�"F!'��1(�'!0��

Definició 

És la coberta de segellat ambiental per al sistema d’organització de les fibres que 
proporciona les funcions d'empiulament de fibres i integració d’elements passius en la 
xarxa de planta exterior. 

Característiques tècniques 

La configuració de les caixes d’empiulament serà d'un número variable d’organitzadors de 
fibra, contenint cada organitzador, segons el tipus, 2 (SC) ó 8(SE) empiulaments. Aquest 
organitzador protegeix la fibra empalmada, facilitant la seva instal·lació, identificació i el 
manteniment posterior. 

La caixa permet l'entrada de múltiples cables dins d'una única caixa, emparant-se per a 
concentració i derivació de cables de connexió. 

La caixa inclou: 

• Segell base: Entrada i sortida de la mànega pel mateix costat o costats oposats, 
amb vàries entrades de cables. El segellat de les mànegues pot ser mecànic o 
termoretràctil. 
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• Tapa o cúpula amb sistema de pressurització. S’ha d’assegurar l’estanquitat de la 
caixa. 

• Sistemes de disposició de fibres. 
• Mòdul d'organització de safates. 
• Safata d'allotjament de passius òptics. 
• Mòdul d'organització de passius òptics (pinta). 
• Safata d'allotjament de fibres. N’hi ha de dos tipus: SC (2 empiulaments per 

safata) i SE (8 empiulaments per safata) 
• Borns per a subjectar els elements de tracció dels cables i la posada a terra. 
• Sistema de divisió dels tubs de fibres.  
• Sistema de transport de fibres. 
• Altres materials, ancoratges i subjeccions  que el fabricant subministri per a la 

correcta instal·lació. 

Capacitat de la caixa: caixa orientada a gran volum d’empiulaments de pas. Capacitat fins 
a 432 fusions. A més a més, s’ha de complir que puguin accedir 6 cables de diàmetre 
25mm. 

A la següent taula s’indiquen les principals característiques: 

Entrada cables Dimensions 
exteriors màximes 
**(mm) 

Capacitat fusions 
màxima Nº 

boques 
mínimes 

Diàmetre mig 
mínim* (mm) 

6 25 730x320x320 432 

*Ja que coexisteixen boques de diferents dimensions, es determina el diàmetre mig de 
totes les boques. 

**Dimensions màximes i amb cables instal·lats i, per tant, amb els mecanismes de 
segellat dels cables. 
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Descripció i funcionalitat 

Es defineix la caixa terminal de fibra òptica com a l’element de xarxa amb les funcions de 
punt de connexió de l’escomesa final d’usuari. 
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La caixa consistirà en un mòdul compacte dotat de ports exteriors preconnectoritzats 
formats per adaptadors híbrids preparats per a la connexió d’escomeses de cables 
monofibra i del cable de fibra. Igualment s’hi incorporen els cables elèctrics per a 
l’alimentació dels equips.  

Aquests cables es connectaran a la caixa a través d’un maniguet segellat o premsaestopa 
i es finalitzaran les fibres en els connectors híbrids amb que s’equiparà cadascun dels 
ports de connexió. 

La caixa contindrà també un portafusibles amb un fusible de 4A que permetrà la 
desconnexió dels equips que hi estiguin connectats.

Les dimensions màximes seran de 350 x 500 x 350 mm i el pes mínim en funció dels 
dispositius que inclogui. 

La utilització de la caixa terminal ha estat pensada per a ubicacions de planta externa 
(penjada a bàculs) pel que tant els seus components com a la seva construcció i 
instal·lació han d'estar preparades per a suportar les condicions d’intempèrie amb 
exposicions als diferents agents atmosfèrics i assegurar les condicions d’estanqueïtat 
necessàries per al seu correcte funcionament. 

En relació amb la instal·lació de la caixa terminal, aquesta comptarà amb un kit 
d’ancoratge únic vàlid per al muntatge en qualsevol dels llocs mencionats abans.  

Materials de composició 

La carcassa de la caixa terminal serà modelada en plàstic o metall amb propietats 
resistents als impactes i als diferents agents atmosfèrics, incloses les accions dels raigs 
ultraviolats.  

La part plàstica de la carcassa estarà perfectament modelada, no presentant cap tipus de 
deformació, porus, fissures o qualsevol altre defecte que afecti al seu aspecte o capacitat 
tècnica. 

Les parts metàl·liques de la caixa seran d’acer inoxidable garantint el seu comportament 
resistent a la corrosió en l’exposició en les ubicacions previstes. 

Als cables associats a la caixa terminal s’aplicaran els mateixos requeriments que als 
cables de planta externa. 
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Característiques tècniques 

En el següent apartat s’indiquen els requeriments mínims a complir referents a la qualitat 
de connexió i al comportament funcional i mecànic. 

Els requeriments mínims estan referits a assajos segons normativa IEC. Les 
interpretacions o adaptacions del procés d’assaig que siguin precises per a realitzar els 
mateixos sobre les mostres presentades de manera que els valors obtinguts siguin 
significatius, hauran de ser degudament justificats pel fabricant o proveïdor. 

Qualitat de la connexió 

Aplicable a la connexió entre fibres del cable associat i fibres del cable d’escomesa. 

Paràmetre valorat Assaig de referència Requeriments mínims 
Pèrdua d’inserció al 
connector de referència 

IEC 61300-3-4 (B) Mitjana de la mostra < 
0.3dB 

Màx. de la mostra < 0.5dB 
Pèrdua d’inserció d’una 
connexió aleatòria 

IEC 61300-3-34 Mitjana de la mostra < 
0.3dB 

Màx. de la mostra < 0.6dB 
Pèrdua de retorn IEC 61300-3-6 (1) APC > 60dB 

El fabricant o proveïdor definirà i disposarà els elements auxiliars necessaris per a la 
presa de dades en condicions de garantia (sonda de mesures amb connectors 
compatibles i kit de neteja prèvia a la mesura). 

Resistència als agents externs 

Aplicable a la caixa de connexió. 

Paràmetre valorat Assaig de referència Requeriments mínims 
Estanquitat (Variació de la 
pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-23 (2) Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 
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Cicles tèrmics (Variació de 
la pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-22 o 

IEC 600068-2-14 

Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 

Boira salina (Aparició de 
corrosió) 

IEC 61300-3-6 (1) No aparició de restes de 
corrosió a la finalització de 
l’assaig 

Resistència a càrregues externes 

Aplicable a la caixa de connexió. 

Paràmetre valorat Assaig de referència Requeriments mínims 
Carrega estàtica (Aparició 
de fissures, esquerdes o 
trencaments) 

IEC 61300-2-10 No aparició de fissures, 
esquerdes o trencaments a la 
finalització de l’assaig 

Impacte (Deterioració 
mecànica de la caixa) 

IEC 61300-2-12 o 

IEC 600068-2-75 

No s’observaran deterioracions 
de la caixa 

Resistència a càrregues d’aplicació funcional 

Aplicable al conjunt del model, el cable associat, la caixa i la connexió. 

Paràmetre valorat Assaig de referència Requeriments mínims 
Flexió (Variació de la 
pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-37 Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 

Vibració (Variació de la 
pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-1 o 

IEC 600068-2-6 (Fc) 

Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 

Torsió (Variació de la 
pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-5 Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 

�
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7.1.1 Prescripcions comunes a tots els materials 

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a l‘obra civil compliran el següent: 

• Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents 
• Seran de bona qualitat 
• Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional 
• Tindran les capacitats que s’especifiquen per a cadascun d’ells 
• Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, 

sempre que no es contradiguin amb les d’aquest document 
• Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o 

reparació, i l’instal·lador haurà de preveure els espais necessaris encara que no 
estiguin inicialment especificats 

7.1.2 Sorres i saulons 
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7.1.8 Acer 
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7.1.9 Morters sense additius 
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7.1.10 Estrebades i apuntalaments 
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7.1.11 Encofrats 
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7.1.12 Peces rectes de formigó amb rigola per a vorades 
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7.1.13 Panots 

$�#�
�������+���������������

D�;�����#������	��#������������
������
����������
�����
������������
�������������������
������
	������������

%�����������	�
�������
������� #����	�������
�������������	������������������� #����	�������

���������������
��������	��������

%����;�����	�� ��
���
������� ��
�� �������
�#�������� ����� ��� ����#������  ����
����� �� ������������
��������������������
����
�	��������������(����
�	����������������������
�����	�����������
���������
�������(��������
��������	���
������������	�#������

%��#�����	9����������	�����������������������	�����"�%����������������������������

M����	���������������"�OB�>����



 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 87/162

8������
������#�����"�

• N��������"�OB�>�,�6D��

• N������
	���	��"�OB�<�3�6D��

8������
�������	������������������"��AB�3C����

���������	9����"�A�E-�

=�����
����"�

• M���"�

• M����A�>,���"�`�3����

• M����OB�>,���"�`�<����

• %��������"�`�C�3����

• D��
��"�`�,�<-�	�����	����
���

%�������������������	��	���
���
���������������������
�������
�	��������������������#������
��
	�����
�����/( �C301,3<����9��
�	��	������
�������
���������
������

+�
	����
��	������
�������
�������������������

A��������������	

 ������������������������

 ��#������
�����	��#������������������
��������	�	������!�
��"�

• K	�
��#�������	���#������
��

• K	�
��#�������	������	���"���
���	��#��������#���������	���

• (���	�����
�����

• $����	��#����������

!������;������	

 
�������������������
������������������

(���������	��+�������
��'����������

=	8�!	/%4.1%6.00	!F�	$������	
�	@��������	

�

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 88/162

7.1.14 Mescles bituminoses en calent 
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7.1.15 Tubs de polietilè 
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Els conductes estaran extrussionats amb polietilè verge d’alta densitat (PEAD), admetent 
l'ús d'additius distribuïts homogèniament del tipus i continguts que s’anomenen a 
continuació: 
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El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en 
pes. 

La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53-375 no haurà de 
superar el valor de la microfotografia 5 i la mitjana en 6 mostres no superarà el valor 4. 

Els tritubs, estaran formats per tres tubs d’iguals dimensions units entre si mitjançant una 
membrana fabricada a la vegada que el tub. Els tres tubs estaran disposats paral·lelament 
en un pla, i no s’admetran manipulacions posteriors per conformar el tritub. 

Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i 
fonamentalment la interior dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres defectes. 

No s'admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d'uniformitat en el color o 
qualsevol altre defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Els extrems dels tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular al eix del tub 
i els seus extrems es deixaran nets, sense retalls ni rebaves.    

Els tubs hauran de complir les especificacions següents: 

Densitat > 0.945 gr/cm3  UNE 53020 o 
ISO1183 

Resistència a tracció > 200 kg/cm2 UNE 53133-82 
Resistència a l'enfonsament >1800 kpa recp. 95% 2,5 mi ASTM 

2412 
Allargament al trencament mínim 350% 
Resistència a tracció després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen 
Allargament trencament després 
envelliment 

(48h/100ºC) 80% segons origen 
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Índex  de fluïdesa 0.40 gr/10 min UNE 53200 o ISO 
1133 

Temperatura de Vicat 1 kg ºC >110ºC UNE 53118 
Conductivitat tèrmica (kcal/mºC) 0.35 
Retracció (mm/mºC) 0.2 
Estanquitat sense pèrdues 3.6 kg/cm2 1min. UNE 53133 

�

Característiques mecàniques 
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Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa 
i l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o 
directament cables. 

La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat (PEAD). La paret interna podrà 
ser de polietilè d'alta o baixa densitat (PEBD), prèvia aprovació de la D.O., en funció del 
subministrament en barres o en rotllo.  

Els diàmetre mínims per als tubs seran: 

• $��������(���
���.$(4"�C3G�����

• $�������� ����
�.������
����	���]C�2�-4"C3G�����

• $��������K
�������.������
����	���]3�-4"C,0�����

Les característiques dels conductes hauran de complir: 

Norma 
ASTM 

Norma

DIN 
Unitat PEBD PEAD 

Característiques físiques      
Densitat D1505 53479 gr/cm3 </=0.925 >0.945 

Índex fluïdesa D1238 
53735 
ISO 
1133 

gr/10 min <0.6 <0.6 

Contingut cendra  
ISO 
3451 

 Nul Nul 

O.I.T.   min >10 >10 
Característiques 
mecàniques 

     

Càrrega d'aixafament 
deformació màx. 5% 
(UNE-EN 50086-2-4) 

  N  
>450 

Càrrega trencament a 
tracció 

D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 

Allargament en trencament
D638M 

53455 
% >600 600 a 1000 
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Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 
Resil·liencia 

D256 53453 
J/m 
MJ/mm2 35 >5 

Característiques 
tèrmiques  

     

Temperatura d'ús   ºC -40 a 105 -40 a 105 
Dilatació tèrmica lineal D696 52328 1/K 1.2-2.0x10-4 1.2-2.0x10-4

Conductivitat tèrmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 0.46 0.4 a 0.46 
Característiques 
elèctriques 

     

Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016

Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 800 a 900 800 a 900 

Taula 1: Característiques principals dels conductes de 125 

Els tubs es constituiran per coextrusió del material plàstic, que presentarà un aspecte 
homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc. La paret 
interna presentarà una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern. 

El diàmetre extern tindrà una tolerància del +1,8 % mentre el diàmetre intern tindrà una 
tolerància de +/- 2%.  
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7.1.16 Obturadors de conductes 

Definició i Característiques dels Elements 

I. Obturadors mecànics per a conductes buits 

Els conductes, tan els de 125mm com els de 40mm, una vegada connectats amb els 
pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra el 
pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la 
paret interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el 
fil guia dipositat a l’interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o 
cables. 

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius. L’anell de segellat serà 
de goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre, quedant 
totalment fixats al conducte i dotant als tubs de total estanquitat. 

L’obturador disposarà d’un element, amb dues posicions: obert o tancat, que realitzarà 
pressió directament sobre l’element elastomèric. 
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II. Obturadors inflables per a conductes amb cables

Per a conductes i subconductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors 
inflables, que proporcionaran el segellat estanc tant als conductes ocupats per cables per 
evitar que l‘aigua passi a través dels conductes cap a les arquetes o elements de registre 
de la canalització. 

Bàsicament consisteixen en una bossa prefabricada en alumini flexible i polímer totalment 
segellada. Incorpora a cadascuna de les seves cares unes tires de màstic segellador 
preensamblades. Aquesta bossa serà autoinflable, incorporant el mecanisme 
corresponent, o bé incorporarà una cànula que permetrà inflar-la per mitjans externs. 

Es faran servir bosses de mida adequada al conducte i als cables al voltant dels quals 
s’enrotllarà. En el cas de que amb una mateixa bossa, es realitzi la obturació d’un 
conducte amb 3 o més cables, es faran servir els accessoris addicionals per a deixar ben 
segellats els espais entre cables. Per a la instal·lació dels obturadors infables, es seguiran 
les recomanacions del fabricant i es farà servir les eines que aquest tingui homologades. 

Obturadors inflables 

III. Obturador tripolar per a conductes subconductats 

Per a obturar els conductes de 125mm que estan subconductats i subjectar els 
subconductes de 40 mm es farà servir aquest tipus d’obturador. Aquests obturadors 
generalment estan fabricats en polipropilè, les eventuals parts mecàniques que puguin 
tenir han de ser resistents a la corrosió. 

Obturador tripolar per a conductes corrugats de 125mm 

L’obturador és una peça única que tindrà un diàmetre extern igual al conducte principal i 
preferiblement no hauria de tenir una longitud superior a 10 cm.  

Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total 
estanquitat. 
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�

Normativa de Compliment Obligatori 

UNE 133100 

�

7.1.17 Fil guia 

Definició i característiques  

El fil guia es deixarà col·locat a l’interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. 

El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm. I subministrat en 
rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà una 
càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 

El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors. Queda 
expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre 
trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 

Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 

El fil guia es deixarà a l‘interior dels conductes, lligada a les anelles. Queda expressament 
prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers de 
fil guia entre taps de tancament. 

�

Normativa de Compliment Obligatori 

UNE 133100 

7.1.18 Cinta o banda de senyalització 

Definició i Característiques  
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Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís.  

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 
mm de gruix com a mínim. 

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de 
bacteris sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". 
Capaç de suportar una resistència mínima a la tracció de 10 Mpa. 

La banda serà de color groc amb lletres negres.  
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Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 

Normativa de Compliment Obligatori 

UNE 133100 

7.1.19 Separadors 

Definició i Característiques. 

Els separadors dels conductes són els elements per mantenir solidària, a l’ interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
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L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 

Els separadors seran de material plàstic (polipropilé, poliuretà antixoc, etc.) o altre 
adequat i proporcionaran una distància de separació suficient entre els conductes 
paral·lels que formen el prisma per a permetre un uniforme reblert entre ells. 

Condicions de Subministrament, emmagatzematge i execució 
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Normativa de Compliment Obligatori 

UNE 133100 

7.1.20 Malla geotextil 

 ��#������	����������	���������
���������
	��������	�	��>,���*�"�

�

��
	����������
��������

 �������
����H������
����
���

%�����
#�������
��������
�����
"�

• C�<"�h��
������������������������������<�������������
#������������
	���
	�
���(�������
	��	������������
)��.3Z��<Z���>Z4��

�

S’instal·larà la malla geotèxtil en els casos en que així ho indiqui el projecte o a petició 
expressa dela propietat o de la Direcció d’Obra. És recomanable fer-la servir en els casos 
en que es tingui poc espai disponible per estesa (per exemple un conducte cedit per altra 
companya de serveis) i es prevegi que sigui un tram on hi pugui haver necessitat de 
creixement o reconfiguració de l’estesa, ja que facilita que dintre d’un conducte s’hi vagin 
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realitzant esteses consecutives ja que els cables queden sempre pentinats dintre el 
conducte i la mateixa cel·la de la malla que es fa servir per l’estesa fa de guia. 

�

7.1.21 Bases i subbases de tot U 
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a) Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i 
constructives. 

b) Assajos mecànics: s’aplicarà el descrit a l’apartat 8 de la Norma UNE EN 124, amb 
una força de control de 400 kN. 

c) Assaig mecànic amb proveta: de cada colada s’extrauran mostres pel seu anàlisis. 
S’aplicarà el descrit a l’apartat a la Norma UNE EN 1563. 
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7.1.24 Retolació de pericons 
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7.1.25 Postes i suports 
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7.1.26 Tub metàl·lic 
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7.1.27 Canal metàl·lica 
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7.1.28 Altres materials obra civil 
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7.2.4 Rebliment de rases 
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7.2.6 Reposició de paviments 
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7.2.9 Armari intemperie 
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7.2.9.1.1 Pedestals 
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7.2.9.1.2 Instal·lació armari de via pública 
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Figura 3: Esquema basament armari Tipus 1 
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Figura 4: Esquema basament armari Tipus 2 
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7.2.10 Instal·lació pericons, marcs i tapes 

7.2.10.1.1 Concepte 
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7.2.10.1.2 Tipus 
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7.2.10.1.3 Criteris generals per a la selecció de pericons 
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7.2.10.1.4 Maquinària 
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7.2.10.1.5 Condicions de subministrament, emmagatzematge i 
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7.2.10.1.7 Neteja i retirada de materials. 
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7.2.10.1.8 Normativa de Compliment Obligatori 
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7.2.11 Instal·lació canal formigó 

=���������������������
�	���������1������
��	�������������������� �����������
���
��
��
���
���
�

���������������
��������	����������������������������
�	�
)�����

 ��� ��
���� 	�� #�����L�� �
� ��� ����*�� 	�� ���H�������� �� �
����H������� 
�� ��
� 	�� ������ 	�����#������ 
��

����
�	����	�#�����������
	����
�������	����������������

���
�����������������
)����������������
����H����������
������������'�-�������
��	����
�������������#������


�� �����	�� ��������	�����������������	��
�� .����������������
������ ���'�-�4�� 
������� �����
)�

���������
������	������	������������	�������
������
����H������#�
	������
����G���C,����.����
��'�-4�

����
������	����������	�� �� �
������	��� �������������
������ ��� ��
���� 
� �����
)�� �������������


����������������
�������	��#�������������	��C,����
������	���������

D��� �� ��� ��
������ 	��
����H������ *�� 
��������� ��������� 
�� ����� ��
������
�� ������ ������� ���

��
��� ����;�	��� #��;�� 	���������� ��
���� �� ���;� �#����
��� ���� �� ���� 	���
���
��� ���� �� 	����
�����

������	���� 
�������
�������	������������	����
��
��������������������������������	�C�F���3��

J�
����
��������H������
����������������������
��������
���7���
���������
����
������������������������

���
������
���
���������

M��#�����
�������
����H������	�������
�����	�$�

�

Figura 5: Croquis canal instal·lada 

�

7.2.12 Taladres i perforacions 
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7.2.13 Subconductat de canalitzacions existents, incloent 

sanejament, mandrilat i instal·lació fil guia 
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7.2.15 Instal·lació tub metàl·lic 
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7.2.16  Instal·lació de canaleta metàl·lica i PVC 
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7.2.16.1.1 Instal·lació dels cables en la interior de la canaleta 
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1 Sentilo significa sensor en Esperanto 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 156/162

�

1. Esquema del conjunt d’elements d’informació de ciutat i posició de SentiloBCN i Control del Reg 
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PROTOCOL DE PROJECTES: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI 

D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA (ICUB)1 PER LES SOL.LICITUDS 

D’INFORMACIÓ DE PROJECTES PÚBLICS O PRIVATS 

 
SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA (INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA) 
CARRER RULL, 4 – 08002 BARCELONA 
TELEFON: 93 256 68 97  
CARTA ARQUEOLÒGICA DE BARCELONA (http://cartaarqueologica.bcn.cat/)  
WEB DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA 
(http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/)  
 
Carme Miró i Alaix – Arqueologia preventiva (93 256 68 90, cmiro@bcn.cat)  

Josep Pujades  i  Cavalleria – Intervencions Arqueològiques (93 256 68 91, jpujades@bcn.cat)  

Xavier Maese Fidalgo – Tècnic Servei d’Arqueologia (93 256 68 92, xmaesef@bcn.cat)  

PROCEDIMENT GENERAL

A continuació es detalla el procediment  a seguir per a la sol·licitud d’informació de projectes 
públics o privats, segons les indicacions del Servei d’Arqueologia de Barcelona, com a 
Responsable de l’Espai Públic (REP) de la ciutat de Barcelona. Aquest procediment s’iniciarà 
amb la redacció d’un informe d’estudi d’impacte ambiental previ a la redacció definitiva del 
projecte executiu, fins a la sol·licitud del permís arqueològic, si s’escau, i l’execució de la 
intervenció arqueològica pertinent.

1. ELABORACIÓ D’INFORME ARQUEOLÒGIC (ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL)

Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte ambiental, caldrà que 
en el moment de redactar o executar qualsevol projecte d’obra pública o privada es 
contempli que si hi ha moviments de terra i remocions en el subsòl, sigui del tipus que sigui, 
es tingui en compte i es valori la importància patrimonial de la zona (estudi d’impacte 
ambiental), preveient al llarg de tota la intervenció un control arqueològic, si s’escau. També 
caldrà sol·licitar aquest informe en el cas que hi hagi afectació patrimonial, malgrat no 
s’efectuï cap remoció del subsòl, com en el cas d’edificis protegits (Nivell A, B o C) o
elements patrimonials amb protecció jurídica (BCIN, BCIL), com poden ser el cas de les 
muralles romanes, medieval o moderna de Barcelona, entre d’altres. Cal preveure que 
alguns dels elements patrimonials declarats BCIN tenen entorn de protecció.

REQUERIMENTS

A continuació es detallen els passos que l’equip redactor del projecte haurà de seguir: 

1. El redactor del projecte públic o privat sol·licita al Servei d’Arqueologia de Barcelona 
(SABCN) un informe arqueològic (estudi d’impacte ambiental) amb la inclusió de les 
possibles afectacions arqueològiques o patrimonials que puguin estar afectades pel 
projecte, i que inclouen totes aquelles restes arqueològiques o patrimonials des de la 
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http://w110.bcn.cat/portal/site/HabitatUrba/menuitem.0730c22519a3ab6272d572d5a2ef8a0c/?vgnext
oid=8176918b418cf310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=8176918b418cf310VgnVCM100
0001947900aRCRD&lang=ca_ES 
 

prehistòria fins al segle XX. Dins d’aquest conjunt també cal incloure els refugis 
antiaeris de la Guerra Civil espanyola o les mines d’aigua històriques.

Segons l’article 46 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, 
“Els béns mobles i immobles de caràcter històric per a l'estudi dels quals cal utilitzar 
metodologia arqueològica integren el patrimoni arqueològic català”.

Segons l’article 3 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic, són intervencions arqueològiques: 

“Concepte i classes

3.1 Són intervencions arqueològiques o paleontològiques, d’acord amb l’article 47.2 

de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (en endavant, Llei 

del patrimoni cultural català), els estudis directes d’art rupestre i les prospeccions, els 

sondeigs, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció, amb remoció de 

terrenys o sense, que tingui per finalitat descobrir, documentar o investigar restes 

arqueològiques o paleontològiques.

[...]

3.3 En funció del seu abast, les intervencions arqueològiques o paleontològiques es 

classifiquen en:

a) Excavacions: són les remocions en la superfície, en el subsòl o en medis 

subaquàtics que es fan amb la finalitat de descobrir i investigar sistemàticament tota 

classe de restes arqueològiques o paleontològiques. També són excavacions els 

sondejos que tenen com a finalitat la comprovació de l’existència o la delimitació de 

vestigis arqueològics o paleontològics en un punt determinat.

b) Prospeccions: són les exploracions superficials, del subsòl o en medis subaquàtics, 

sense remoció de terrenys i amb recollida de materials arqueològics o paleontològics 

o sense, dirigides a la localització i l’estudi o l’examen de dades per detectar vestigis 

arqueològics o paleontològics, s’apliquin o no mitjans tècnics especialitzats.

c) Controls: són les tasques de vigilància i, en determinats casos, de coordinació 

d’obres o treballs que pugin afectar restes arqueològiques o paleontològiques, 

incloses les neteges de jaciments.

d) Mostrejos: són les extraccions de mostres que poden incloure remoció de terreny o 

recollida de materials.

e) Documentació gràfica i plàstica: Són intervencions dirigides a l’obtenció 

d’informació gràfica de jaciments arqueològics o paleontològics. Aquests treballs 

poden fer-se a través de calcs per als estudis directes d’art rupestre i mural, a través 

d’aixecaments planimètrics o mitjançant la realització de rèpliques o altres tècniques.

f) Consolidació, restauració i adequació: són les intervencions que tenen per objecte 

la conservació i el manteniment o l’adequació per a la visita pública dels jaciments 

arqueològics i paleontològics.

2. El SABCN, per a poder informar, necessitarà que el redactor del projecte, o en el seu 
cas el Departament d’Informació de Projectes i Recepcions (Arquitectura, Paisatge 
Urbà i Patrimoni), faci arribar la següent informació:

- Plànols: plantes i seccions en PDF de l’àmbit d’actuació. En el cas que no es 
disposin d’aquests plànols es farà arribar al SABCN una fitxa resum o plànol amb 
l’àmbit afectat.



- Treballs a executar: serà necessari una mínima relació dels treballs que 
comportin una afectació del subsòl (xarxes de serveis, drenatges, fonamentacions, 
reg, jardineria, noves edificacions, soterranis, reurbanitzacions,....). No calen 
especificacions molt detallades, només informar de quins tipus de treballs tindran 
afectació en el subsòl.

- Persona de contacte: caldrà la informació de contacte (nom, correu electrònic i 
telèfon) de la persona o persones redactores del projecte, per tal de fer-les arribar 
l’informe arqueològic. Aquest informe també es farà arribar al Departament 
d’Informació de Projectes i Recepcions. 

Tota aquesta informació s’haurà d’enviar a les següents direccions de correu electrònic 
(Xavier Maese, xmaesef@bcn.cat o Carme Miró, cmiro@bcn.cat)

3. En aquest punt el SABCN redactarà un informe arqueològic, el qual podrà ser, bé 
positiu o negatiu.

Negatiu: s’entén per informe negatiu aquells estudis on no hi ha afectació 
arqueològica (zona sense risc arqueològic conegut). Per tant es considera que 
l’obra (projecte) es pot dur a terme sense el seguiment de cap tècnic especialitzat 
en arqueologia i no caldrà incloure cap partida pressupostària per arqueologia. En 
tot cas, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicat 
immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona (93 256 68 97). Per elements 
d’interès s’entén aquelles restes o evidències arqueològiques que es puguin 
localitzar durant els treballs, ja siguin béns mobles (ceràmiques) o immobles.
En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà comunicar-ho
d’immediat al Servei d’Arqueologia de Barcelona per si s’escau iniciar el 
procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Un cop entregat l’informe negatiu a l’equip redactor i a l’equip de Projectes i 
Recepcions, es donarà per finalitzat el procés administratiu pel que respecte al 
SABCN. L’equip redactor inclourà aquest informe arqueològic negatiu com annex 
dins del projecte executiu definitiu.

Positiu: projectes on els treballs a realitzar a l’àmbit afectat transcorren per un 
sector on és coneguda l’existència de troballes arqueològiques ja que tant en la 
cartografia antiga com en les intervencions realitzades anteriorment a la zona es 
documenten diferents elements patrimonials a tenir en compte.
En aquest informe es relacionen i descriuen tots els elements arqueològics i 
patrimonials afectats pel projecte presentat. Aquesta afectació pot ser directa o 
indirecta2.
Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer 
restes arqueològiques durant l’execució de les obres, es considera que aquestes 
s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia.

Al tractar-se d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer restes 
arqueològiques durant l’execució de les obres, es considera que aquestes s’han de
dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia. Si durant el 
procés de seguiment de l’obra apareixen restes que calgui documentar es 
planificarà una intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les 
troballes i procedir a la seva excavació i documentació.

                                                           
2
 Es pot donar el cas de jaciments arqueològics que no estan afectats directament, però ates el 

desconeixement de les seves dimensions reals i entitat, i donada la seva proximitat, caldrà tenir en 
compte la seva afectació pel projecte presentat.  Això es pot donar en casos, per exemple, de jaciments 
prehistòrics, de grans vil·les romanes, necròpolis, estructures constructives de grans dimensions i 
recorregut (muralla romana, aqüeducte romà, muralla medieval i moderna, Rec Comtal o refugis 
antiaeris entre d’altres). 

Tot el treball de documentació i excavació haurà de ser supervisat per un arqueòleg 
o arqueòloga.

Tots aquests treballs arqueològics seran finançats pel promotor, ja sigui públic o 
privat (art. 17, Decret 78/2002).

Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica (PIA) corresponent, o bé 
per ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar amb un 
mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia de Barcelona
(Silvia Lezana, slezana@bcn.cat, 93 256 68 97). Posteriorment, es detallarà el 
procediment administratiu per obtenir el pertinent permís arqueològic de la 
Generalitat de Catalunya.

L’equip redactor inclourà aquest informe arqueològic positiu com annex dins del 
projecte executiu definitiu. L’equip redactor caldrà que especifiqui clarament dins 
del projecte executiu que tots els treballs amb afectacions3 del subsòl caldran 
que siguin supervisats per un arqueòleg. També serà necessari que l’equip 
redactor incorpori una partida pressupostària que inclogui els treballs de
control i seguiment arqueològic.
En el cas que no s’incorporin aquestes especificacions dins del projecte 
executiu definitiu, el SABCN, com a Responsable de l’Espai Públic (REP), 
emetrà un informe desfavorable (Tipus C o D) amb el compliment del Protocol 
de Tramitació de Projectes i Seguiment de les obres ordinàries 
d’infraestructures i/o elements d’urbanització. 

A continuació es detallen les previsions per tal de poder confeccionar la partida 
pressupostària orientativa dels treballs arqueològics a realitzar, i que s’haurà 
d’incloure dins del Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte executiu.

És important diferenciar dos conceptes: control i seguiment arqueològic dels 
rebaixos en el subsòl (Fase 1), i treballs de documentació i excavació arqueològica
(Fase 2) en el cas que es documentin restes arqueològiques durant la fase de 
control dels rebaixos.

Pressupost orientatiu

Aquesta valoració pressupostària contempla únicament els preus vigents per hora i 
dia dels treballs de seguiment4 i identificació de troballes arqueològiques 
subsidiàries del projecte que s’especifica (Fase 1). Caldrà valorar, en cas d’aparició 
de restes arqueològiques (Fase 2), quina incidència tenen en l’obra, quines mesures 
correctores cal aplicar i quina serà la intensitat i característiques dels treballs  
posteriors a realitzar, així com una partida alçada orientativa, despesa que s’hauria 
d’incloure també en el PEC. La valoració econòmica de la Fase 2 és difícil d’avaluar, 
atès el desconeixement total i absolut de les possibles restes arqueològiques que es 
puguin documentar. Igualment s’haurà d’incloure una partida alçada, a valorar i
consensuar amb els tècnics del SABCN durant la fase de redacció del projecte 
executiu. 

                                                           
3
 Volem aclarir el concepte d’afectació del subsòl, els quals inclouen tots els treballs que suposin un 

rebaix en el subsòl, ja sigui des de sanejaments de paviments fins la construcció d’un nou edifici amb 
soterrani, passant per xarxes de serveis o de clavegueram. 
4
 Aquest concepte és molt important. Per fer la valoració pressupostària del control arqueològic dels 

treballs a realitzar que afectin al subsòl, caldrà que l’equip redactor del projecte valori acuradament les 
jornades de treballs totals que suposin excavacions en el subsòl. Aquests treballs d’excavació en el 
subsòl inclouen les següents tasques: sanejament de paviments, xarxes de serveis -llum, aigua, reg, 
telecomunicacions, gas-, jardineria, clavegueram i drenatge, noves edificacions, refonamentacions, 
urbanització, etc). 



Partida 01. Arqueologia 

CONCEPTE COST/ UNITATS/TEMPS/ COST PREVIST/DIA

1 Arqueòleg director 26,00 € / hora x 8 hores diàries 208,00 € / dia

1 Oficial d’arqueologia 17,00 € / hora x 8 hores diàries 136,00 € / dia

1 Peonada / auxiliars 15,00 € / hora x 8 hores diàries 120,00 € / dia

1 Topògraf/dibuixant 22,00 € / hora 176,00 € / dia

Memòria preceptiva 26,00 € / hora x (50% del 
temps de treball de camp)

104,00 € /dia

Partida 02. Ajuts a l’arqueologia

La partida d’ajuts a l’arqueologia es justifica pels treballs d’obra civil associats a la 
intervenció: moviment de terres amb maquinària, trasllat de maquinària i terres, 
reposicions, tancament de l’accés a la zona de treball, materials i accions de 
protecció, ...

Partida 03. Altres 

En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs de 
Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a l’actuació 
arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades de 
l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs.

En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles 
tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes 
arqueològiques que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques
necessàries.

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002): 
“En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en solars que 
confinin amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a arquitecte/a, a
qui correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no afectin l’estabilitat de 
l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La promoció haurà de vetllar per 
l’acompliment d’aquest article.

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 
– 13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. En tots 
els supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació 
d’estructures) caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió d’un 
arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera instància, 
haurà de ser la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni  de la 
Generalitat de Catalunya qui aprovi definitivament la proposta.

Des de  l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar en 
vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 s’estableix la “Taxa 
per la tramitació de sol•licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i 
paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació” Actualment 
(novembre de 2017) la taxa és de 21,85€.

4. INFORME REP. Com a darrer pas el Servei d’Arqueologia de Barcelona, com a 
Responsable de l’Espai Públic (REP), emetrà un informe (Tipus A, B, C o D), en aplicació 
del punt III.2 apartat 2.3.a. del Protocol de tramitació dels projectes i tramitació d’obres 
ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora i projectes 
d’urbanització.
Aclarir que el SABCN només emetrà informe REP (A, B, C o D) sempre i quan prèviament 
hagués emès un informe arqueològic positiu en la fase d’informació de projectes (punt 2 
d’aquest informe). 
En cap cas el SABCN caldrà que emeti cap informe REP quan prèviament hagués emès un 
informe arqueològic negatiu, tot i que es podrà enviar un correu electrònic seguint el model 
següent:

NOM PROJECTE

CLAU NATURA: ACTXX-XXXXXX
PROMOTOR: XXXXXXX

En relació a la seva petició d’informació sobre l’actuació que s’ha de dur a terme al carrer X,
posem en el vostre coneixement que no tenim cap actuació en aquest entorn, i que per tant 
es considera que no hem d’informar com a Rep.

2. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER LA SOL·LICITUD D’UN PERMÍS ARQUEOLÒGIC

Per fer qualsevol tipus d’intervenció arqueològica, d'acord amb la normativa vigent 
(Decret 78/2002 del Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques), el 
promotor de l'obra ha d'encarregar un projecte d'intervenció arqueològica (PIA),
contractar un arqueòleg i sol·licitar autorització a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya per a la seva realització.

El procediment que se segueix al Servei d’Arqueologia de Barcelona és el següent:

- El projecte d'intervenció arqueològica es redacta des del Servei d'Arqueologia de 
Barcelona. La redacció del projecte no suposa cap mena de cost econòmic pel 
promotor de l'obra, és gratuït.

- S'envia el projecte al promotor perquè pugui demanar ofertes econòmiques. Si el 
promotor no coneix cap arqueòleg, si ho sol·licita podem adjuntar una relació de les 
empreses d'arqueologia o professionals que habitualment treballen a Barcelona.
Aquesta llista és merament informativa.

- Quan el promotor ha escollit l'empresa d'arqueologia que ha de fer l'encàrrec, ho ha 
de comunicar a l'empresa i al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

- Des del SABCN  es prepara tota la documentació que es necessita per a demanar el 
permís d'intervenció arqueològica al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Per a completar els documents es necessita:

- Nom de la promotora, adreça postal, telèfon i adreça electrònica i NIF o CIF

- Si es tracta d'una societat, comunitat de veïns, etc, cal el nom d'una persona 
física amb signatura, el seu càrrec (administrador, apoderat, president...) i el 
seu NIF

- Nom de la propietat i NIF o CIF



- Si es tracta d'una societat, comunitat de veïns, etc, cal el nom d'una persona 
física amb signatura, el seu càrrec (administrador, apoderat, president...) i el 
seu NIF

Amb aquestes dades es redacten els documents i s’envien per signatura a la persona 
de contacte de la promoció. 

Els documents per a la signatura s'hauran d'imprimir en paper blanc, sense que hi 
figuri cap altre text o logotip. Aquests documents originals signats s'hauran de retornar 
al Servei d’Arqueologia de Barcelona (carrer d’en Rull, 4).

La tramesa de la documentació a la Direcció general d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la Generalitat es fa des del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona. La normativa actual dóna 20 dies a l’administració per a 
resoldre la sol·licitud. El silenci administració, en aquest cas, és negatiu.

ANNEX 1

LEGISLACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT: 

- Ley 16/1985, de 25 de juny del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 156, de 29 de juny 
de 1985)

- Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 6/2010, de 
24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes.

- Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-
1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni 
Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, instal·lacions o activitats que s’hagin de 
sotmetre al procediment d’impacte ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 3915, 
d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental de 
projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ 
de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

- El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació 
d'impacte ambiental
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IPAOBR-2285

Sr. Jordi Santiago Lozano
Departament d’Informació de Projecte i Recepcions
Hàbitat Urbà-Ajuntament de Barcelona

PROJECTE: PROJECTE D'ADEQUACIÓ i AMPLIACIÓ DESL ESPAIS DE GOSSOS 

EXISTENTS A LA PLAÇA LETAMENDI i L'AVINGUDA MISTRAL, ENTRE L'AVDA. 

PARAL•LEL i EL C. VILAMARÍ, DISTRICTE DE L’EIXAMPLE. CLAU NATURA: 

ACT17-00009

EMPLAÇAMENT: Plaça del Doctor Letamendi, 1-12 / Avinguda de Mistral, 73-99

(Districte de l’Eixample)

En relació a la seva petició d’informació sobre l’actuació que s’ha de dur a terme a la 

plaça del Doctor Letamendi, 1-12 i a l’Avinguda de Mistral, 73-99 (Districte de

l’Eixample), el Servei d’Arqueologia de Barcelona informa:

Que per la informació conservada al Centre de Documentació d’aquest 

Servei i a la Carta Arqueològica de Barcelona no consta que en el lloc 

d’aquest projecte hi hagi cap tipus de jaciment arqueològic i, per tant, es 

considera que es tracta d’una zona sense risc arqueològic. 

És per tot això que :

Considerem que l’obra es pot dur a terme sense el seguiment de cap tècnic 

especialitzat en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas, 

d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 

Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser 

comunicat immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona (93 256 68

97).



En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà 

comunicar-ho d’immediat al Servei d’Arqueologia de Barcelona per si 

s’escau iniciar el procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de març, 

del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Ho informem als efectes oportuns

Carme Miró i Alaix

Barcelona, 19 de gener de 2017

ANNEX 3. MODEL D’INFORME POSITIU D’ESTUDI D’IMPACTE ARQUEOLÒGIC
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SOL·LICITANT: Sra. Núria Jardí

Direcció de Serveis de Projectes i Obres 
Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 
Hàbitat Urbà-Ajuntament de Barcelona 

OBJECTE: PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PLA ESPECIAL 
DE DEFINICIÓ DE VOLUMS, REEQUIPAMENT I MILLORA DEL 
SECTOR DELIMITAT PEL CARRER DEL FOC, L’AVINGUDA 
DELS FERROCARRILS CATALANS I EL CARRER NOSTRA 
SENYORA DE PORT. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
(IPAOBR-2525)

DATA DEL PROJECTE: En redacció

EMPLAÇAMENT Carrer de la Mare de Déu de Port, 70-82 / Carrer dels Ferrocarrils 
Catalans, 1-19 / Carrer de Vilageliu i Gavaldà, 8-22

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:

El projecte presentat es correspon al PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 
UA1 DEL PLA ESPECIAL DE DEFINICIÓ DE VOLUMS, REEQUIPAMENT I 
MILLORA DEL SECTOR DELIMITAT PEL CARRER DEL FOC, L’AVINGUDA 
DELS FERROCARRILS CATALANS I EL CARRER NOSTRA SENYORA DE 
PORT. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, on es preveu que aquests treballs 
comportin importants tasques al subsòl.

L’abast real de l’actuació, es defineix en la documentació rebuda. La zona 
considerada s’indica en l’annex 1, concretament Carrer de la Mare de Déu de 
Port, 70-82 / Carrer dels Ferrocarrils Catalans, 1-19 / Carrer de Vilageliu i 
Gavaldà, 8-22, al districte de Sants-Montjuïc.

REVISIÓ DEL PROJECTE:

La documentació rebuda no permet aprofundir en la magnitud dels treballs a 
realitzar. En tot cas, l’execució de l’obra provocarà una excavació del subsòl en 
una gran àrea, i caldrà tenir en compte les possibles afectacions que es detallen 
a l’apartat següent.  L’execució d’aquests treballs en un sector com el que afecta 
l’obra projectada i en el que es poden produir troballes arqueològiques, fa que 
sigui necessari el control arqueològic exhaustiu de tots els moviments de terra
que es puguin realitzar.

POSSIBLES AFECTACIONS:

L’àmbit d’aquest projecte es localitza a la vessant sud-est de la muntanya de 
Montjuïc, és un sector on es coneguda l’existència d’importants restes 
arqueològiques ja que tant en la cartografia antiga com en les intervencions 
realitzades a la zona en els darrers anys es documenten diferents elements d’alt 
interès patrimonial a tenir en compte. 

La muntanya de Montjuïc: bressol de la ciutat de Barcelona:

La muntanya de Montjuïc (177m), per la seva situació estratègica –al peu del 
Mediterrani, i al costat d’una important via de comunicació fluvial com és el riu 
Llobregat -, fou el bressol de la ciutat de Barcelona. En els darrers anys s'han 
dut a terme descobertes arqueològiques que han capgirat la visió de la història 
de Barcelona, fruit de diversos projectes urbanístics d’arranjament i millora de tot 
aquest espai. Cal destacar que Montjuic va esdevenir des del període ibèric, i 
sobretot romà, la principal pedrera del pla de Barcelona, i posteriorment de la 
colònia romana, fet que implicà un canvi dràstic en la fesomia de la muntanya.

Prehistòria
De presència prehistòrica cal destacar el jaciment del Taller de Jaspi1, al peu del 
Castell de Montjuïc, al nord de la vessant que mira al port. Els materials lítics 
tallats (jaspi, òpal, sílex, quarsos i quarsites) que es van recuperar van permetre 
associar aquest jaciment a una cronologia d'època epipaleolítica. Les 
característiques de l'extracció al Morrot fan pensar en una explotació de les 
vetes de sílex o jaspi a l'aire lliure i mitjançant tècniques lleugerament 
complexes. D’època del Bronze Final es coneix el jaciment de la Sitja del carrer 
Anníbal2, que està situat a la confluència del carrer Margarit i el carrer Anníbal, a 
la part més septentrional de la muntanya de Montjuïc.

Món ibèric
La situació estratègica de Montjuic, amb una gran visió del pla de Barcelona i la 
serralada Prelitoral, amb el mar i el riu Llobregat als seus peus, permetent la 
navegació  i intercanvi comercial vers la Mediterrània i l’interior de Catalunya, 
respectivament, motivà als ibers a instal·lar-se al cim del turó i fundar un 
important lloc de poblament i nucli comercial. 
Durant el període ibèric antic (S. VI-V aC) ja existeixen evidències d’ocupació. A 
la vessant sud-est de la muntanya se’n documentaren les restes d’una llar de foc 
i forats de pal associats  a un possible fons de cabana, a més d’una petita sitja.
El coneixement que tenim de l’ocupació ibèrica de Montjuïc durant el període de 
l’ibèric ple (segona meitat del segle V-IV aC) es troba molt ben documentat 
gràcies a les excavacions de les sitges del Port o Via de Magòria.  J. de C. Serra 
Ràfols va localitzar un conjunt de sitges amb presència de ceràmica ibèrica al 

                                                           
1 Carta Arqueològica de Barcelona,  http://cartaarqueologica.bcn.cat/3065   
2 Carta Arqueològica de Barcelona,, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3056   
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Pont de l'Esparver o Via de Magòria. No va ser fins al 19463, que es va iniciar la 
seva excavació al mes de març. A l’interior d’una de les sitges excavades es va 
localitzar un carro datat del segle IV aC, recuperant les dues rodes i part del 
conjunt de peces metàl·liques de la roda, i l’empremta de les fustes.
Durant l'any 19904 es va dur a terme una nova intervenció arqueològica en 
aquest espai. S'hi varen documentar un nombre total de 21 sitges, de les quals 
se'n varen excavar 15, 3 més, encara que localitzades, no foren excavades, i 
altres 3 que resten estaven ja excavades per en J. de C. Serra Ràfols i 
seccionades per la Via Magòria. La peculiaritat d’aquest conjunt de sitges són 
les seves dimensions. Deu d’aquestes sitges superen els 20.000 litres de 
capacitat; quatre tenen una capacitat de més de 50.000 litres, i una cinquena 
presenta uns 80.000 litres. Aquestes sitges van ser interpretades com a grans 
magatzems destinats a un comerç per via marítima pel Mediterrani, atès 
l’evident potencial d’acumulació d’excedent cerealístic. 
L’any 19875, en una excavació d’urgència, es documentà l’existència de material 
ibèric, on actualment s'ubica el Castell del Port, a la banda oest del Fossar de 
la Pedrera. Les úniques estructures arqueològiques constatades en el decurs 
de la intervenció és la documentació d'un mur fet en sec i aprofitat en època molt 
recent. Per les seves característiques constructives es podria relacionar amb el 
poblat ibèric de Montjuïc. 
L’any 19316 a la part alta del Cementiri del Sud-oest, a tocar al penya-segat del 
Fossar de la Pedrera, segons la informació aportada per Serra i Ràfols es van 
excavar dues sitges d’època ibèrica de planta globular, de 2,5 m de diàmetre i 
alçada màxima. En una d’aquestes sitges es van excavar quatre esquelets 
humans, col·locats en posició horitzontal, ben dipositats en paral·lel, i l’un al 
costat de l’altre. 
La muntanya de Montjuïc continuarà habitada durant l’ibèric final (segles III i II 
aC), amb la documentació de diferents troballes d’aquest període, com la 
realitzada a l’entorn a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, durant la construcció de 
l'Estadi Municipal a l'any 19297, es varen documentar 15 o 16 sitges d'uns 6 
metres, algunes reutilitzades com a sepultures. 

                                                           
3 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3132   
4 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115    
5 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3078  
6 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3122  
7 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059  

Món romà
Del període romà s’han trobat nombroses evidències per tota la muntanya de 
Montjuïc, confirmant que aquest indret tingué una importància cabdal durant 
aquests segles, perllongant l’ocupació d’aquest espai realitzada durant el 
període ibèric.
Durant l’any 19908 a l’entorn del Fossar de la Pedrera  es va documentar una 
pedrera romana. Aquesta àrea ocupava un total de 200 m3, i es va posar al 
descobert un front de pedrera d'uns 50 m de longitud i uns 10 metres d'alçada. 
Es tractava d'una explotació a cel obert dels gresos de la zona, on es treballava 
en diversos plans d'extracció, tant en sentit horitzontal com vertical, que produïa 
l'esglaonat que caracteritza aquest tipus de pedrera. 

Entorn a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, durant la construcció de l'Estadi 
Municipal a l'any 19299, a més d' un conjunt de 15 sitges ibèriques del segle III 
aC., també es van documentar a partir de la documentació gràfica un forn 
d'àmfores, a més de trobar una sèrie de retalls reblerts amb rebuigs de forn, i un 
possible dipòsit d'opus signinum. 
Existeix la documentació d'una vil•la romana localitzada entorn a l'edifici de la 
Campana del barri de la Magòria10, en el districte de Sants-Montjuïc. Situada al 
nord del parc de Can Sabaté. En aquest sector es va localitzar diferents 
estructures muràries formades per pedres disposades en sec, que formarien 
part de la fonamentació dels àmbits d'una vil•la romana de fundació tardo-
republicana. L'atribució cronològica arribaria fins als segles IV-V. 

Es documentà una necròpolis d'època romana tardana (S. V-VII) situada entorn 
al Museu Etnològic. A l'any 197111, durant les obres d'excavacions dels 
fonaments d'una part del nou edifici del Museu Etnològic, es va documentar una 
tomba en tègula, de secció triangular.

Món medieval i modern
La coneguda necròpolis judaica de Montjuïc es localitza al sud de les 
instal·lacions del Tir Olímpic i al nord-est de la plaça de la Sardana. La 

                                                           
8 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115 
9 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059  
10 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/2998  
11 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3066  
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intervenció realitzada l’any 200112 va permetre documentar un mínim de 557 
tombes, a les quals s'han d'afegir les 171 ja excavades durant la campanya 
d'excavació de l'any 1946. La cronologia d’aquesta necròpolis es correspondria 
entre els segles IX i XIV dC.

El símbol de la muntanya de Montjuïc és el seu castell. Construït a l'any 1751 
per l'enginyer militar Juan Martín Cermeño. Diferents intervencions 
arqueològiques realitzades entre els anys 200613 i 201014 han permès 
documentar les traces de l’antic fortí, així com la planta del castell posterior. 
L'any 2006 es va intervenir al voltant del fossat, documentant part del baluard 
nord de la muralla perimetral del Castell de Montjuïc ideat per Cermeño, així 
com elements estructurals corresponents al sistema defensiu, fins ara 
desconegut: 8 contraforts interns de la muralla, un edifici de planta 
quadrangular, possiblement un cos de guàrdia, i les dimensions reals del 
parament exterior. El parament extern de la muralla presenta unes dimensions 
de dos metres d’amplada i cinc metres d’alçada, mentre que l’intern només 
tindria una amplada d’0,50m i una alçada de 4 metres.

El 1031 apareixen les primeres referències documentals d’una torre al 
capdamunt de la muntanya de Montjuïc i l’any 1091 hi posen un llum per a fer de 
far. Al segle XV es construeix una petita caseta pel guarda. A partir del  1640, i 
després de successives reparacions, la torre esdevé un fort militar, depenent del 
Consell Municipal. Ampliat amb tres baluards a partir de 1694, la fortalesa fou 
parcialment destruïda durant la guerra de Successió (l’any 1706). El 1751 es va 
encarregar una nova fortalesa seguint els models militars de l’època a l’enginyer 
Juan Martín Cermeño. El darrer combat tingué lloc el 1811; posteriorment va 
tenir funcions de presó i quarter.

A tocar del present àmbit d’obra es tenen documentades diferents jaciments 
arqueològics que a continuació es detallen. Les localitzacions de tots aquests 
elements patrimonials s’indiquen en l’annex 1.

Avinguda dels Ferrocarrils Catalans (1928)15: Al sector de la 
muntanya de Montjuïc anomenat Pont de l’Esparver, a l’any 1928 durant 

                                                           
12 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3061  
13 Carta Arqueològica de Barcelon, Http://cartaarqueologica.bcn.cat/2914  
14 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3250  
15

 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3129  

la construcció de la trinxera per on havia de passar el tren que anava de 
Magòria al Port es varen localitzar un conjunt de sitges de grans 
dimensions, amb material que es podria adscriure a la cultura ibèrica. 
Descobertes com a conseqüència de la primera urbanitació i 
arranjament de Montjuïc amb motiu de l’Exposició Internacional de 
1929. 
No va ser fins al 1946, que l’arqueòleg Josep de Calassanç Serra i 
Ràfols, aleshores delegat d’Excavacions a Barcelona, va redactar un pla 
d’actuació en relació al patrimoni de la ciutat, i va posar les sitges del 
port com un punt d’interès prioritari. Posteriorment, s’han fet les 
intervencions 005/1984 i 315/1990.

Avinguda dels Ferrocarrils Catalans (1946)16: Al sector conegut com 
Pont de l’Esparver de la muntanya de Montjuïc, des de 1928 es coneixia 
l’existència d’un conjunt de sitges descobertes quan es va obrir la 
trinxera per on havia de passar el tren que anava de Magòria al port. 
Aquesta troballa, malgrat tenir una rellevància en el moment de la 
descoberta va quedar oblidada, fins que al 1946 Josep de Calassanç 
Serra i Ràfols, aleshores delegat d’Excavacions a Barcelona, va 
redactar un pla d’actuació en relació al patrimoni de la ciutat, i va posar 
les sitges del port com un punt d’interès prioritari. 
El seu informe va ser ben acollit, i al mes de març de l’any 1946 inicià 
una campanya d’excavació a la zona. Varen ser excavades 
posteriorment –com a mínim una d’elles de grans dimensions colgada 
de materials, i un altre buida-. Els dipòsits van ser interpretats com a 
magatzems destinats a un comerç per via marítima pel Mediterrani per 
Josep de Calassanç Serra i Ràfols (1974), si bé ni a les antigues 
excavacions ni a les actuals s’han pogut documentar amb precisió què 
contenien exactament.

Camí de l’Esparver (1985)17: Als anys 1984-1985, el Museu d'Història 
de la Ciutat -l'actual Museu d'Història de Barcelona- va realitzar un 
seguit d'excavacions a la zona on s'ubicaven les conegudes Sitges del 
Port, al costat del camí de l'Esparver. Justament, al peu del vessant sud 
de la muntanya de Montjuïc, prop del lloc on s'havia excavat una sitja 
reomplerta amb materials ibèrics l'any 1946, sota la direcció de J. de C. 
Serra i Ràfols. Aquesta formava part d'un conjunt localitzat l'any 1928, 

                                                           
16

 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3132  
17

 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3120  
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quan es van obrir unes rases per l'enllaç de l'estació i el port. Es van 
observar, a part de l'esmentada sitja, altres retalls a la roca, de 
característiques semblants, dels quals, tant sols un es va excavar, 
sense que proporcionés cap resta de material.
Es van efectuar treballs en quatre sectors: el sector 1 que corresponia a 
una gran àrea de 20 x 10 metres, paral·lela a la via del tren de la línia de 
Magòria al costat de les sitges excavades l'any 1946; el sector 2, com es 
va anomenar la següent plataforma de la muntanya on s'havien 
localitzat restes de possibles sitges; el sector 3, corresponent a la 
plataforma superior, i al sector 4, situat al Pla del Castell del Port.
Aquesta intervenció arqueològica planteja un problema d'interpretació 
d'algunes de les sitges localitzades l'any 1928 i excavades l'any 1946, a 
l'aparèixer un nivell molt fèrtil amb materials del segle IV aC. per sota del 
nivell de boca part d'aquestes suposades sitges.
L'estratigrafia del sector 1 ens proporciona dues dades, per una banda 
ens mostra l'existència d'esllavissaments de les terres de la muntanya a 
les quals correspondrien els potents nivells argilosos amb material del 
segle IV aC., segellats pel nivell de margues el qual també s'hauria 
produït per un altre esllavissament. Proposem aquesta interpretació per 
la inclinació dels estrats que segueixen el desnivell natural del terreny. 
Per altra banda apareixen uns elements que ens podrien donar indicis 
d'una possible zona d'hàbitat. Aquests elements consisteixen en uns 
nivells amb pedres alineades que podrien formar part d'un mur o del seu 
enderrocament, una llar formada per un cercle de pedres que envoltava 
una taca de cendres i el possible forat retallat a la roca per a disposar un 
pal.
En una de les sitges, va aparèixer les restes d'un carro, datat, segons el 
context ceràmic, de finals del segle V - mitjans segle III aC. Els elements 
fèrrics, els únics conservats amb l'empremta de l'estructura de fusta, 
consistien en la llanta o revestiment perimetral complet d'una de les 
rodes, els fragments d'una segona roda, els grans claus que la 
subjectaven a l'estructura massissa inferior, alguns reblons, diversos 
travessers d'unió i peces de suspensió -subjecció, com lleves i clavilles.
Pel que fa al sector 2, segons els arqueòlegs directors, els forats que 
estan documentats no són sitges, sinó que són obertures d'entrada a les 
mines de terra d'escudella que existien en aquesta àrea, tenint en 
compte que per la seva forma i rebliment no correspondrien al que 
hauria de ser una sitja.

A l’anomenat sector 3, després d’obrir 3 cales es va corroborar 
l’estratigrafia de les traces del barraquisme de la segona meitat del 
segle XX. Al sector 4, situat al Pla del Castell de Port, la única cala no 
va aportar cap tipus de material arqueològic. És en aquest sector on 
s'ha trobat els materials arqueològics datables als segles V i IV aC. en 
endavant, lloc idoni per l'establiment d'un nucli ibèric encarat al comerç.

Avinguda dels Ferrocarrils Catalans (1990)18: La intervenció 
arqueològica es va efectuar amb motiu de la construcció de la 
construcció de l'avinguda dels Ferrocarrils que, seguint el traçat de 
l'antiga via del tren de Magòria al port, enllaçava el Cinturó Litoral amb el 
carrer del Foc, constituint un dels accessos a l'Anella Olímpica.
La zona que ja havia estat prospectada en diverses ocasions, 
principalment durant la campanya de 1984, es correspon amb la part 
baixa de la vessant oest, sud-oest i sud del turó del Castell de Port, 
entre el carrer del Foc -més concretament el Centre Cívic de la Bàscula-
i l'accés al Fossar de la Pedrera.
En aquest indret s'ubicava el conjunt de sitges localitzat el 1929 i 
excavat el 1946 entorn del Pont de l'Esparver, on es va documentar una 
estratigrafia amb un alt contingut de materials d'època ibèrica, així com 
els testimonis de la pedrera romana que afloraven als marges d'ambdós 
costats de la via del tren a l'extrem del carrer Negrell.
La intervenció arqueològica es va dividir en quatre sectors diferenciats: 
Pont de l'Esparver, Zona Sitges, Zona Talús i Zona Pedrera.
A l’àrea coneguda com a Pont de l’Esparver, es va obrir una gran 
esplanada de forma allargada de 800 m. Les primeres capes –de 
cronologia contemporània- es van excavar amb retroexcavadora, a partir 
que varen aflorar els estrats arqueològics. La prospecció va permetre 
constatar l’existència d’un retall reblert amb deixalles i residus d’època 
recent sobre una zona popularment coneguda com “la balsa”.
Les troballes efectuades en aquest sector de la intervenció s’han de 
posar en relació amb un torrent que deuria existir en època ibèrica. Es 
tracta de diverses sedimentacions efectuades per les diferents èpoques 
de crescuda de les torrenteres, en els moments de pluges fortes.
Cal assenyalar que les troballes efectuades en aquest sector de la 
intervenció s’han de posar en relació amb un torrent que deuria existir 
en època ibèrica. Es tracta de diverses sedimentacions efectuades per 

                                                           
18

 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115  



 

INFORME D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC  
OBRES 

Núm. Informe: 
IPAOBR-2525

Data:
2  de novembre de 2017

Pàgina:
6 de 11

 
les diferents èpoques de crescuda de les torrenteres, en els moments 
de pluges fortes.
El material localitzar en aquest indret prové dels estrats de la part alta 
del turó, per tant no podem extreure conclusions pel que fa a zones 
d’hàbitat i d’ocupació. Si que es pot definir, però, un marc cronològic 
d’ocupació de la zona que aniria des d’un segle V aC fins un segle II aC, 
malgrat tampoc es poden actora fases concretes de vida o 
abandonament de l’indret.
L’àrea del Pont de l’Esparver, és una zona exògena del poblat, però 
propera i s’ha de posar en relació amb l’àrea adjacent d’aquest possible 
poblat que existia a Montjuïc en època ibèrica, a la part alta del talús 
excavat en aquesta intervenció. Per tant la zona del Pont no es tracta 
d’una zona d’hàbitat sinó més aviat relacionada amb l’acotament i el 
tancament del conjunt de sitges del Port.
Respecte a l’àrea identificada com a Zona Sitges que compren el sector 
entre la pedrera romana i el Pont de l’Esparver. Es va localitzar un total 
de 22 sitges. En relació a la cronologia d’aquests contenidors, no es 
coneix el moment de la seva construcció. Pel que fa al seus rebliments –
no gaire llunyans del seu darrer moment d’ús- podem precisar diferents 
fases d’abandonament. 3 d’aquestes estructures van ser reblertes al 
segle IV aC, mentre que altres 5, van ser reomplertes a finals del segle 
III aC. El reaprofitament de sitges com a llocs d’enterrament, és un fet 
inusual, però no insòlit, malgrat normalment es tracten d’incineracions. 
Així mateix és freqüent la troballa de restes humanes disperses dins del 
rebliment de sitges ibèriques, a Montjuïc s’han localitzar dos cranis, dins 
el rebliment de dues sitges.
Es va assenyalat com a Zona Talús, l’àrea del sector amb fort pendent 
que anava des dels voltants del Castell de Port fins a l’antiga via de 
Magòria. Només es van documentar les estructures que s’exhumaven 
en el treball de les màquines, en uns nivells superficials. Per la no 
afectació d’aquest sector per l’obra de construcció dels nous vials 
d’accés, es va procedir a deixar les restes com a reserva arqueològica. 
Les restes es troben relacionades amb una possible zona d’hàbitat o 
d’encerclament de la zona de les sitges d’època ibèrica.
L’anomenada Zona Pedrera correspon a una àrea que ocupava un total 
de 200 m3 que va posar al descobert un front de pedrera d'uns 50 m de 
longitud i uns 10 metres d'alçada. Per problemes tècnics de la 
construcció no es va poder arribar a excavar el límit final de l'extracció. 
Es tracta, doncs, d'una explotació a cel obert dels gresos de la zona, on 

es treballava en diversos plans d'extracció, tant en sentit horitzontal com 
vertical, que produïa l'esglaonat que caracteritza aquest tipus de 
pedrera. En aquest sector es varen localitzar tres forns que es trobaven 
situats sobre el talús que cobria el front de la pedrera. El primer forn 
estava format per una estructura de morfologia amb tendència cilíndrica 
d'uns 3,04 metres d'alçada conservada, i un diàmetre mitjà de 2,61 
metres, constituint un volum d'uns 16,2 m3, interpretat com un forn de 
calç.
Del segon forn en restava només una mínima part de la paret est de la 
zona de combustió o caldera. El tercer forn, finalment, és va interpretar 
com un forn de teules. La morfologia que podia apreciar-se en la secció 
visible, era irregularment oblonga, amb la part superior més ampla que 
la inferior. Les seves dimensions aproximades eren de 1,8 metres 
d'alçada màxima conservada i de 2,40 metres d'amplada màxima. Les 
parets de tovot, alterades, presentaven un gruix mitjà de 10 centímetres.
També van ser documentats a la zona oest/sud-oest alguns orificis que 
van ser atribuïts a l'existència d'alguna de les mines de terra d'escudella 
situades en la zona i que podrien haver contribuït en el desplomament 
d'aquesta estructura, assentant-se, una mica enfonsada, sobre un 
substrat de sorres deltaiques, que en aquest nivell s'intercalen entre els 
sediments d'origen continental.
En la part baixa del front del talús i a pocs metres del carrer de la Mare 
de Déu del Port, va ser diferenciada una petita franja d'uns 5 
centímetres de gruix, de sediment marronós de textura argilo-sorrenca 
que es barrejava entre una capa de margues blau-verdoses. En aquest 
es va trobar un petit fragment de mosaic, molt alterat, format per 
tessel·les de marbre blanc, el qual estava basculat cap a l'interior del 
talús. Les pròpies característiques d'aquest dipòsit arqueològic, indiquen 
una procedència exògena, presumiblement abocats o esllavissats.

Defensa passiva:

Cal assenyalar l’existència en determinats punts de la ciutat d’alguns refugis 
antiaeris, que van ser construïts en el context de la Guerra Civil i dels quals 
majoritàriament només se’n coneix la seva ubicació aproximada i alguna part 
dels seus recorreguts. 
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Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a la ciutat de Barcelona es van 
construir gran quantitat de refugis antiaeris utilitzats per la població civil per tal 
de protegir-se dels bombardejos feixistes. 

Des del primer atac –naval en aquest cas- sobre el nucli urbà la nit del 13 de 
febrer de 1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, la ciutat va 
patir un total de 194 bombardejos, la majoria aeris, que provocaren un nombre
de víctimes i ferits. Els atacs indiscriminats sobre la població civil provocaren, al 
marge de les víctimes, un gran impacte psicològic.

A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria depenent de l’Ajuntament, 
en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment, 
van portar a terme un projecte per salvaguardar els edificis emblemàtics i 
subvencionaren al voltant d’un centenar de refugis. La resta, casi 1300, es varen 
començar a excavar de forma auto-organitzada i auto-finançada per iniciativa 
civil, configurant un autèntic moviment social sense precedents.

Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via 
pública i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament 
eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb la vocació d’ésser 
reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de 
lectura i altres usos.

La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva 
construcció es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, 
dones i nens. Varen començar als barris amb una gran tradició associativa i 
sense comprometre els fonaments dels edificis, com per exemple a les places 
públiques.

Segons la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 
Barcelona propers a la zona del projecte s’hi localitza el següent:

1. Refugi núm. 0323
19

Carrer de Vilageliu i Gavaldà

                                                           
19

 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1917)            

D’aquest refugi només se’n té referència per la seva inclusió en un llistat de 
refugis existents a la ciutat de Barcelona, i de la majoria d’aquests es desconeix 
el seu accés, les dimensions i el recorregut. La ubicació orientativa d’aquest 
refugi es detalla a l’Annex 1. Cal tenir en compte que algunes descripcions 
sobre els refugis només esmenten el carrer on es troben, sense ubicar el punt 
exacte dins el traçat del carrer, i molts d’aquests es van ramificant pel subsòl i 
poden aparèixer en àrees allunyades de l’accés, i inclús poden aparèixer nous 
accessos no documentats.

Barcelona, 2 de novembre de 2017

Xavier Maese Fidalgo
Arqueòleg
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
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MESURES A APLICAR:
 
Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte ambiental, 
caldrà que en el moment de redactar o executar qualsevol projecte d’intervenció a 
la zona es contempli que si hi ha moviments de terra i remocions en el subsòl, sigui 
del tipus que sigui, es tingui en compte i es valori la importància patrimonial de la 
zona, preveient al llarg de tota la intervenció un control arqueològic.

Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer 
restes arqueològiques durant l’execució de les obres, considerem que aquestes 
s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia i 
sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas l’aparició imprevista d’algun element 
d’interès haurà de ser comunicat al Servei d’Arqueologia de Barcelona. (93 256 68 
97 / 93 256 68 91).

Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una 
intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les troballes i 
procedir a la seva excavació i documentació.

Si en el transcurs de les obres apareixen rastres de l’existència d’un refugi antiaeri 
caldrà realitzar-ne la seva documentació que constarà d’una descripció exhaustiva 
de la troballa, realització d’un aixecament planimètric i topogràfic amb plantes i 
seccions a escala, documentació fotogràfica, documentació dels elements mobles 
que puguin existir i, documentació en escàner 3D.

Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i caldrà 
presentar la documentació relacionada al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica corresponent, o bé per 
ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar amb un 
mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia de
Barcelona. (93 256 68 97 / 93 256 68 91).

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES:

Pressupost orientatiu

Aquesta valoració pressupostària contempla únicament els preus vigents per hora i 

dia dels treballs de seguiment i identificació de troballes arqueològiques 
subsidiàries del projecte que s’especifica. Caldrà valorar, en cas d’aparició de 
restes arqueològiques, quina incidència tenen en l’obra, quines mesures 
correctores cal aplicar i quina serà la intensitat i característiques dels treballs  
posteriors a realitzar

Partida 01. Arqueologia 

CONCEPTE COST/ UNITATS/TEMPS/ COST PREVIST/DIA

1 Arqueòleg director 26,00 € / hora x 8 hores diàries 208,00 € / dia

1 Oficial d’arqueologia 17,00 € / hora x 8 hores diàries 136,00 € / dia

1 Peonada / auxiliars 15,00 € / hora x 8 hores diàries 120,00 € / dia

1 Topògraf/dibuixant 22,00 € / hora 176,00 € / dia

Memòria preceptiva 26,00 € / hora x (50% del temps 
de treball de camp)

104,00 € /dia

Partida 02. Ajuts a l’arqueologia

La partida d’ajuts a l’arqueologia es justifica pels treballs d’obra civil associats a la 
intervenció: moviment de terres amb maquinària, trasllat de maquinària i terres, 
reposicions, tancament de l’accés a la zona de treball, materials i accions de
protecció, ...

Partida 03. Altres 

En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs de 
Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a l’actuació 
arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades de 
l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs.
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En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles 
tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes 
arqueològiques que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques
necessàries.

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 –
13/03/2002): “En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en 
solars que confinin amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a 
arquitecte/a, a qui correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no afectin 
l’estabilitat de l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La promoció haurà de 
vetllar per l’acompliment d’aquest article.

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 
3594 – 13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. 
En tots els supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació 
d’estructures) caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió d’un 
arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera instància, 
haurà de ser la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya qui aprovi definitivament la proposta.

Des de  l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar en 
vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 s’estableix la “Taxa 
per la tramitació de sol•licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i 
paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació” (20€).

Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015 que preveu un increment d’un 5% de les taxes (DOGC 6830 de 13.03.2015). 
Actualment la taxa és de 21,85€.

LEGISLACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT: 

- Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 
6/2010, de 24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental 
de projectes.

- Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, 

d’11-10-1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de 
protecció del Patrimoni Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, 
instal·lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment d’impacte 
ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció 
d’errades DOGC núm. 3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les 
declaracions d’impacte ambiental de projectes que afectin restes arqueològiques 
o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural.

- El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, 
d'avaluació d'impacte ambiental.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:

ANNEX 1: 
PLÀNOL DE SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE I LOCALITZACIÓ DELS 
ELEMENTS PATRIMONIALS
ANNEX 2: Localització dels diferents elements patrimonials i arqueològics a la 
muntanya de Montjuïc respecte al present projecte.

Barcelona, 2 de novembre de 2017

Carme Miró i Alaix
Responsable del Pla d’Arqueologia Urbana
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ANNEX 1: PLÀNOL DE SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE I LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS PATRIMONIALS
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1. Avinguda dels Ferrocarrils 

Catalans. Camp de sitges ibèriques 

2. Avinguda dels Ferrocarrils 

Catalans. Pedrera romana 

3. Avinguda dels Ferrocarrils 

Catalans. Poblat ibèric 
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ANNEX 2: Localització dels diferents elements patrimonials i arqueològics a la muntanya de Montjuïc respecte al present projecte.

LLEGENDA 

 

 

 

Àmbit aproximat del projecte 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

Elements patrimonials documentats a la muntanya de 
Montjuïc:  

1. Morrot. Taller de jaspis. 

2. Carrer Anníbal. Sitja de l’edat del bronze. 

3. Font de la Mamella i el camí del Molí Antic. Segle VIII-VII aC. 

4. Avinguda dels Ferrocarrils Catalans. Poblat ibèric 

5. Avinguda dels Ferrocarrils Catalans. Camp de sitges ibèriques. 

6. Avinguda dels Ferrocarrils Catalans. Pedrera romana 

7. Estadi Olímpic. Sitges romanes 

8. Rodalies Estadi Olímpic. Jaciment època romana. 

9. Gran Via. Vil.la romana 

10. Museu etnològic. Tomba romana 

11. Cementiri del sud-oest. Vil.la romana 

12. Castell del Port. 

13. Fortí de Montjuïc (S. XVII)  Castell de Montjuic (XVIII) 

14. Necròpolis jueva (S. IX-XIV) 

15. Cementiri del sud-oest. Forn de material constructiu (S.XVIII) 

ANNEX 4. MODEL D’INFORME REP (B i D)



Nom cogn

Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona

REP-2321

INFORME TÈCNIC DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA SOBRE EL ”PROJECTE 

EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN DE SANT ANDREU, 

TRAM 1, ENTRE RAMBLA DE FABRA I PUIG I EL CARRER DE JOAN 

TORRAS, BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR. DISTRICTE DE SANT 

ANDREU. CLAU NATURA: ACT17-00041”

En relació al "PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN DE 

SANT ANDREU, TRAM 1, ENTRE RAMBLA DE FABRA I PUIG I EL CARRER DE JOAN 

TORRAS, BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR. DISTRICTE DE SANT ANDREU.

Clau natura: ACT17-00041”, el Servei d’Arqueologia de Barcelona emet un informe de 

supervisió tècnica de tipus B.

El present projecte incorpora tots els treballs d’excavació del subsòl de la memòria 

constructiva que tindran una afectació directa o indirecta sobre les restes arqueològiques 

descrites en l’Informe d’Impacte Arqueològic del 9 de febrer de 2017 emès pel Servei 

d’Arqueologia de Barcelona.

En tots aquests treballs es preveu un seguiment i control arqueològic, tal i com ho 

reflecteix el projecte executiu i l’informe arqueològic del Servei d’Arqueologia de 

Barcelona.

Creiem, que en els treballs descrits, es troba prou explicitat tot el que s’ha de fer, i per tant 

no cal afegir res.

Segons el projecte executiu el pressupost previst pels treballs arqueològics és de 

45.600€+IVA. El projecte executiu incorpora a la seva dotació pressupostària aquesta 

valoració econòmica, i per tant no caldrà cap finançament extra per aquests treballs 

arqueològics. 
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Malgrat que tots els requisits establerts en l’Informe d’Impacte Arqueològic han estat 

incorporats en el “PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN 

DE SANT ANDREU, TRAM 1, ENTRE RAMBLA DE FABRA I PUIG I EL CARRER DE 

JOAN TORRAS, BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR. DISTRICTE DE SANT 

ANDREU. Clau natura: ACT17-00041”, el Servei d’Arqueologia de Barcelona considera 

adient emetre un informe de supervisió tècnica de tipus B del present projecte. 

En qualsevol obra/projecte és impossible tenir una certesa absoluta de les probables

restes arqueològiques que es puguin documentar, així com la seva extensió o naturalesa. 

En el present cas es coneguda l’existència de nombroses restes arqueològiques, però no 

es pot excloure la possibilitat de trobar-ne d’altres, les quals també s’haurien d’excavar i 

documentar adequadament en cas de ser afectades. Donat el cas, la partida 

pressupostària incorporada al projecte seria totalment insuficient, així com les jornades de 

treballs arqueològics, i per tant el Servei d’Arqueologia creu oportú emetre un informe de 

supervisió tècnica de tipus B. 

Ho informem als efectes oportuns,

Carme Miró i Alaix

Responsable del Pla Bàrcino
Servei d’Arqueologia
Barcelona, 8 d’agost de 2017
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INFORME TÈCNIC DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA SOBRE “PROJECTE 

D’ELEVACIÓ DE PLATAFORMA DE LA CRUÏLLA DEL CARRER HORTA 

AMB EL CARRER ALT DE MARINER”

En relació al "Projecte d’elevació de plataforma de la cruïlla del carrer Horta 

amb el carrer Alt de Mariner” el Servei d’Arqueologia de Barcelona emet un 

informe de supervisió tècnica de tipus D.

Els treballs previstos en el present projecte suposen una afectació parcial del 

subsòl, en concret tasques de moviments de terres (nova caixa de paviments) i

clavegueram i recollida d’aigües (4 embornals).

En cap d’aquests casos s’explicita el seguiment i control arqueològic dels 

rebaixos a executar. Cal explicitar expressament en el projecte la 

necessitat d’incloure un seguiment i control arqueològic dels treballs, tot 

incorporant la contractació del personal tècnic especialista adient.

Creiem, com tots aquests treballs suposaran una afectació del subsòl dins 

d’una àrea amb elevada expectativa arqueològica, serà necessari preveure un 

seguiment arqueològic, tot incorporant la contractació del personal arqueològic 

adient.

El pressupost total previst al projecte (36.582,55€) no preveu els treballs de 

seguiment arqueològic. Caldrà afegir un finançament extra (3.120€+IVA)1 per 

incorporar una partida pels treballs de control i seguiment arqueològic, els quals 

es perllongaran durant 10 dies, segons els dies previstos en el Pla d’Obres que 

comportaran rebaixos en el subsòl2.

1
 Pressupost establert a partir de les tarifes orientatives del Servei d’Arqueologia de Barcelona, a raó de 

26€/hora per 1 tècnic arqueòleg, i per l’elaboració de la memòria científica preceptiva (50% del temps 

de treball de camp), tal i com específica la normativa vigent. 

2
 Segons el Pla d’Obres es contemplen els següents treballs que afecten al subsòl, excavació manual  i 

moviment de terres i sanejament i canalitzacions. En total es calculen 10 dies, atès el solapament en el 

temps dels diferents treballs.  
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També caldrà incorporar una dotació equivalent (3.120€+IVA) com a partida 

alçada a justificar pels possibles treballs de documentació i excavació 

arqueològica d’aquelles restes arqueològiques que es puguin documentar 

durant els treballs previs de control i seguiment arqueològic.

Per tant la dotació pressupostària necessària pels treballs de seguiment i 

control arqueològics seria de 6.240€+IVA.

Possibles afectacions:

Els treballs a realitzar en l’àmbit del present projecte, transcorren per un sector 

on és coneguda l’existència de restes arqueològiques ja que tant en la 

cartografia antiga com en les intervencions realitzades a la zona en els darrers 

anys es documenten diferents elements d’alt interès patrimonial a tenir en 

compte. 

A continuació es detallen els elements patrimonials que es troben afectats 

directament per aquest projecte:

Nucli antic d’Horta3: El nom del nucli històric prové de la família Horta, que va 

ser propietària del territori des de l'any 1036 fins al 1260. El primer document 

escrit en referència explícita a la parròquia de Sant Joan d'Orta data del 18 de 

març de 1095, i la primera església parroquial de Sant Joan d'Horta fou 

consagrada el 12 de juny de 1260.

La importància d’Horta al segle XIV amb la presència de nobles i mercaders, 

creixeria al voltant del monestir de la Vall d’Hebron. Malgrat tot, el seu 

esplendor va arribar a finals del segle XVIII. Durant els segle XVI i segle XX, 

l’abundància de l’aigua va fer créixer les nombroses bugaderies i posteriorment 

l’arribada del tramvia al 1901. La centralitat de la plaça d’Eivissa al nucli històric 

d’Horta, nombrada així des de 1907, també va ser coneguda com la plaça del 

3
 Carta Arqueològica de Barcelona http://cartaarqueologica.bcn.cat/3410  
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Progrés o plaça del Mercat, donat que durant molt temps va ser l'espai on 

s'ubicava l'antic mercat d'Horta.

Encara es present l’estructura del nucli antic al voltant de la plaça d’Eivissa 

amb un eixample residencial. L'antic municipi d'Horta, al nord de la ciutat de 

Barcelona, tenia al moment de la seva annexió a la Ciutat Comtal, el primer de 

gener de 1904, un perímetre molt vast i limitava amb els municipis, també 

independents, de Sant Gervasi de Cassoles (sud-oest), Gràcia (sud i sud-est), 

Sant Andreu de Palomar (est), ara agregats a Barcelona, i amb els de 

Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès (nord).

El nucli creat entorn a la segona meitat del segle XVIII i sobretot a partir del 

segle XIX, entorn a la plaça Eivissa, malgrat que hi ha nuclis poblacions de 

gran importància com Montbau, Sant Genís dels Agudells, Vall d'Hebrón, La 

Clota, la Font del Gos, el Carmel i la Taxonera.

Refugi antiaeri núm. 0796-Carrer Mariner4. Arran dels atacs aeris a la 

població durant la guerra civil (1936-1939), la Generalitat va organitzar la Junta 

de Defensa Passiva que s’havia d’encarregar de la construcció de refugis 

antiaeris. Per a la construcció d’aquests refugis es feia un projecte inicial i era 

una brigada d’obrers de la pròpia Generalitat, i més endavant del propi 

ajuntament, qui s’encarregava de la seva construcció. A mesura que anava 

avançant la guerra, foren els mateixos ciutadans els que en feien l’execució 

seguint els models establerts per la Generalitat. A Barcelona se’n construïren al 

voltant de 1.400.

De la majoria de refugis es coneix la ubicació aproximada, i una part del 

recorregut. És difícil tenir coneixement dels accessos, ja que alguns projectes 

no es van realitzar en la seva totalitat. Els primers refugis antiaeris construïts 

varen ser dissenyats per a la seva futura reutilització, principalment eren 

galeries de mina que servirien per incorporar-les a la xarxa del clavegueram de 

la ciutat. Els primers de grans dimensions, es varen condicionar amb les 

4
 Carta Arqueològica de Barcelona http://cartaarqueologica.bcn.cat/2795  
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planxes de formigó armat, per a la seva utilització com a banys públics, 

biblioteques o aparcaments. La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter 

provisional i efímer. La seva construcció es deuria al treball abnegat de civils no 

militaritzats, vells i, sobretot, dones i nens. Varen començar als barris amb una 

gran tradició associativa i sense comprometre els ciments dels edificis, com per 

exemple a les places públiques.

Es coneix l’existència d’aquest refugi pel llistat de refugis antiaeris del 16 de 

juliol de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola a 

Barcelona, editat per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. En no tenir més 

documentació de l’estructura defensiva, ja sigui de l’època o fruit 

d’intervencions de documentació posterior, no es pot aportar més informació

Mesures a aplicar

Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte 

ambiental, caldrà que en el moment de redactar o executar qualsevol projecte 

d’intervenció a la zona es contempli que si hi ha moviments de terra i 

remocions en el subsòl, sigui del tipus que sigui, es tingui en compte i es valori 

la importància patrimonial de la zona, preveient al llarg de tota la intervenció un 

control arqueològic.

Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien 

aparèixer restes arqueològiques durant l’execució de les obres, considerem 

que aquestes s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic 

especialitzat en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas 

l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicat al Servei 

d’Arqueologia l’Institut de Cultura de Barcelona. (93 256 41 97 / 93 256 41 90).

Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una 

intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les troballes i 

procedir a la seva excavació i documentació.
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Si en el transcurs de les obres apareixen restes arqueològiques, caldrà 

realitzar-ne la seva documentació que constarà d’una descripció exhaustiva de 

la troballa, realització d’un aixecament planimètric i topogràfic amb plantes i 

seccions a escala, documentació fotogràfica, documentació dels elements 

mobles que puguin existir.

Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i 

caldrà presentar la documentació relacionada al Servei d’Arqueologia de 

l’Institut de Cultura de Barcelona.

Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica corresponent, o bé 

per ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar 

amb un mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia 

de l’Institut de Cultura de Barcelona. (93 256 41 97 / 93 256 41 90)

En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs de 

Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a l’actuació 

arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades de

l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs.

En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles 

tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes arqueològiques 

que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques necessàries.

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció 

del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002): “En el cas 

d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en solars que confinin amb edificis 

o amb obres públiques, hi ha de participar un/a arquitecte/a, a qui correspon de vetllar 

perquè els treballs arqueològics no afectin l’estabilitat de l’estructura dels edificis o les 

obres públiques”. La promoció haurà de vetllar per l’acompliment d’aquest article.

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 –

13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. En tots els 

supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació d’estructures) 

caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió d’un arqueòleg i, si 

s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera instància, haurà de ser la 

Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya qui aprovi 

definitivament la proposta.
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Legislació i normativa d’obligat compliment

Decret 11/1988 de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. Segons estableix l’article 
2.1.c, els projectes que s’han de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental hauran 
d’incloure un estudi d’impacte ambiental que referirà, entre d’altres aspectes, a
l’avaluació dels efectes previsibles directes i indirectes del projecte sobre patrimoni 
historicoartístic i arqueològic.

Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-
1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni 
Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, instal•lacions o activitats que s’hagin 
de sotmetre al procediment d’impacte ambiental, s’ha de sol•licitar informe al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 
3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental 
de projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un 
informe previ de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

Considerem que el “Projecte d’elevació de plataforma de la cruïlla del carrer 

Horta amb el carrer Alt de Mariner” no inclou les prescripcions arqueològiques 

necessàries, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 

Cultural Català, i tal com s’ha expressat anteriorment. Conseqüentment el 

Servei d’Arqueologia de Barcelona emet un informe de supervisió tècnica de 

tipus D del projecte presentat.

Ho informem als efectes oportuns,

Carme Miró i Alaix
Responsable del Pla Bàrcino
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Barcelona, 24 de febrer de 2016



ANNEX 5. MODEL DE PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA (PIA)
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CARRER DELS ESCUDELLERS, 44 / CARRERS 
DELS CÒDOLS, 3-5

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
BARCELONA (BARCELONÈS)

PROJECTE 
D’INTERVENCIÓ

ARQUEOLÒGICA



Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 036/17

INFORME SOBRE ELS MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ

a) Raons

L’ indret on es durà a terme l’actuació s’inclou  en una Zona d’Interès 

Arqueològic i d’alt valor històric, per la qual cosa s’haurà de realitzar una 

Intervenció Arqueològica preventiva prèviament a la realització de les obres, 

d’acord amb la normativa municipal i general en matèria patrimonial. 

b) Circumstàncies

Donat l’interès de l’indret trobem més que fonamentades les previsions sobre 

la necessitat d’intervenir-hi arqueològicament com a seguiment de la 

intervenció urbanística.

No cal que remarquem la importància que pot tenir l’estudi del subsòl 

d’aquest lloc, ja que es troba relacionat amb un sector històric molt important 

per a Barcelona, com és el que ens ocupa. D’acord amb el promotor del 

projecte, presentem el Projecte d’Intervenció Arqueològica per tal d’engegar 

el procés de recerca preventiva necessari per a la localització i documentació 

de les possibles restes patrimonials que puguin veure’s afectades per 

l’actuació urbanística, amb l’objectiu que marca la llei 9/93 del patrimoni 

cultural català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic.

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS 
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5

CIUTAT VELLA - BARCELONA

D’una manera molt resumida, podem dir que el lloc que ens ocupa té un alt 

interès històric i arqueològic ja que: 

1. El lloc de la intervenció és al suburbium de la ciutat romana de Barcino,

proper al sector on hi podria haver hagut la zona portuària.

2. Forma part d’una de les àrees d’ampliació de la ciutat en època medieval, 

al costat del mar. És a l’interior del recinte medieval de Barcelona, al costat 

de mar. 

3. Aquest sector és sotmès a remodelació en època medieval i durant els 

segles XVIII i XIX amb la construcció dels edificis actuals. Formava part de 

l’antiga Vilanova del Còdols, gestada al primer quart del segle XII.

4. Carrer dels Còdols, 6-81. La intervenció arqueològica realitzada al solar 

del C/ Còdols, 6-8 consistí en l’obertura de dos sondejos. El sondeig 1 

estava destinat a la ubicació d’una estació transformadora i l’altra a la 

construcció d’un ascensor. El primer sondeig presenta una superfície de 21 

m2, assolint una profunditat màxima de 2’20 metres respecte el nivell de 

circulació actual de l’edifici. Mentre que el sondeig 2, ha comportat 

l’excavació d’una superfície de 8’43 m2, assolint una profunditat màxima d’ 

1’30 metres respecte el nivell de circulació actual de l’edifici.

L’excavació arqueològica ha permès identificar, en el sondeig 1, la cambra 

de cocció d’un forn de pa, i que se situa cronològicament entre inicis del 

segle XVIII i mitjans del segle XIX.

En el sondeig 2 es van poder identificar diverses estructures muràries 

d’època moderna. Cal destacar les estructures de la segona meitat del 

segle XIX que corresponen al moment de creació de la Banca Arnús, la 

qual es perllongarà fins l’any 1948.

5. Carrer d’en Rull, 10-142: La intervenció arqueològica efectuada als solars 

de les finques del carrer d’en Rull, Còdols i Nou de Sant Francesc, estigué 

1
 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3039)  

2
 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/473)  



vinculat al projecte de construcció d’un edifici de nova planta aprofitant les 

façanes existents per tal d’acollir el CEIP Drassanes.

El procés d’excavació es basà en l'obertura de dues rases i un sondeig. La 

primera rasa feia 26 m. de llargària i 3 m. d’amplada a l’interior de la finca, 

en una zona lliure d’edificacions. La segona rasa de 5,50 m. de llargada i 

2,50 m. d’amplada fou excavada en l’interior de la finca, enmig d’una zona 

porticada. El sondeig fou excavat a l’interior de la finca, que llinda amb el 

carrer d’en Rull. Les seves dimensions foren de 3 m. de llargària i 2 m. 

d’amplada.

A la rasa 1000 es documentà una estructura funerària d’època romana, a 

primera vista un mausoleu, amb un individu inhumat. Es tractava d’una 

estructura de pedra escairada reomplerta amb morter de calç i pedruscall. 

D’època contemporània s’exhumaren unes estructures – pilars, paviments i 

uns murs perimetrals - que formaven part d’un possible soterrani, així com 

un dipòsit ple d’oli i brutícia.

En el sondeig 3000 també es documentà la part exterior d’una cantonada 

pertanyent a una estructura que, pel material relacionat, de mateixa 

cronologia que el mausoleu, podia assenyalar la presència d’una altra 

estructura d’inhumació.

Així, aquests resultats permeteren afirmar que sota els nivells moderns i 

contemporanis existents a la finca, hi ha indicis de l’existència d’una 

necròpolis del període romà, relacionada o formant part de les troballes 

documentades en el carrer Ample, al carrer d’Anselm Clavé i la plaça de 

Joaquim Xirau.

6. Carrer d’en Rull, 10-143: Any 2010. La intervenció arqueològica va 

consistir en l’excavació de riostes i encepats per a la fonamentació del nou 

edifici que havia d’albergar un CEIP.

El solar constava de dues zones clarament diferenciades: el pati i l’edifici.

Pel que fa al pati, es van dur a terme gairebé un centenar de petits 

3
 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3253)  

sondejos per a allotjar les fonamentacions de la nova coberta. Els resultats 

obtinguts van oferir una seqüència de diferents fases:

Època romana: Es tracta d’una possible preparació de paviment de terra 

piconada que contenia material constructiu i ceràmica, que s’emmarca en 

un ventall cronològic que va del segle II al segle V.

Època baix medieval: Es van documentar murs i un pou.

Època moderna: es documentaren murs, paviments i un dipòsit tot ells molt 

afectats per les construccions del segle XIX.

Època contemporània: Es documenta l’entramat urbà originat a finals del 

segle XIX i que es manté fins als nostres dies. Cal destacar-ne un conjunt 

corresponent a un safareig públic, format per dues grans basses, i que 

estigué en ús fins als anys 70 del segle XX.

A l’àrea on s’havia de construir l’edifici únicament es van excavar les 

riostes i encepats que sustentarien el nou edifici, exceptuant una petita 

àrea. Així els resultats foren molt difícils d’interpretar i es perdé l’oportunitat 

de dur a terme una excavació sistemàtica. La major part d’estructures 

documentades corresponien als murs de l’edifici del segle XIX els quals 

afectaren greument les estructures anteriors. Es va poder detectar però, 

una fase constructiva del segle XIV, consistent en murs que formaven dues 

estances, amb diversos paviments de terra piconada. Entre els segles XV i 

XVI es documenta una altra fase constructiva que únicament consisteix en 

reformes de la trama urbana anterior.

També d’aproximadament aquest moment es van documentar cinc 

enterraments en fossa simple que a tall d’hipòtesi es podrien relacionar 

amb el convent de Sant Francesc.

I per acabar, cal fer esment de la troballa de dos forns de característiques 

morfològiques similars, però de diferents mesures. Són de planta circular 

amb accés davanter i parets de maó. El forn més petit té unes mesures 

aproximades de 2 m x 3,4m i pateix una reforma, en un espai curt de 



temps, que reduirà encara més la seva capacitat. Només conservava la 

cambra de combustió, mentre que la graella ja s’havia perdut.

El forn més gran (5,5m x 3,3m) conserva la graella, la qual presenta forats 

quadrangulars en tota la seva superfície, que es taparien amb peces, en 

funció del tipus de cocció que es desitgés. En ambdós casos es tractaria 

de forns per a la cocció de ceràmica i que estarien en ús entre finals del 

segle XVII i principis del segle XVIII.

7. Edifici inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històrico-Artístic de la 

Ciutat de Barcelona del 1979: B, II, (fitxa 301)

8. Edifici també inclòs dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Catàleg del Districte 1-Sector Central, Nivell B, Element 89

(identificador 575).

9. Edifici característic del segle XVIII amb planta baixa i tres pisos. A la planta 

hi ha dos portals de pedra d'arc escarser i entre ells un balconet 

sobreposat a una porta d'arc similar molt més petita. A cada pis hi ha dos 

balcons i, entre ells, una finestra. Els balcons del primer són de llosana de 

pedra i a la cornisa el canaló és de teules. Té esgrafiats ben conservats 

emmarcant els balcons i, sobretot a la zona central, envoltant les finestres, 

on hi ha formes vegetals abarrocades i figures al·legòriques de sentit poc 

clar. Al mur hi ha gravada la data 1769.

10.Arran dels atacs aeris a la població durant la guerra civil (1936-1939), la 

Generalitat va organitzar la Junta de Defensa Passiva que s’havia 

d’encarregar de la construcció de refugis antiaeris. Per a la construcció 

d’aquests refugis es feia un projecte inicial i era una brigada d’obrers de la 

pròpia Generalitat, i més endavant del propi ajuntament, qui s’encarregava 

de la seva construcció. A mesura que anava avançant la guerra, foren els 

mateixos ciutadans els que en feien l’execució seguint els models 

establerts per la Generalitat. A Barcelona se’n construïren al voltant de 

1.400.

De la majoria de refugis es coneix la ubicació aproximada, i una part del 

recorregut. És difícil tenir coneixement dels accessos, ja que alguns 

projectes no es van realitzar en la seva totalitat. Els primers refugis 

antiaeris construïts varen ser dissenyats per a la seva futura reutilització, 

principalment eren galeries de mina que servirien per incorporar-les a la 

xarxa del clavegueram de la ciutat. Els primers de grans dimensions, es 

varen condicionar amb les planxes de formigó armat, per a la seva 

utilització com a banys públics, biblioteques o aparcaments. La majoria de 

refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva construcció 

es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, dones 

i nens. Varen començar als barris amb una gran tradició associativa i 

sense comprometre els ciments dels edificis, com per exemple a les places 

públiques.

Per la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 

Barcelona, podria tractar-se dels següents refugis, dels quals no s’ha 

conservat els plànols i, si existeixen, encara no s’han pogut localitzar:

Refugi antiaeri 10654 Carrer dels Escudellers, 69

Es coneix l’existència d’aquest refugi pel llistat de refugis antiaeris del 16 

de juliol de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola 

a Barcelona, editat per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. En no tenir 

més documentació de l’estructura defensiva, ja sigui de l’època o fruit 

d’intervencions de documentació posterior, no es pot aportar més 

informació.

c) Obra que motiva la intervenció

Projecte de rehabilitació integral d’edifici d’habitatges entre mitgeres a la 

finca del núm. 44 del carrer dels Escudellers i núm. 3-5 del carrer dels 

Còdols, al districte de Ciutat Vella.

4
 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2489)  



Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 036/17

LOCALITZACIÓ

a) Descripció del lloc

Es tracta d’un solar situat en una zona de Ciutat Vella, un indret amb 

terrenys quaternaris, situat al nucli antic de la ciutat.

b) Situació exacta

La intervenció es situa a l’interior de la finca situada al núm. 44 del carrer 

dels Escudellers, i el núm. 3-5 del carrer dels Còdols, a Barcelona.

Fitxa cadastral: 0113210-002.

Coordenades UTM ETRS89: X 431225.4 / Y 4581290.9

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS 
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Ubicació de la intervenció

Emplaçament  de la intervenció



Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

Vista aèria (Foto Plànol 2013)

Full 113 dels Quarterons de Garriga i 

Roca (1854), on es superposa l’àmbit 

de l’actual finca objecte d’estudi, i 

que es correspondria a diverses 

edificacions del moment de diverses 

cronologies.





Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 036/17

PROJECTE D’INTERVENCIÓ

a) Programa detallat dels treballs a realitzar

Es farà el control arqueològic de tots els rebaixos de terres inclosos dins del 

projecte de rehabilitació integral d’edifici d’habitatges entre mitgeres al carrer 

dels Escudellers, 44 i carrer dels Còdols, 3-5,  al districte de Ciutat Vella. A 

continuació es detallaran tots aquests treballs, els quals es faran tots sota 

control arqueològic:

Sanejament de paviments: es procedirà a enretirar la totalitat dels 

paviments existents de la planta baixa, i procedir al seu sanejament 

mitjançant l’excavació d’uns 30cms (compactació del terreny i nova 

solera).

Fonamentacions: s’executaran treballs per les noves fonamentacions 

(encepats i riostes) de l’edifici. Aquests treballs també podran 

comportar executar verificacions de les fonamentacions o sabates 

existents, feines que també s’hauran de fer sota control arqueològic. 

Les riostes tindran una amplada de 0,40m i una profunditat d’0,70m. 

Els encepats seran de dimensions variables, 1,75x1,20x0,80m i 

1,25x0,65x0,80m.

Fossat ascensor: tot i que l’espai per al nou ascensor s’ubicarà a

l’actual espai on es situa la sabata  de la grua existent, caldrà fer el 
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seguiment arqueològic de l’enderroc d’aquesta, per tal de documentar 

l’existència de possibles restes arqueològiques en els talls o seccions 

resultants de l’enderroc de la sabata. Aquestes possibles restes o 

evidències arqueològiques hauran de ser documentades degudament. 

Xarxa d’aigües pluvials i residuals: es procedirà a fer el seguiment 

arqueològic de les rases i arquetes sifòniques previstes per la nova

xarxa del sistema d’evacuació d’aigües residuals i pluvials a nivell de 

planta baixa. Aquestes rases tindran una profunditat variable.

Qualsevol altra remoció de terres dins l’àmbit de l’obra s’haurà de fer amb 

control arqueològic.

Durant els treballs a realitzar a les parets mitgeres i façanes interiors de 

l’edifici (repicats), atès que estem en un edifici protegit patrimonialment (nivell 

B), caldrà procedir a la documentació gràfica de tots els murs que conformen 

la finca original de finals del segle XVII i inicis del segle XVIII, així com les 

reformes posteriors del segle XIX. Aquesta documentació s’haurà de realitzar 

mitjançant un sistema fotogramètric, i sota el seguiment de l’arqueòleg 

director de la intervenció.

També serà necessari realitzar l’estudi de l’evolució arquitectònica de tot 

l’edifici, des de finals del segle XVII fins a les seves darreres fases al segle 

XIX. Aquest estudi evolutiu i arquitectònic de l’edifici complementarà l’estudi 

documental realitzat per Montserrat Villaverde5. Aquest estudi evolutiu de la 

finca serà realitzat per l’arqueòleg director.

La recuperació i restitució d’aquells murs originals que es vulguin integrar 

dins de la nova estructura de l’edifici, amb la intenció de deixar-los vistos, 

caldrà procedir a la seva neteja i reintegració adequada mitjançant la 

contractació d’especialistes en restauració. Aquests treballs es descriuran a 

posteriori en un Projecte d’Intervenció Arqueològica de Restauració i 

Adequació (PIR), un cop hagin finalitzat els treballs d’excavació. 

5
 VILLAVERDE, M. (2007), Estudi històric de la finca del carrer dels Escudellers, 44 / Còdols, 3-5, Barcelona, 

estudi inèdit. 

Dins d’aquest PIR també s’inclouran els treballs a realitzar per la neteja i 

restauració dels esgrafiats de la façana principal de la finca al carrer dels 

Escudellers, els qual daten del segle XVIII.

En el cas de localització d’estructures arqueològiques, es valorarà la seva 

entitat i importància. En tots els casos i en cas d’afectació per l’obra, la 

conservació, el trasllat o el desmuntatge d’aquestes estructures s’haurà de 

posar en consideració de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 

Patrimoni de la Generalitat d’acord a allò que estableix el Decret 78/2002, de 

5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic. Així mateix, abans de decidir qualsevol dels supòsits 

esmentats més amunt, s’hauran de documentar les estructures localitzades.

En el cas de localitzar-se estructures arquitectòniques d’època contemporània

(clavegueres, dipòsits), es farà la documentació arqueològica corresponent i 

es procedirà al seu desmuntatge dins el mateix procés d’excavació 

arqueològica.

b) Metodologia i tècniques a emprar

L’obertura del subsòl es farà tant mecànicament com de forma manual. Un 

cop es localitzin restes arqueològiques es procedirà a la seva excavació i 

documentació, utilitzant la metodologia adient segons el moment, decidida pel 

director de la intervenció i amb el vist-i-plau del Servei d’Arqueologia de  

Barcelona. El sistema de registre que s’utilitzarà serà l’estratigràfic.



Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 036/17

El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya en compliment del Decret 78/2002, de 
5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic, i d’acord amb el nou Manual d’estil per a l’elaboració de 
memòries d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, ha definit i 
establert un nou protocol de mínims de la informació gràfica que s’entrega 
conjuntament amb la memòria científica elaborada. Aquest protocol, Dibuix 
arqueològic en format CAD-Memòries de les intervencions, és d’obligat 
compliment per a tota la informació en format CAD que s’adjunta a les 
memòries científiques, i que tenen com a destinatari el Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Aquest nou protocol, inclòs al Manual d’estil per a l’elaboració de memòries 
d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, es pot consultar i 
descarregar en PDF des de la pàgina web de la Tribuna d’Arqueologia del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia:
(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2013/01/manu
al-destil.pdf). 

Criteris generals del treball de camp:

Tota intervenció arqueològica duta a terme a Barcelona es regirà 
pels criteris específics del Servei d’Arqueologia de Barcelona, i per 
allò establert en la normativa legal vigent sobre la matèria, a més 
d’incorporar els nous criteris establerts en el Manual d’estil per a 
l’elaboració de memòries d’intervencions arqueològiques i/o 
paleontològiques del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya, incidint especial atenció en el protocol de 
la informació gràfica.
Tota intervenció a Barcelona s’identifica amb un número de codi del 
Registre d’Intervencions Arqueològiques del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona, el qual haurà de constar a tota la documentació, als 
objectes extrets, als seus embalatges  i als documents elaborats.
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Tota excavació arqueològica de subsòl es farà seguint la seqüència 
estratigràfica real.
En el procés d’intervenció s’aniran identificant, numerant i 
documentant totes les unitats estratigràfiques que siguin 
diferenciables, així com totes les estructures que hi puguin 
aparèixer. 
Cada unitat estratigràfica i cada element estructural identificat tindrà 
la seva numeració correlativa i identificativa i una fitxa d’identificació 
i registre pròpia, i hauran d’estar tots relacionats, entre ells, amb 
una seqüència cronostratigràfica global. 
Totes les intervencions arqueològiques que es duen a terme dins 
del terme municipal de Barcelona han de seguir el mateix sistema 
de registre, per tal de poder disposar d’una base de dades 
homogènia pel que fa al treball de camp i elaboració de resultats. 
És per la qual cosa que:

S’utilitzaran les fitxes de registre de camp del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona.
Per documentar les restes antropològiques s’utilitzarà la fitxa 
de registre d’enterraments del Servei d’Arqueologia de
Barcelona. Cada enterrament tindrà un numero diferenciat de 
tomba, a l’hora que s’hauran de numerar les diferents UE que 
configuren cada enterrament (restes humanes, possible fossa, 
possible caixa, etc.)
Per la recollida de mostres s’utilitzarà les fitxes proposades 
des del Servei d’Arqueologia Barcelona.
En qualsevol cas, si hom proposa un canvi o complement en 
el sistema de registre o en algun punt dels models de fitxa a 
emprar, aquest haurà de comptar amb el vist-i-plau del Servei
d’Arqueologia. En qualsevol cas haurà de ser compatible amb 
el sistema de registre general.

Totes les fitxes elaborades s’hauran de lliurar informatitzades 
(format Word o Acces) amb la memòria final de la intervenció.
Els treballs de tractament de dades i materials extrets en la 
intervenció es realitzaran, sempre i quan no es pacti el contrari, en les 
instal·lacions del Museu d’Història de Barcelona, al polígon de la 
Zona Franca.
En general, els criteris utilitzats en els tractaments de neteja, 
consolidació, restauració, extracció,… dels elements patrimonials 
apareguts en el transcurs, conservats in situ o extrets, d’una 
intervenció arqueològica hauran d’aplicar els criteris establerts en 
els convenis internacionals sobre la matèria. En qualsevol cas, 
caldrà tenir especial cura en la documentació dels treballs (fitxes 
descriptives, productes utilitzats,…) seguint les normes establertes 
des del Laboratori de Conservació i Restauració del Servei
d’Arqueologia de Barcelona.



Davant del dubte sobre la idoneïtat de qualsevol tractament, 
sistema d’extracció, embalatge, ... dels objectes o estructures 
apareguts, caldrà sol·licitar el vist-i-plau i l’assessorament tècnic 
dels responsables del Laboratori de Conservació i Restauració del 
Servei d’Arqueologia de Barcelona.
El contractista es veurà obligada a lliurar tota la documentació 
extreta, tant la de camp com l’elaborada, escrita, gràfica, fotogràfica, 
o alguna altra, amb negatius i originals, que serà propietat del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona.
L’adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d’aquests documents i 
estudis de forma total o parcial sense la comunicació i autorització 
prèvia del Servei d’Arqueologia de Barcelona.
La persona responsable de la intervenció haurà de tenir una còpia 
impresa del projecte d’intervenció arqueològica al lloc del treball de 
camp.

Sistema de documentació planimètrica

El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en 
compliment del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament 
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i d’acord amb el 
nou Manual d’estil per a l’elaboració de memòries d’intervencions 
arqueològiques i/o paleontològiques, ha definit i establert un nou 
protocol de mínims de la informació gràfica que s’entrega conjuntament 
amb la memòria científica elaborada. Aquest protocol, Dibuix 
arqueològic en format CAD-Memòries de les intervencions, és d’obligat 
compliment per a tota la informació en format CAD que s’adjunta a les 
memòries científiques, i que tenen com a destinatari el Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Aquest nou protocol, inclòs al Manual d’estil per a l’elaboració de 
memòries d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, es pot 
consultar i descarregar en PDF des de la pàgina web de la Tribuna 
d’Arqueologia del Servei d’Arqueologia i Paleontologia:
(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2013/01/
manual-destil.pdf). 

En la presentació impresa de la memòria, s’utilitzaran les escales 
següents, sempre i quan no entri en contradicció amb la normativa 
establerta per la Generalitat:

S’hauran de fer plànols topogràfics generals de resultats de la 
intervenció, així com en relació al projecte urbanístic.
Totes les unitats estratigràfiques es dibuixaran i situaran en plantes 
acotades.

La planta tipus és a escala 1:20
Els plànols d’emplaçament seran a escala 1:2000 i 1:500
Les plantes generals de la intervenció a escala 1:200, 1:100 i 1:50 
De totes les estructures excavades hi ha d’haver planta, secció  i 
alçat -si aquest és possible- a escala 1:20
Els detalls seran a escala 1:20, 1:10 i 1:5 depenent de la seva 
magnitud
S’hauran de fer seccions de tots els talls, així com un mínim de 
dues seccions volants perpendiculars del jaciment.
A la caràtula de cada dibuix s’ha d’indicar:

Nom jaciment
Codi intervenció
Sector, àrea o àmbit si s’escau
UE representades
Cotes absolutes sobre el nivell del mar
Escala Gràfica

Tota la documentació planimètrica elaborada haurà de ser lliurada 
informatitzada (format .DWG i .PDF), adjuntant còpia a paper de 
cadascun dels plànols en annex a la memòria final d’intervenció.
S’haurà d’adjuntar l’inventari corresponent de registre planimètric 
(plantes, seccions, alçats). És necessari que totes les planimetries 
de la intervenció es gravin a una carpeta del CD/DVD lliurat amb la 
memòria científica. Cada plànol (format .DWG i .PDF) haurà d’estar 
convenientment identificat amb el número d’inventari corresponent, 
per tal de poder diferenciar-les correctament.

Sistema de documentació fotogràfica:

S’hauran de fotografiar totes les unitats estratigràfiques de la intervenció.
També seran necessàries fotografies de detall dels elements més 
representatius. 
També caldrà fotografiar aquells elements o conjunts patrimonials 
apareguts que necessitin d’algun tractament especial de 
conservació o restauració, prèviament i posteriorment a l’actuació 
sobre el bé, sigui moble o immoble.
Tota la documentació fotogràfica es farà en format digital (.JPG o 
.TIFF) amb una qualitat mínima de 300dpi i màxima de 600dpi.
Aquesta documentació s’haurà de lliurar obligatòriament dins d’una 
carpeta d’imatges digitals annexa al document de la memòria 
científica, en el moment que es faci entrega de la còpia en 
CD/DVD. En cap cas s’acceptarà que les fotografies digitals 
estiguin únicament inserides dins del document definitiu de la 
memòria, ja sigui en format .DOC/.DOCX o .PDF. 



En els cos de la memòria en format digital les imatges 
seleccionades poden ser d’una resolució més baixa (150dpi) amb la 
finalitat d’evitar que l’arxiu resultant sigui excessivament pesat.
S’hauran d’adjuntar els inventaris corresponents de registre 
fotogràfic. És necessari que totes les fotografies de la intervenció 
gravades a la carpeta d’imatges digitals estiguin convenientment 
identificades amb el número d’inventari corresponent, per tal de 
poder diferenciar-les correctament.
S’haurà de fer un reportatge fotogràfic de qualitat dels objectes i 
material arqueològic més representatiu. 

Sistema de tractament d’objectes mobles:

Els objectes s’individualitzaran per UE dins de bosses diferenciades 
en referència a les dimensions, material, fragilitat, singularitat,... En 
general, cada bossa i/o caixa portarà la seva identificació bàsica:

Nom jaciment
Codi intervenció
Sector, àrea o àmbit si s’escau
UE

La ceràmica es guardarà en bosses de plàstic de diverses mesures, 
i aquestes dins de caixes normalitzades, que en el cas de 
Barcelona correspondran al tipus TRILLA 75401 blanc, o 
equivalent.
No es transportarà cap bossa que no estigui dins de la seva caixa 
de plàstic . 
El material constructiu es quantificarà a l’excavació i només es 
guardarà una mostra significativa, o les peces que tinguin alguna 
singularitat. 
El metall, el vidre i la matèria orgànica treballada, s’individualitzarà 
peça a peça dins de bosses de tanca hermètica, i aquestes es 
desaran en recipients hermètics de plàstic del tipus Tuperware o 
similar.
Tot objecte que pugui sofrir alteracions postextracció haurà de ser 
tramès urgentment als laboratoris de conservació i restauració del 
Servei d’Arqueologia de Barcelona per al seu tractament.
La idoneïtat dels productes de conservació emprats i la metodologia 
d’aplicació serà establerta d’acord amb els responsables del 
Laboratori de Conservació i Restauració del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona.
Tots els objectes apareguts en el procés d’excavació hauran de ser 
transportats, a càrrec de l’obra, per al seu tractament a les 
instal·lacions del Servei d’Arqueologia de Barcelona,  d’acord amb 
l’establert amb el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya

Tot treball de conservació-restauració haurà de ser documentat 
seguint el sistema de registre del Servei d’Arqueologia de
Barcelona.

Sistema de tractament de les restes antropològiques

Caldrà, després de dur a terme el procés d’excavació i 
documentació corresponent, que les restes antropològiques siguin 
tractades seguint les indicacions tècniques dels responsables del 
laboratori de conservació del Servei d’Arqueologia de Barcelona,
amb individualització d’extremitats, tronc i crani dins d’embalatges 
apropiats
Quan sigui necessari per la seva fragilitat es duran a terme els
treballs de consolidació previs a l’extracció
En general, cada bossa i/o caixa portarà la seva identificació 
bàsica:

Nom jaciment
Codi intervenció
Sector, àrea o àmbit si s’escau
UE

Sistema de recollida de mostres necessàries per a realitzar analítiques

En cas de ser necessari per la seva aportació al coneixement, es 
recolliran mostres d’elements procedents de l’excavació per tal de 
fer les anàlisis oportunes
Aquestes mostres, com qualsevol objecte hauran de ser 
dipositades en els embalatges adients, i hauran d’estar 
identificades externament.
En cas de dubte se seguiran les instruccions dels tècnics del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona.

Criteris per al tractament de dades i elaboració de la memòria científica:

Sistema de neteja i siglatge dels objectes

S’haurà de netejar tot el material arqueològic segons les directrius 
del Servei d’Arqueologia de Barcelona. Aquells materials que per 
raó de la seva constitució o fragilitat,  per exemple la matèria 
orgànica, ossos treballats, metalls, vidre, pedra decorada, pintura 
mural, mosaic... necessitin d’un tractament de conservació 
específic, caldrà que siguin establerts els criteris d’acord amb el 



Laboratori de Conservació - Restauració del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona.
S’haurà de posar sigles a totes les peces i restes trobades al 
jaciment, indicar el número de codi, la referència estratigràfica i el 
número de la peça.
El siglatge es farà amb tinta xinesa sobre una cartela de resina 
acrílica, tipus paraloid.

Sistema d’inventari dels objectes

L’inventari del material arqueològic haurà de seguir el model del 
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Es lliurarà una còpia en suport informàtic (format .DOC/.DOCX o 
.XLS/.XLSX) i una còpia impresa a paper
A l’hora de fer l’inventari hom separarà el material que s’hagi de 
dibuixar i restaurar, així com aquell que tingui un valor a nivell de 
museïtzació.

Sistema d’emmagatzematge definitiu del material arqueològic

Un cop el material sigui net, inventariat i siglat es guardarà pel seu 
emmagatzematge definitiu.
La ceràmica es guardarà per UE, i dins de cada UE per tipus 
ceràmics. Es separaran en bosses diferenciades les formes dels 
fragments informes.
Si les UE no tenen gaire material es pot guardar més d’una UE en 
una caixa, indicant-ho a l’etiqueta.
Els metalls, el vidre i la matèria orgànica es guardaran en 
contenidors de plàstic hermètics (tipus Tuperware),  per tal de 
mantenir les condicions de conservació necessàries a cadascun 
dels tipus.
Les etiquetes finals es faran en ordinador amb un model facilitat pel 
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Els materials que hagin de ser restaurats s’individualitzaran i 
passaran al laboratori de conservació - restauració del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona, on seguiran el tractament específic per 
cada cas.
Els materials que hagin de ser dibuixats i que formin part del 
catàleg de la memòria definitiva s’individualitzaran en caixes 
separades, ja que cada peça s’ha d’ingressar al fons del Museu 
d’Història amb una identificació pròpia.
En qualsevol cas els criteris en aquest tema seran marcats pel 
Servei d’Arqueologia de Barcelona
El material arqueològic recuperat, un cop net, classificat, inventariat i 
siglat s’haurà de dipositar al Museu d’Història de Barcelona, tal com 

determina la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Criteris per a la redacció del informe definitiu de la intervenció

El director de la intervenció arqueològica ha d’elaborar un informe que cal 
lliurar al Servei d’Arqueologia de Barcelona en un termini mínim, a pactar 
entre ambdues parts (de dos mesos, segons la normativa vigent). D’aquest 
informe se n’han de lliurar 2 còpies impreses enquadernades i 2 còpies en 
format digital (.PDF). En les còpies digitals, la planimetria s’haurà de 
presentar en un doble format, .PDF i .DWG. Inicialment només es lliurarà una 
copia completa sense enquadernar en paper o, preferiblement, digital (.PDF) 
per a la seva revisió; quan es doni el vist-i-plau, es lliuraran les còpies 
definitives. Des del Servei d’Arqueologia de Barcelona es trametrà l’informe, 
com és preceptiu, al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

L’informe sobre els resultats de la intervenció arqueològica haurà 
d’incloure:

Localització
Metodologia, resultats i valoració de la intervenció
Descripció dels treballs realitzats
Documentació gràfica (dibuixos i fotografies)
Les conclusions preliminars, així com la primera adscripció 
cronocultural i, si s’escau, l’inventari dels materials

Així mateix, caldrà elaborar i lliurar un informe detallat d’aquells 
treballs de consolidació, conservació, extracció,… que s’hagin dut a 
terme en el jaciment, en el qual s’hi haurà d’incloure:

Descripció dels treballs realitzats i motius
Metodologia, resultats i valoració de la intervenció
Fitxat tècnic dels productes emprats
Documentació gràfica (dibuixos i fotografies) amb 
localització detallada de la zona d’actuació
Recomanacions de seguiment o control del resultat de la 
intervenció de conservació

Criteris per a la redacció de la memòria científica de la intervenció

D’acord amb la normativa vigent en un termini màxim de dos 
anys, a comptar des de l’acabament de la intervenció, el 
director ha de presentar al Servei d’Arqueologia de 
Barcelona una memòria dels treballs realitzats. Se n’han de 
lliurar 2 còpies impreses i enquadernades i 3 còpies en 
format digital (CD - .pdf). En les còpies digitals, la planimetria 
s’haurà de presentar en un doble format, .PDF i .DWG.  
Inicialment només es lliurarà una copia completa sense 



enquadernar en paper o, preferiblement, digital (.PDF) per a 
la seva revisió; quan es doni el vist-i-plau, es lliuraran les 
còpies definitives. Una còpia de la memòria serà tramesa al 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva aprovació.

A la memòria s’ha d’indicar:
Nom del jaciment i nom dels autors de la memòria amb 
la signatura del director, les dates de la intervenció i la 
data de lliurament de la memòria.
Situació de la intervenció
Entorn geològic i geogràfic
Les notícies històriques i les intervencions anteriors
Les motivacions de la intervenció i els objectius
La metodologia emprada
Els treballs realitzats:

Descripció 
Interpretació

El material arqueològic recuperat. Valoració, 
estadístiques i catàleg dels materials representatius
Conclusions: interpretació de la intervenció i 
l’emplaçament històric
Bibliografia

Com a annexos es lliuraran:
Inventari dels materials arqueològics i codi per la seva 
interpretació
Planimetries:

Plànols de situació
Topogràfics de la zona
Plantes generals de la intervenció per fases
Plantes detallades dels elements representatius
Seccions i alçats

Làmines del material representatiu
Llistat de fotografies
Fotografies representatives
Fitxes UE informatitzades
Altres estudis o analítiques realitzades dels materials 
recuperats en el procés d’excavació (estudis 
antropològics, carpològics, C14, metal·lúrgics, 
arqueobotànics,...)

c)       Temps d’execució

Es preveu que les diferents fases d’intervenció tinguin una durada de diversos 

mesos a partir de la data de la resolució. D’altra banda, per les pròpies 

característiques de l’obra, entre una i altra fase pot passar molt temps sense 

activitat arqueològica; la previsió inicial és de 6 setmanes. 

La data prevista per a l’inici dels treballs és el dia XXXXX de 2017.

d)       Personal necessari

Un tècnic arqueòleg, com a director de la intervenció. La peonada necessària 

anirà a càrrec de l’empresa constructora.

Davant l’aparició de restes arqueològiques s’haurà de valorar la seva 

afectació i entitat. En el cas que s’hagin d’excavar, s’haurà d’ampliar l’equip 

de treball amb diferent personal (tècnic de suport, oficial, auxiliar) segons 

correspongui per les característiques de les restes a excavar. També s’haurà 

de preveure la participació de tècnics en dibuix arqueològic i topografia. 

També s’ha de preveure tècnics en neteja, tractament i consolidació 

d’objectes mobles i immobles i la participació de tots aquells especialistes que 

l’entitat i el tipus de restes aconsellin.



Tipus d’intervenció: control i excavació 

Codi: 036/17

PRESSUPOST ORIENTATIU PER DIA DE TREBALL

TARIFES IMPORT

1 Tècnic arqueòleg 26 € / hora x 8 208,00 € / dia 

Elaboració d’informes i Memòria
(50% del temps de treball de camp)

26 € / hora x 4 104,00  € / dia

El pressupost no inclou l’IVA (21%), ni les DG (13%) ni el BI (6%).
El pressupost contempla jornades laborals de 8 hores.
Aquest pressupost no inclou ni la peonada que ha de realitzar l’obra, ni el trasllat de terres i runes 
a l’abocador, tasques que aniran a càrrec dels promotors o de l’empresa constructora.

Les tasques de neteja i siglat de material arqueològic estan inclosos en les 

despeses del treball de camp, ja que el Decret 78/2002, de 5 de març, de 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic especifica que 

l’inventari del material s’ha d’incloure en l’informe previ que s’ha de lliurar abans de 

dos mesos després de finalitzar la intervenció. Així, doncs, el treball de camp inclou 

aquestes tasques ja que es tracta d’un requisit de la normativa vigent.

Davant l’aparició de restes arqueològiques s’haurà de valorar la seva afectació i 

entitat. En el cas que s’hagin d’excavar, s’haurà d’ampliar l’equip de treball amb 

diferent personal (tècnic de suport, oficial, auxiliar) segons correspongui per les 

característiques de les restes a excavar.

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS 
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5

CIUTAT VELLA - BARCELONA

CONCEPTE PREUS UNITARIS DE REFERÈNCIA

Auxiliar d'arqueologia 17,00 € / hora

Topografia i dibuix 22,00 € / hora

Treballs de neteja, tractament i 
consolidació d’objectes

22,00 € / hora

No inclou l’IVA (21%), ni les DG (13%) ni el BI (6%).
No inclou la partida de Seguretat i Salut
Aquests tècnics intervindran en el moment que l’aparició de restes arqueològiques ho faci 
necessari, i sempre a instàncies del Servei d’Arqueologia de Barcelona o del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni la 
Generalitat.

D’acord amb l’article 10, apartat e) del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament 

de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 –

13/03/2002), és obligació de la promoció: “Assegurar que la direcció de la intervenció 

compleix les obligacions previstes a l’article 11.1, i en especial la consolidació del 

material exhumat que ho requereixi i la realització de la memòria en el termini 

establert”. L’article 11.1, sobre les obligacions de la direcció, en l’apartat f), diu: 

Consolidar les peces obtingudes que ho requereixin, emprant mètodes i materials 

que no impliquin processos irreversibles ni posin en perill la integritat del bé.

Així, doncs, en compliment d’aquests articles, cal preveure una partida alçada, a 

justificar, per a totes aquelles tasques relacionades amb la neteja, consolidació i 

tractament de restes arqueològiques. La partida proposada és de 2.500,00 €.

Cal preveure una partida alçada, a justificar, per a estudis i analítiques. La partida 

proposada és de 2.500,00 €. En l’hipotètic cas que apareguin enterraments, cal 

preveure una partida de 300,00 € per als estudis antropològics de cadascun dels 

individus que s’exhumin, a banda d’altres analítiques que es puguin realitzar.

Des de  l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar en 

vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i

del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 s’estableix la “Taxa 

per la tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i 

paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació”.



Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2015 que preveu un increment d’un 5% de les taxes (DOGC 6830 de 13.03.2015). 

Actualment la taxa és de 21€.

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002): 

“En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en solars que confinin 

amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a arquitecte/a, a qui 

correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no afectin l’estabilitat de 

l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La promoció haurà de vetllar per 

l’acompliment d’aquest article.

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del mateix decret, cal valorar l’afectació de 

l’obra sobre les restes localitzades. En tots els supòsits (conservació in situ,

rebliment definitiu, trasllat o eliminació d’estructures) cal actuar d’acord a una 

proposta d’intervenció, la supervisió d’un arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un 

equip de treball. En darrera instància, haurà de ser la Direcció General d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya qui aprovi 

definitivament la proposta.

Cal recordar que el director o directora de la intervenció arqueològica ha d’elaborar 

un informe que cal lliurar al Servei d’Arqueologia de Barcelona en un termini màxim 

de dos mesos, sempre que no s’hagi acordat un termini inferior (Decret 78/2002, de 

5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic; art. 

11.1.g). DOGC  núm. 3594). Després de la corresponent revisió, des del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona es trametrà l’informe, com és preceptiu, al Servei 

d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Josep Pujades i Cavalleria

Responsable d’intervencions arqueològiques
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Institut de Cultura
Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 8 de març de 2017
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1.
 CONDICIONS�GENERALS�

1.1
OBJECTE��

El� present� document� es� refereix� a� les� condicions� d’instal�lació� de� l’armari� unificat� en� les� obres�
d’urbanització,� alhora� que� defineix� totes� les� etapes� pel� que� fa� a� l’armari� unificat,� que� van� des� de�
l‘adjudicació�del�contracte�d’obres�d’urbanització�i�l’execució�fins�a�la�recepció�per�part�de�la���������	
�	
�������	 
�������	 �	  !������	 ��"�����,� pel� que� fa� exclusivament� als� mòduls� i� funcionalitats� que� són�
responsabilitat�d’aquesta�(mòdul�COMÚ,�SAI,�monitoratge,...).�

Aquest�document�va�dirigit�a�l’ADJUDICATARI�i�la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�de�les�obres.�

Les�condicions�aquí�establertes�s'exigeixen�per�a�proporcionar�les�garanties�suficients�de�bon�funcionament�
de�tots�els�elements�integrats�en�les�instal�lacions�de�l’armari�unificat,�assignant�així�mateix,�les�normes�de�
seguretat�i�duració,�tant�dels�components�que�conformen�l’armari�unificat,�com�de�les�xarxes�d'alimentació�
i� d'energia� elèctrica,� corresponents� als� mateixos,� admetent� pels� esmentats� elements,� l'ús� considerat�
normal�en�aquest�tipus�d'instal�lacions.�

També�s'indiquen�en�el�present�document,�els�assaigs,�que�en�la�recepció�dels�aparells�i�dispositius�auxiliars�
dels�mateixos,�podran�ser�efectuats�per�la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�de�l'obra,�així�com�la�forma�i�entitat�que�
hagi�d'efectuar�aquests.�

Es� presentaran,� tanmateix,� els� certificats� estesos� per� Laboratoris� oficials� si� els� tingueren� i� els� de�
Normalització�que�siguin�exigibles�oficialment,�així�com�els�aquí�indicats.�

Totes� les�proves�que�hagin�de�realitzar�se�dels�materials�referides�en�aquest�document,� les�realitzarà�el�
Laboratori� indicat� per� aquest� Ajuntament,� el� qual� redactarà� els� corresponents� informes� tècnics� dels�
mateixos.�

Les�despeses�de�tota�índole�originades�per�la�realització�dels�assaigs�seran�a�càrrec�del�contractista.�

1.2
REGLAMENTS,��NORMES�I�DISPOSICIONS�APLICABLES�

Els�reglaments� i�normes�que�es�prendran�en�consideració�per�a� la�realització�de� les�obres� i�assaigs�dels�
elements�integrants�de�l’armari�unificat,�seran�els�següents:�

�� Reglament�Electrotècnic�per�a�Baixa�Tensió� (Decret�842/2002�del�2�d’agost,�BOE�núm.�224�de�
18/09/2002)�i�Instruccions�Tècniques�Complementàries�(ITC).�

�� Instrucció�1/2014�,�de�19�de�març,�de�la�Direcció�General�d'Energia,�Mines�i�Seguretat�Industrial,�
per�la�qual�s'aprova�la�guia�tècnica�del�reglament�electrotècnic�de�baixa�tensió.�

�� ECF/4548/2006,�de�29�de�desembre,�per�la�qual�s’aproven�a�Fecsa�Endesa�les�Normes�tècniques�
relatives�a�les�instal�lacions�de�xara�i�a�les�instal�lacions�d’enllaç.�

�� Normativa�sobre�Prevenció�de�Riscs�Laborals,�segons�Llei�31/1995�de�8�de�novembre.�
�� Normes�UNE�que�siguin�d’aplicació.�
�� Ordenança�municipals�i�prescripcions�tècniques�de�l’espai�urbà.�
�� Els�Plecs�de�Prescripcions�tècniques.�
�� Qualsevol�altre�legislació�que�sigui�d’obligat�compliment�

�

�
��6���

El�CONTRACTISTA�està�obligat�a�complir�quantes� lleis,�disposicions,�estatuts,�etc.� regeixin� � les� relacions�
laborals,�en�vigor,�o�que�d’ara�endavant�es�dictin.�

1.3
DESCRIPCIÓ�DELS�TREBALLS�QUE�COMPRÈN�

Els�treballs�objecte�del�present�document�són�els�anteriorment�esmentats�i�que�es�descriuen�a�continuació,�
en�general�amb�expressió�de�les�seves�característiques�especials.�

1.3.1.
 Instal�lació�dels�armaris�unificats��

Comprèn�el�subministrament�i�la�instal�lació�dels�armaris�unificats.�Inclou:�

�� els�equips�necessaris:�
�� pel�normal�funcionament�dels�mòduls:�COMÚ�i�COMÚ�SAI�
�� per�la�fàcil�maniobra�del�subministrament�elèctric�dels�altres�mòduls�continguts�en�l’armari.�
�� pel�monitoratge�energètic�i�control�de�l’armari.�

�� les�obres�de�fàbrica�i�formigó�necessàries�per�a�la�seva�sustentació�i�
�� les�rases�d’interconnexió�entre�volums�de�l’armari�unificat,�alhora�que�el�seu�cablejat.�

1.3.2.
 Posada�en�servei�de�la�instal�lació�

Comprèn� el� conjunt� de� proves/auditories� que� es� jutgen� necessàries� per� a� la� comprovació� de� les�
instal�lacions� en� el� seu� aspecte,� elèctric,�mecànic� i/o� químic,� per� a� assegurar� la� pposada�en� servei� dde� la�
instal�lació,�juntament�amb�la�llegalització�i�aalta�a�la�plataforma�de�monitorització�de�l’armari�unificat.�

2.
 PROCEDIMENT��

2.1
CONTROL�PREVI�DELS�MATERIALS�

Una�vegada�adjudicada�l'obra�definitivament�i�abans�del�seu�encàrrec,�el�CONTRACTISTA�presentarà�a�la�
DIRECCIÓ�FACULTATIVA�i�aquesta�a�L’AGÈNCIA�D’ENERGIA�DE�BARCELONA,�els�certificats�a�sota�relacionats,�
del�model�d’armari�unificat�que�el�CONTRACTISTA�proposa�instal�lar..�El�CONTRACTISTA�no�podrà�encarregar�
armaris� unificats� sense� que� la� DIRECCIÓ� FACULTATIVA� hagi� verificat� que� els�models� disposen� de� tota� la�
documentació�relacionada�a�continuació:�

�� Certificat�per�un�laboratori�acreditat�per�ENAC�conforme�l’armari�unificat�assoleix�com�a�mínim�en�
els�mmòduls�d’Enllumenat�i�de�Companyia�un�ggrau�de�protecció�IP�65�i�IK�10,�i�en�la�rresta�de�mòduls�
IP55�i�IK10,�segons�les�normes�EN�60529�i�UNE�EN�50102,�d’acord�a�l’establert�al�REBT.�

�� Certificat�per�un�laboratori�acreditat�per�ENAC�conforme�el�volum�de�l’armari�unificat�que�conté�
el�mòdul�de�Mobilitat�amb�l’aparellatge�i�resta�d’equips�instal�lats,�dona�compliment�a�la�Directiva�
2004/108/CE�de�CCompatibilitat�Electromagnètica�i�la�UNE�EN�135401�2�EX.�

�� Declaració�CE�de�l’armari�conforme�aquest�compleix�amb�les�següents�directives�i�normes:�
�� 93/68/CEE�de�seguretat�B.T.�i�marcat�de�productes.�
�� EN�61439�1�Conjunts�d’aparellatge�de�Baixa�Tensió.�
�� EN�61439�5�Requisits�particulars�per�als�conjunts�d’aparellatge�per�a�xarxes�públiques.�

�� Fitxa�tècnica�del�model�de�SAI�i�les�bateries�a�instal�lar�en�l’armari�unificat�en�la�qual�es�descriguin�
les�seves�característiques�i�condicions�de�treball�(com�a�mínim�temperatura�i�humitat�relativa).�

�� Acreditació�que�la�temperatura�de�treball�del�SAI�i�llur�sistema�de�bateries�dins�del�mòdul�de�l’armari�
unificat�es�troba�dins�de�l’interval�de�0ºC�a�65ºC�(o�la�temperatura�de�treball�màxima�del�SAI,�en�
el�cas�que�aquesta�sigui�superior�a�65º),� i� la�humitat� relativa�a� l’interior�de� l’armari�unificat�no�
sobrepassa�el�95%�i�no�es�produeix�condensació.�S’acreditarà�per�un�àmbit�sense�ombres�i�per�un�
altre� àmbit� obac,� amb� condicions� de� màxim� i� mínim� funcionament� de� l’armari� unificat� (SAI�
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subministrant�1KVA� i� SAI� aturat)� i� amb�els�paràmetres� climàtics� representatius� de� la� ciutat�de�
Barcelona�(temperatura,�radiació�solar,....).�Aquesta�acreditació�podrà�realitzar�se�d’alguna�de�les�
següents�maneres:�
1.� Aportant�els�registres�de:�temperatura�exterior,�temperatura��del�SAI,�i�humitat�relativa��d’un�

any�d’un�armari�unificat�del�mateix�model�a� subministrar� i� amb�potència�de�SAI�de�900W�
(1kVA)�instal�lat�a�la�ciutat�de�Barcelona�en�un�àmbit�sense�ombres�i�en�un�àmbit�obac.�

2.� Mitjançant�un�estudi�teòric�de�dissipació�tèrmica�del� l’armari�unificat�amb�una�font� interna�
d’idèntica�potència�calorífica�de�l’aparellatge�màxim�a�instal�lar,�amb�un�temperatura�ambient�
de� 40ºC� i� amb� la� radiació� solar� mitjana� de� Barcelona� a� peu� de� carrer� del� mes� de� juliol�
considerant�un�emplaçament�sense�ombres.��

3.� Assaig�d’acord�a�norma�UNE��EN�60068�2�1:2007;��UNE�EN�60068�2�2:2008;�UNE�EN�60068�
2�30:2006�i�UNE�EN�60068�2�78:2013�per�un�laboratori�acreditat�per�ENAC�

Per�potències�de�SAI�superiors�a�900W�(1kVA),�l’únic�procediment�admès�serà�el�tercer.�

Aquest� control� previ� no� constitueix� la� seva� recepció� definitiva,� podent� ser� rebutjats� per� la� DIRECCIÓ�
FACULTATIVA� encara� després� de� col�locats,� si� no� complissin� les� condicions� exigides� en� aquest� ����	 
�	
#�
�����,� havent�de� ser� reemplaçats�pel�CONTRACTISTA,�per�altres�que� compleixin�amb� les�qualitats�
exigides.�

El�CONTRACTISTA�aportarà�a� la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�els� certificats�del�model�d’armari�unificat�que� té�
previst�instal�lar,�i�esperarà�a�tenir�la�conformitat�dels�document�aportats�de�la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA��per�
a�contractar�els�armaris.�A�tal�fi,�s’adjuntarà�convenientment�omplert�i�signat�el��#$��%&����	'()	#�����	������	
segons�model�inclòs�a�l’Annex�V�d’aquest�document.�

2.2
ACTA�DE�COMPROVACIÓ�DEL�REPLANTEIG��

En�l’A���	
�	#����������	
��	*���������es�reflectirà,�per�a�cada�emplaçament�d’armari�unificat,�el�nnúmero�
d’inventari�de�l’armari�unificat�atorgat�per�l’Agència�d’Energia�de�Barcelona.�El�CONTRACTISTA�s’encarregarà�
d’incorporar�lo�d’una�forma�permanent�i�inalterable�a�l’exterior�de�cadascun�dels�volums,�d’acord�amb�les�
indicacions�de����+�����	��"��.�Així�mateix,�es�disposarà�en�una�etiqueta�a�l’interior�de�la�porta�del�mòdul�
COMÚ�i�del�mòdul�COMÚ�SAI�(en�el�cas�de�les�tipologies�formades�per�dos�volums),�juntament�amb�la�resta�
de�dades�identificatives�de�l’armari�(model,�fabricant,�número�de�sèrie,�data,�...).�

Així�mateix,� a� l’A���	 
�	 #����������	 
��	 *��������� quedarà� reflectit� eel�model� i� fabricant� dels� armaris�
unificats�que�el�CONTRACTISTA�proposa�instal�lar�ii�si�aquests�donen�compliment�a�l’establert�en�el�punt�2.1�
d’aquest�document.��

2.3
ENCÀRREC�DE�L’ARMARI�UNIFICAT�

La�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�vverificarà�que�no�hi�ha�hagut�modificacions�en�les�càrregues�elèctriques�previstes�
en� projecte� per� a� cada� armari� unificat.� En� cas� de� variacions,� actualitzarà� el� corresponent� formulari� de�
l’armari�unificat� inclòs�en�el�projecte�(s’adjunten�a� l’���	 ,	d’aquest�document�el� formulari�per�a�cada�
tipologia),�i�alhora�vverificarà�la�tensió�de�subministrament�elèctric�de�Companyia.�El�formulari�ha�de�reflectir�
el�número�d’inventari�de�l’armari�unificat�i�l’emplaçament�definitiu.�

El� CONTRACTISTA,� vvalidarà� el� calibre� dels� interruptors� i� la� secció� dels� cables� elèctrics� en� funció� de� les�
càrregues�previstes�i�el�què�s’estableix�en�el�*�������	��������-���	
�	.����	/����.��

�
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En�el�supòsit�que�com�a�resultat�de�l’actualització�de�les�càrregues,�la�potència�a�subministrar�pel�SAI�superi�
la�seva�capacitat,�o�que�l’autonomia�resultant�de�les�bateries�sigui�inferior�a�120�minuts,�ccaldrà�retornar�al�
punt�2.1�d’aquest�procediment.�

2.4
RECEPCIÓ�DELS�ARMARIS�UNIFICATS�A�L’OBRA��

A�la�recepció�dels�armaris�unificats�a�l’obra,�la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�verificarà�i�controlarà�que�per�cada�
armari�unificat�el�CONTRACTISTA�llliura�la�següent�documentació�i�material�i�que�aquests�són�conforme�a�les�
prescripcions:�

1.� Dos�(2)�jocs�de�claus,�cada�un�d’ells�format�per:�una�clau�JIS�20,�una�clau�Schneider�405,�una�clau�
FAC� model� COMÚ�SAI� Barcelona,� una� clau� FAC� model� TIC� Barcelona,� una� clau� FAC� model�
MOBILITAT� Barcelona� i� una� Clau� de� Guàrdia� (aquesta� darrera� no� és� necessària� pels� models�
d’armari�L�e�i�D�e�per�no�disposar�de�mòdul�de�Mobilitat).�

2.� Fotos�de�l’estat�en�què�es�subministra�l’armari�unificat�que�permetin�identificar�el�correcte�estat�
de� l’armari� (cal� rebutjar� aquells� armaris� que� presentin� cops,� escrostonats� i/o� ratllades� en� la�
pintura).� Així� com,� ffotos� de� l’interior� de� cada�mòdul� amb� detall� de� l’aparellatge� instal�lat,� de�
l’esquema�unifilar�de�potència�enganxat�a� la�porta� i� l’etiqueta�amb�les�dades� identificatives� (el�
número�de�sèrie,�data�de�fabricació,�nom�del�fabricant)�en�l’interior�de�la�porta�del�mòdul�COMÚ�
i�COMÚ�SAI�(en�el�cas�dels�armaris�de�dos�volums).�
La��DIRECCIÓ�FACULTATIVA�remetrà�a�l’Agència�d’Energia�de�Barcelona�totes�i�cadascuna�d’aquesta�
fotografies�en�el�moment�de�recepció�dels�armaris�unificats�a�l’obra.�

3.� Certificat�de�la�xapa�i�Declaració�del�calderer�conforme�aquest�certificats�corresponen�a�la�xapa�que�
s’ha�fet�servir�per�a�la�construcció�dels�armaris.�

4.� Certificat�de�la�pintura�i�Declaració�de�l'aplicador�sobre�el�procés�d'aplicació�i�micratge�assolit,�i�que�
aquest� assoleix� les� condicions� de� durabilitat� establertes� en� el� Document� “��������������	 
���	
�������	��������	���	�������	�0"���)	���!�������	���	�	��	��
�����	
�	���+�����.”�

5.� Declaració�CE�dels�armaris�conforme�aquest�compleix�amb�les�següents�directives�i�normes:�
a.� 93/68/CEE�de�seguretat�B.T.�i�marcat�de�productes.�
b.� 2004/108�CEE�de�compatibilitat�Electromagnètica�(CEM).�
c.� EN�61439�1�Conjunts�d’aparellatge�de�Baixa�Tensió.�
d.� EN�61439�5�Requisits�particulars�per�als�conjunts�d’aparellatge�per�a�xarxes�públiques.�
e.� EN�60529�Graus�de�protecció�d’evolvents�de�material�elèctric�de�Baixa�Tensió�(IP).�
f.� EN�50102�Graus�de�protecció�dels�evolvents�de�material�elèctric�de�Baixa�Tensió�(IK).�

6.� Estudi�tèrmic�del�model�aportat�d’acord�a�l’establert�a�l’apartat�2.1�
7.� Documentació�relativa�al�SAI:�número�de�sèrie�del�SAI�i�de�les�bateries,�manual�i�garantia.�
8.� Documentació�relativa�als�equips�de�control�i�mesura�vinculats�a�la�Plataforma�de�monitoratge�de�

l’Agència�d’Energia�de�Barcelona�(NearbyBox/NearbyMetering):�número�de�sèrie�i�garantia.�
9.� Inventari�de�l’armari�unificat,�d’acord�al�model�de�l’���	,,)�
10.� Certificat�del�cables�i�Declaració�del�fabricant�del�quadre�unificat�que�aquells�són�els�cables�emprats�

en�la�fabricació�de�l’armari�en�qüestió.�
11.� Certificat�de�la�prova�de�descàrrega�del�SAI�instal�lat�en�aquell�armari�amb�les�previsions�de�càrrega�

del�SAI�en�el�formulari�corresponent�+�10%�(en�concepte�d’envelliment�de�bateries),�i�aquest�ha�
tingut�una�aautonomia�superior�a�120�minuts.�

12.� Plànol�unifilar�de� l’armari� i�dels�borners,�en�el�qual�s’identifiqui:�el�número�de�sèrie�de� l’armari�
unificat,�la�data�de�fabricació�i�el�fabricant.�
�

A�tal�fi,�s’adjuntarà�convenientment�omplert�i�signat�el��#$��%&����	'1)	*�������	�	���"��	
���	��������	segons�
model�inclòs�a�l’Annex�V�d’aquest�document�
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2.5
EXECUCIÓ�DE�LES�OBRES��

L’execució�de�les�obres�es�realitzarà�d’acord�al�Plec�de�Condicions�de�l’���	,,,	d’aquest�document,�el�Text�
Refós����������������	
���	�������	��������	���	�������	�0"����	i�les�prescripcions�tècniques�i�normativa�que�
li�sigui�d’aplicació.�

En� el� cas� que� l’execució� de� les� obres� comporti� fer� aadaptacions� provisionals� a� l’armari� unificat� per� al�
funcionament� i� manteniment� dels� serveis� d’enllumenat,� mobilitat,� reg,� etc..,� aquestes� hhauran� de� ser�
enretirades�abans�de�la�recepció,�a�l’igual�que�tots�els�cables�i�esteses�provisionals.�En�cap�cas�s’admetrà�
que�el�cablejat�resultant�de�les�provisionalitats�tingui�entroncaments.�

2.5.1
 Connexió�entre�volums�

Els� requeriments� d’espai� dels� mòduls� que� composen� l’armari� unificat� i� els� condicionants� per� la� seva�
instal�lació�han�conduït�a�un�armari�que�consta�de�dos�volums�en�la�majoria�dels�casos��de�fet�és�així�en�cinc�
de�les�sis�tipologies��i�que�per�tant�cal�connectar�entre�ells�per�garantir�totes�les�funcionalitats,�ja�que,�entre�
d’altres:�

�� l’escomesa�elèctrica�és�compartida�per�tots�els�serveis�
�� el�SAI�dona�servei�als�mòduls�TIC,�d’Enllumenat�i�de�Mobilitat�
�� s’ha� de� garantir� la� connectivitat� entre� el� router/switch� del�mòdul� TIC� i� els� dispositius� que� ho�

requereixen�però�es�troben�ubicats�en�volums�diferents,�com�és�el�cas�del�regulador�semafòric.�
�� s’ha�de�garantir�la�comunicació�entre�tots�els�mòduls�i�l’equip�de�control�de�l’armari,�NearbyBox�o�

equivalent,�ubicat�al�mòdul�TIC�i�amb�l’equip�de�mesura,�NearbyMetering�o�equivalent,�ubicat�al�
mòdul�COMÚ.�

Així�doncs,�per�les�connexions�entre�volums�d’un�mateix�armari�es�disposaran�2�tubulars�de�DN�160mm�
pels�cables�de�potència�i�1�tubular�de�DN�110mm�pels�de�dades.�

�

Pel�que�fa�al�contingut�de�les�ttubulars�de�potència,�a�la�figura�anterior�es�detalla�l’esquema�de�distribució�
elèctrica�de�l’armari�unificat,�del�què�es�desprenen�el�nombre�dels�cables�necessaris�en�funció�dels�mòduls�
existents�i�la�secció�corresponent�segons�la�potència�instal�lada�a�cada�mòdul.�Caldrà�afegir�els�cables�per�
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les�referències�de�tensió,�que�si�bé�són�senyals,�en�tractar�se�de�cables�elèctrics�s’instal�laran�per�aquestes�
tubulars.�

S’ha�considerat�adient�normalitzar�el�criteri�d’identificació�dels�borners�i�les�posicions�del�cablejat.�De�forma�
anàloga�s’identifiquen�les�connexions�entre�els�volums,�per�garantir�que,�a�l’obra,�el�CONTRACTISTA�pugui�
connectar�de�forma�inequívoca�i�clara�els�diferents�cables�de�potència�i�de�senyals.�Així�mateix,�es�delimita�
la� responsabilitat� entre� el� FABRICANT� de� l’armari� i� el� CONTRACTISTA� per� a� la� realització� d’aquestes�
connexions.�

A� l‘���	 ,2� d’aquest�document� es�detalla� el� contingut� de� les� ttubulars�de�potència� i�de�dades�per�a� la�
connexió�entre� volums�de� les� diferents� agrupacions� de� l’armari� unificat� i� s’hi� identifiquen� les� posicions�
assignades�en�els�borners�de�l’armari:��

�� Borner�XS,�pels�cables�de�senyals,�
�� Borner�XR,�pels�cables�de�referències,�
�� Borner�XP,�pels�cables�de�potència.�

Per�facilitar�els�treballs�de�connexió�i�instal�lació�a�l’obra,�es�respectarà�aquesta�nomenclatura�i�s’inclourà�
l’esquema�de�connexionat�entre�volums�en�la�documentació�disponible�a�l’interior�de�l’armari�que�ha�de�
lliurar�el�proveïdor�juntament�amb�l’esquema�unifilar�corresponent.�El�cablejat�des�de�les�tubulars�fins�als�
borners� del� mòdul� SAI� (XS�SAI,� XR�SAI� i� XP�SAI)� s’instal�larà� per� les� canaletes� interiors� corresponents�
habilitades�a�tal�efecte�pel�fabricant,�a�fi�de�garantir�la�separació�entre�els�cables�de�potència�i�dades.�

A�les�següents�imatges�es�detallen�les�canalitzacions�i�arquetes�per�armaris�d’un�volum�o�de�dos�volums:�

��3!���	
�	������4����	������	55&�

��3!���	
�	������4����	������	55&��

Tots�els�cables�de�connexió�entre�volums�de�l’armari�unificat�aniran�col�locats�en�tubulars,�en�rases�amb�les�
parets�verticals,�de�60�cm�de�profunditat�i�40�cm�d’amplària.�

El�fons�haurà�de�quedar�net�de�pedres�amb�arestes�i�de�tot�material�que�pugui�afectar�el�tub�de�fibrociment�
o�material�plàstic�durant�la�seva�estesa.�

Prisma Principal, variable en funció dels serveis.
Amb caràcter general:
� 2 tubulars de Mobilitat de DN110mm
� 4 tubulars d’Enllumenat de DN90mm
� 4 tubulars de TIC de DN125mm
Escomesa companyia
Tubulars TIC (IMI)
Tubulars Mobilitat
Tubulars Enllumenat
Tubulars connexió entre volums:
� 2DN160mm (Potència)
� 1DN110mm (Dades)
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Aquestes�rases�han�de�discorre�per�franges��que�estiguin�lliures�de�plantacions�i�construccions,�alhora�que��
s’haurà�de�respectar�les�distàncies�de�seguretat�a�aquestes�i�als�altres�serveis,�prescrits�per�la�normativa�
vigent.�

El�rebliment�de�les�rases�es�farà�per�capes�de�20�cm��amb�terra�exempta�d'àrids�majors�de�9�cm�i�piconada,�
el�rebliment�de�la�rasa�ha�d’assolir�el�90%�del�pròctor�modificat�i�es�col�locarà�una�malla�plàstica�groga�d'avís�
polietilè�amb�juntes�estanques�o�de�plàstic�continu.�

L'estesa� de� cables� es� farà� amb� molta� cura,� evitant� la� formació� de� coques� i� torcedures,� així� com� els�
fregaments�perjudicials�i�les�traccions�exagerades.�

No�es�donaran�als�cables�curvatures�superiors�a�les�admissibles�per�a�cada�tipus.�

2.5.2
 Connexió�i�alimentació�dels�dispositius�i�elements�dels�mòduls�COMÚ�i�TIC�

La�connexió�dels�elements�i�dispositius�previstos�al�mòdul�COMÚ�i�al�mòdul�TIC�(com�ara��els�APs�i�sensors)�
es�farà�als�borners�normalitzats�instal�lats�a�tal�efecte�en�la�part�inferior�del�mòdul�COMÚ.�No�s’admetrà�
cablejat� passant� pel�mòdul� COMÚ� ni� pel�mòdul� SAI� per� arribar� a� la� resta� de�mòduls,� tret� del� cablejat�
d’origen.�

Un�cop�realitzada�la�recepció,�la�instal�lació�i�connexió�de�nous�equips�a�l’armari�unificat�haurà�de�fer�se�
d’acord�amb�el����������	
�6�������	7	8�������	
�	��������	!�������)	

2.5.3
 Preses�de�terra��

Cada�volum�d’armari�unificat� tindrà�una�connexió�a� terra.� Les�preses�de� terra�estaran�construïdes�pels�
elements�següents:�

�� Elèctrode.�És�una�massa�metàl�lica,�perfectament�en�bon�contacte�amb�el�terreny,�per�a�facilitar�
el�pas�dels�corrents�de�defecte�que�puguin�presentar�se�o�la�càrrega�elèctrica�que�tingui�o�pugui�
tenir.�

�� Línia� d'enllaç� amb� terra.� Està� format� pels� conductors� que� uneixen� l'elèctrode� o� conjunt�
d'elèctrodes�amb�el�punt�de�posada�a�terra.��

�� El�punt�de�posada�a�terra�estarà�constituït�per�un�dispositiu�de�connexió�(interlínia,�placa,�born,�
etc.)�que�permeti�la�unió�entre�els�conductors�de�les�línies�d'enllaç�i�principal�de�terra,�de�manera�
que�pugui,�mitjançant�els�útils�apropiats,�separar�se�d’aquests�amb�la�finalitat�de�poder�realitzar�
la�mesura�de�la�resistència�de�terra.�

�� Les�plaques�tindran�un�gruix�de�3mm,�i�les�de�ferro�galvanitzat�de�3mm,�amb�una�superfície�mínima�
de�0,5m²,�en�el�cas�que�sigui�necessari� la�col�locació�de�diverses�plaques,�se�separaran�uns�3m�
unes�d'altres.�

�� No�es�col�locaran�piques�com�a�postes�a�terra.��
�� Els�elèctrodes�hauran�de�ser�soterrats�verticalment�a�una�profunditat�que�impedeixi�que�siguin�

afectats�per�les�labors�del�terreny�i�per�les�gelades�i�mai�a�menys�de�50cm.��
�� El� terreny� serà� tan� humit� com� sigui� possible� i� preferentment� de� terra� vegetal,� prohibint�se�

construir�els�elèctrodes�per�peces�metàl�liques�simplement�submergides�en�aigua.�
�� S'estendran�a�suficient�distància�dels�dipòsits�o�infiltracions�que�puguin�atacar�los�i�si�és�possible,�

fora�dels�passos�de�persones�i�vehicles.�
�� En�el�cas�de�terrenys�de�mala�conductivitat�s'instal�laran�els�elèctrodes�envoltats�d'una�lleugera�

capa�de�sulfat�de�coure�i�magnesi.�

�
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�� En�el�cas�d’instal�lar�l’armari�unificat�a�prop�d’una�ET,�no�es�col�locaran�plaques�de�terra�a�menys�
de�15m�de�la�mateixa.�
�

En�el�cas�de�provisionalitats�en�l’armari�degudes�a�l’execució�de�les�obres,�el�CONTRACTISTA�ha�de�restituir�
l’armari�unificat�a� l’estat�de�fàbrica,�alhora�d’eliminar�tot�el�cablejat�provisional� i�substituir�per�un�de�nou�
aquell�que�tingui�entroncaments.�

Totes�les�connexions�a�l’interior�de�l’armari�es�farà�als�borners.�No�s’admeten�entroncaments.�

Les�connexions�entre�volums�d’un�armari�unificat�es�farà�d’acord�amb�els�plànols�de�l’���	,2)	Es�respectaran�
les�posicions�en�els�bornes�i�les�característiques�dels�cables�allà�indicades.�

2.6
LEGALITZACIÓ�ARMARI�UNIFICAT�

La�taula�següent�relaciona�la�documentació�a�presentar�a�l’Ajuntament�per�a�la�legalització�de�cada�armari:�

Armaris�
Unificats�amb�
potència�total�
instal�lada�
<�5kW�

��Formulari�genèric�de�presentació�de�la�declaració�responsable�per�a�baixa�tensió.�
9������"��	�	��	:�"	$����;<<�����������)�����)���<=	

��Declaració�responsable��9������"��	�	��	:�"	$����;<<�����������)�����)���<	=�
��Memòria�tècnica�de�disseny�de�la�instal�lació�:�

��Model�ELEC�3,�Memòria�Tècnica�
��Model�ELEC��2,�Esquema�Unifilar�

��Certificat�d’instal�lació�emès�per�l’empresa�instal�ladora.�

Armaris�
Unificats�amb�
potència�total�
instal�lada�
��5�kW�

��Formulari�genèric�de�presentació�de�la�declaració�responsable�per�a�baixa�tensió�
9������"��	�	��	:�"	$����;<<�����������)�����)���<=�

��Declaració�responsable�9������"��	�	��	:�"	$����;<<�����������)�����)���<=�
��Projecte�de�la�instal�lació�(d’acord�amb�la�ITC�BT�04�del�REBT)�
��Certificat�de�direcció�i�acabament�d’obra�emès�per�tècnic�competent�(Model�

ELEC�4).�
��Certificat�d’instal�lació�emès�per�l’empresa�instal�ladora.�
��Document�acreditatiu�de�la�inscripció�en�el�*�������	
�,�����������	/-��3!��	
�	

���!�����	,
!������	
�	#����!>��(RITSIC)�d’una�instal�lació�de�baixa�tensió��
��Acta�d’inspecció�favorable�d’una�EIC.�

�

La�declaració�responsable�es�lliurarà�emplenada�a�l’Agència�d’Energia�de�Barcelona�qui�s’encarregarà�de�
gestionar� la� signatura� del� responsable� municipal,� i� un� cop� signada� serà� retornada� a� la� DIRECCIÓ�
FACULTATIVA�per�la�seva�tramitació�a�la���������	?�����	
�������	�	8���	�	���!�����	,
!������.�

Una�vegada�presentada,�la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�remetrà�a�l’Agència�d’Energia�de�Barcelona�l’acusament�
de�rebut�de�Declaració�responsable�conforme�s’ha�presentat,�juntament�amb�el�document�de�previsió�de�
càrregues�de�l’���	,,��i�l’Ajuntament�tramitarà�el�nou�subministrament�a�la�potència�normalitzada.�

En�el�cas�de�llegalitzacions�parcials�de�les�instal�lacions�de�l’armari�unificat,�el�projecte�i�la�contractació�es�
farà� per� la� potència� total,� i� a� mesura� que� s’incorporin� les� instal�lacions� es� faran� les� ampliacions�
corresponents�fins�a�disposar�de�la�legalització�total�de�la�instal�lació.�

Aquest�apartat�caldrà�adaptar�se�a�totes�les�modificacions�legislatives�o�criteris�d’aplicació�aprovats�per�la�
��������	?�����	
�������	�	8���	�	���!�����	,
!�������(o�organisme�oficial�que�correspongui).�

2.7
ALTA�A�LA�PLATAFORMA�DE�MONITORATGE�

Un�cop�es�disposi�de�la�connexió�de�l’Armari�Unificat�a�la�xarxa�de�fibra�òptica�municipal,�el�CONTRACTISTA�
ho�comunicarà�a�l’empresa�adjudicatària�del�contracte�de�la�����������	
�	����������	
�	��������	!������,�
per�tal�que�aquesta�cconfiguri�la�monitorització�i�resta�de�sistemes�de�control�de�l’armari�unificat�i�faci�efectiva�
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l’alta�a�la�Plataforma.�Per�tal�fi,�el�CONTRACTISTA�lliurarà�a�l’empresa�de�la�Plataforma�tota�la�informació�
relativa�a�cada�armari�que�li�requereixi,�que�es�relaciona�a�continuació�amb�caràcter�no�limitatiu:�

�� coordenades�de�l’emplaçament�
�� fotografies�de�l’armari�instal�lat�
�� formulari�amb�les�càrregues�elèctriques�instal�lades�(���	,)�
�� esquema�unifilar�de�l’armari�
�� inventari�
�� documentació�legalització�

�
L’empresa� adjudicatària� del� contracte� de� la� ����������	 
�	����������� emetrà� un� ccertificat� conforme�
l’armari�s’ha�connectat�a�la�Plataforma�i�les�dades�que�es�publiquen�a�la�Plataforma�reprodueixen�de�forma�
fidedigna�el�funcionament�real�de�l’armari�unificat.��

2.8
 RECEPCIÓ�DE�L’ARMARI�UNIFICAT�

Prèviament�a� la�visita�de�comprovació�per�a� la�Recepció�de� l’armari�unificat,� la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�
aportarà,�per�cadascun�dels�armaris�unificats� instal�lats,� la� següent�documentació� i�material�a� l’Agència�
d’Energia�de�Barcelona:�

�� Dos�(2)�jjocs�de�claus,�cada�un�d’ells�format�per:�una�clau�JIS�20,�una�clau�Schneider�405,�una�clau�
FAC� model� COMÚ�SAI� Barcelona,� una� clau� FAC� model� TIC� Barcelona,� una� clau� FAC� model�
MOBILITAT�Barcelona�i�una�Clau�de�Guàrdia�(aquesta�darrera�no�és�necessària�pels�models�L�e�i��
D�e,�en�no�disposar�de�mòdul�de�Mobilitat).�

�

�� Tota�la�documentació�facilitada�pel�fabricant�de�l’armari�unificat�enumerada�en�el�punt�1)@	*�������	

���	�������	!�������	�	���"��)�

�� En�el�cas�que�l’armari�hagi�tingut�pprovisionalitats�d’obra,�un�informe�de�la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�
conforme� l’estat� d’aquest� ss’ha� restituït� a� les� condicions� de� sortida� de� fàbrica� amb� fotos�
comparatives�de�l’estat�a�la�recepció�en�obra�de�l’armari�i�l’estat�final.�

�� Tota�la�documentació�original�indicada�en�l’apartat�1)A	5������4����	�����	�������,�en�el�cas�que�
aquesta�no�hagi�estat�lliurada.�

�� Subrogació�de�les�garanties�de�l’aparellatge�i�equips�instal�lat�en�els�mòduls�COMÚ�i�COMÚ�SAI�(i�
de� l’equip� de� control� ubicat� al�mòdul� TIC)� a� favor� de� l’Ajuntament,�més� enllà� del� període� de�
garantia�de�les�obres.�

�� Verificació�que�les�càrregues�finalment�connectades�no�superen�les�càrregues�de�disseny.�En�el�cas�
que�aquestes�siguin�superiors�a�les�previstes�per�al�SAI,�serà�necessari�rrealitzar�novament�la�pprova�
de�descàrrega�prevista�al�punt�2.4�d’aquest�document.�

�� Certificat�de�l’empresa�adjudicatària�responsable�de�la�����������	
�	������������descrit�en�el�
punt�1)B	d’aquest�document.�

�
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�� Foto�de�la�pica�de�posada�a�terra�de�l’armari�unificat.�
�� Certificat�dels�cables�de�connexió�entre�volums�de�l’armari,�en�els�casos�que�es�tracti�de�tipologies�

formades�per�dos�volums�(totes�a�excepció�de�l’armari�L�m).�Així�mateix,�s’aportaran�les�següents�
característiques�dels�cables:�tensió�de�servei,�secció�i�tipus.�

�� Plànol�de�borners�amb�l’ocupació�de�serveis.�
�� Plànol�de�planta�i�longitudinal�per�cada�armari�unificat�amb�els�prismes�de�connexió�entre�volums.�
�� Verificació�favorable�de�la�contracta�de�manteniment�de�l’armari�unificat�en�aquell�àmbit.�

�
A�tal�fi,�s’adjuntarà�convenientment�omplert�i�signat�el��#$��%&����	'C)	*�������	D���	
���	��������	segons�
model�inclòs�a�l’Annex�V�d’aquest�document.�

3.
 CUSTÒDIA�DE�LES�CLAUS��
El�CONTRACTISTA�i�la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�són�els�rresponsables�de�la�custòdia�de�les�claus�de�l’armari�
unificat,�i�a�la�finalització�de�les�obres�han�de�vvetllar�per�la�recuperació�de�totes�i�cadascun�dels�originals�i/o�
còpies�facilitats�en�el�decurs�de�l’execució�de�les�obres.�

�

4.
 TERMINI�DE�GARANTIA�

El�ttermini�de�garantia�de�l’armari�unificat�serà�d'un�any,�excepte�que�el�Plec�de�Clàusules�Administratives�fixi�
un�termini�superior,�durant�el�qual�el�CONTRACTISTA�restarà�obligat�a�conservar�la�instal�lació�en�perfectes�
condicions� de� funcionament� i� seguretat,� reposant� els� materials� defectuosos,� deteriorats� i� trencats� o�
sostrets�per�tercers�i�dels�accidents�o�perjudicis�que�puguin�produir�se.�

Si� en� el� termini� requerit� no� són� reparades� les� anomalies� existents,� podran� ser� reparades� per� compte�
d'aquest�Ajuntament,�descomptant�el�valor�d'aquestes�reparacions,�de�les�garanties.�

Aquest� termini� de� garantia� començarà� a� comptar� a� partir� de� la� data� d’entrada� en� la���������	 ?�����	

�������	�	8���	�	���!�����	,
!�������de�la�Generalitat�de�Catalunya�de�la�documentació�necessària�per�a�
la�tramitació�de�la�legalització�primitiva�de�l’armari�unificat.�

�

5.
 ALTRES�CONDICIONS�
El�present����������podrà�ser�revisat�i�modificat�per�l'Ajuntament,�quan�l'avanç�tecnològic,�la�posada�en�
vigor�de�nous�Reglaments�Estatals�i�el�funcionament�de�les�instal�lacions,�requereixin�la�seva�actualització,�
previ� informe� dels� Serveis� Tècnics� Municipals,� tramitant�se� dites� modificacions,� d’acord� amb� el� que�
s’ordena�respecte�d'això�en�la�legislació�vigent.�

�
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 ANNEX�I.�ESQUEMA�FORMULARI�DELS�ARMARIS�UNIFICATS�
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1 3

2

2 2 2

3

3

2 2 2 2 2

3

3

3

2 2 2

4 5

7

7 2 ,8

6

2 ,8

7

7 2 ,8

6

2 ,8

6

2 ,8

6

1

2

3

4

7

8

L‐em. VOLUM 1 L‐em. VOLUM 2

Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrialINDICATIU

AU‐00

8  mDistància 
entre volums

MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL MOBILITAT  MÒDUL  SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

Semàfors  0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160 0 W
Progr. espires  0 W POTÈNCIA 9 Regulador de fluxe Si/No Equip Metering 35 W

Càrrega Directe 0 W
Potència  
elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

50 W Mag 2p Ús 0 W
Tubulars de connexió entre volums

Sistema regulació Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 150 W 0 W

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Mòdul 3G Telegestió Si/No Càrrega SAI 135 W 6 A Pot
Wifi 0 W

0 W Endoll  2500 W DADES 9

Càrrega Directe 0 W

Circuit  Potència
Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00%

L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No

Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Mag 2p Ús 

0 W 6 A Pot 0 W
L2 0 W 0 A 0,00%

Pot 0 W
L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W

Ús 

L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 6 A

Equip telegestió (SAI) 15 W 6 A Pot 0 W
L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

Endoll  2500 W
Mag 2p Ús 

DN 110 DN 90 DN 125

(Màxim 15m)

ARQUETA 
MOBILITAT

60x60

ARQUETA 
ENLLUMENAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

 

6 A Pot 0 W

Endoll 2500 W

TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

Mòdul Mobiltat: bastidor amb regulador i programador espires 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada
La potència dels semàfors es calcula en base a la següent  fórmula = Potència del regulador +  ∑ potència óptiques simultàniament enceses

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements 
sotarelacionats i conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius   9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7  "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell 
plànol.Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis

Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Mòdul  Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat  Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control Calibres mínims
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Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius  
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partidaMòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i 
conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

Mòdul Mobiltat: bastidor amb regulador i programador espires 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Calibres mínims

La potència dels semàfors es calcula en base a la següent  fórmula = Potència del regulador + ∑ potència óptiques simultàniament enceses

ARQUETA 
MOBILITAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 125

6 A Pot 0 W

Endoll 2500 W

Mag 2p Ús 

Ús 
6 A Pot 0 W

OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

0 W
Endoll 2500 W

Mag 2p Ús 
Model Router 6 A
Mòdul 3G Equip Control Si/No

0 W 0 W 6 A
Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Pot

Wifi 0 W
0 W Endoll  2500 W

0 W

Pot. elements 
subministrats  DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Càrrega SAI 85 W 6 A Pot

Pot 0 W
Càrrega Directe 0 W

Càrrega Directe

Progr. espires  0 W Equip Metering 35 WPotència  elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

0 W Mag 2p Ús 

Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

Semàfors  0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

MÒDUL MOBILITAT  MÒDUL  SAI MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V

0 W Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 85 W

Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols

0 A 0 A

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 2 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Magneto  Magneto 

0 A

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA: AU‐00

L‐m.  VOLUM ÚNIC

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols

MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1
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AU‐00

L‐e. VOLUM 1 L‐e. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL RESERVA MÒDUL  SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160 0 W
0 W POTÈNCIA 9 Regulador de fluxe Si/No Equip Metering 35 W

Càrrega Directe 0 W

Potència  elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

0 W Mag 2p Ús 0 W
Tubulars de connexió entre volums

Sistema regulació Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 100 W 0 W

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Mòdul 3G Telegestió Si/No Càrrega SAI 85 W 6 A Pot
Wifi 0 W

0 W Endoll  2500 W DADES 9

Càrrega Directe 0 W

Circuit  Potència
Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00%

L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No

Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Mag 2p Ús 

0 W 6 A Pot 0 W
L2 0 W 0 A 0,00%

Pot 0 W

Distància 
entre volums 12  m

L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W
Ús 

L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 6 A

Equip telegestió (SAI) 15 W 6 A Pot 0 W
L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

Pot 0 W

Endoll 2500 W

(Màxim 15m) Endoll  2500 W
Mag 2p Ús 

6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 90 DN 125

TUBULARS A DEFINIR  SEGONS 
NECESSITAT SERVEI

 

6 A

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada

4 No es preveu subministrament des de SAI, tot i que si escau i és inferior a 50 W es podrà facilitar directament des del mòdul SAI sense haver d'anar  i tornar al mòdul comú. 
En cas contrari, l'esquema haura de ser equivalent a l'armari L‐em, substituint el mòdul de mobilitat per aquest.

DIMENSIONS DE L'ARQUETA A DEFINIR 
SEGONS LA NECESSITAT DEL SERVEI

ARQUETA 
ENLLUMENAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

Espai reservat per l'equipament d'altres serveis no contemplats en l'armari 
unificat

OBSERVACIÓ:

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius   9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7 "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell plànol.
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Mòdul Enllumenat: Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat  Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control Calibres mínims

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i 
conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.
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AU‐00

D‐em. VOLUM 1 D‐em. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL MOBILITAT  MÒDUL  SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

Semàfors 
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160 0 W
Progr. espires  0 W POTÈNCIA 9 Regulador de fluxe Si/No Equip Metering 35 W

Càrrega Directe 0 W
Potència  
elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

50 W Mag 2p Ús 0 W
Tubulars de connexió entre volums

Sistema regulació Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 150 W 0 W

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Mòdul 3G Telegestió Si/No Càrrega SAI 135 W 6 A Pot
Wifi 0 W

0 W Endoll  2500 W DADES 9

Càrrega Directe 0 W

Circuit  Potència
Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00%

L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control Si/No

Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Mag 2p Ús 

0 W 6 A Pot 0 W
L2 0 W 0 A 0,00%

Pot 0 W

Distància 
entre volums

8  m
L5 0 W 0 A 0,00% Endoll 2500 W

Ús 

L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 6 A

Equip telegestió (SAI) 15 W 6 A Pot 0 W
L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

6 A Pot 0 W

Endoll 2500 W

(Màxim 15m) Endoll  2500 W
Mag 2p Ús 

TUBULARS 6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 90 DN 125

 

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada

La potència dels semàfors es calcula en base a la següent  fórmula = Potència del regulador + ∑ potència óptiques simultàniament enceses

ARQUETA 
MOBILITAT

60x60

ARQUETA 
ENLLUMENAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements 
sotarelacionats i conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

Mòdul Mobiltat: bastidor amb regulador i programador espires 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius   9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7 "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell 
plànol.Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis

Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Mòdul  Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat  Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control Calibres mínims
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6
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AU‐00

D‐m. VOLUM 1 D‐m. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL RESERVA MÒDUL  SAI MÒDUL MOBILITAT  MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160

0 W
Tubulars de connexió entre volums

Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 135 W

0 W POTÈNCIA 9 Equip Metering 35 W0 W Potència  elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

50 W Mag 2p Ús 0 W
Càrrega SAI 

Wifi 0 W
0 W Endoll  2500 W DADES 9

0 W
0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega SAI 135 W 6 A Pot

Potència elements 
connectats a SAI

Semàfors  0 W
Progr. espires 

Espai reservat per l'equipament d'altres serveis no contemplats en l'armari 
unificat

Mòdul 3G Equip Control

2500 W

Pot 0 W
OBSERVACIÓ: Càrrega Directe 0 W

Càrrega Directe 0 W 0 W 6 A
Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Distància 
entre volums 12  m

Endoll

Si/No Mag 2p Ús 
Model Router

Ús 
6 A Pot 0 W

OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

6 A Pot 0 W

6 A Pot 0 W

Endoll 2500 W

(Màxim 15m)
Mag 2p Ús 

TUBULARS A DEFINIR  SEGONS 
NECESSITAT SERVEI

TUBULARS 4 TUBULARS
DN 110 DN 125

 

4 No es preveu subministrament des de SAI, tot i que si escau i és inferior a 50 W es podrà facilitar directament des del mòdul SAI sense haver d'anar  i tornar al mòdul comú. 
En cas contrari, l'esquema haura de ser equivalent a l'armari L‐em, substituint el mòdul de mobilitat per aquest.

DIMENSIONS DE L'ARQUETA A DEFINIR 
SEGONS LA NECESSITAT DEL SERVEI

ARQUETA 
MOBILITAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7 "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell plànol.
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

La potència dels semàfors es calcula en base a la següent  fórmula = Potència del regulador + ∑ potència óptiques simultàniament enceses

Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partidaMòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control

Calibres mínims

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W
0 W

Càrrega Directe 0 W

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius  

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i 
conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

Mòdul mobilitat: bastidor amb regulador i programador d'espires. 6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada
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6
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AU‐00

D‐e. VOLUM 1 D‐e. VOLUM 2
MÒDUL DE COMPANYIA

2 TUBULARS DN 160
Tensió de subministrament 400 V IGA 1 Secció

EMPLAÇAMENT DE L'ARMARI: REFERÈNCIA:

Potència a Contractar 0,00 kW 0 A 0 A
Secció 6 mm2

16 mm2 IGA 2
Potència Escomesa 0,00 kW 4 pols 4 pols

Magneto  Magneto  Secció 6 mm2 Magneto  Magneto  Magneto 

0 A 0 A 0 A
2 pols 2 pols 4 pols 2 pols 4 pols

Secció 6 mm2

Secció 6 mm2

0 A 0 A

Magneto  Magneto  Magneto 
2 pols 2 pols 2 pols

0 A 0 A 0 A

MÒDUL RESERVA MÒDUL  SAI MÒDUL ENLLUMENAT MÒDUL TIC MÒDUL COMÚ
TENSIÓ 230 V Tensió  230 V Tensió  400 V Tensió  230 V Tensió  400 V

Potència elements 
connectats a SAI

0 W
SAI DE SÈRIE

POTÈNCIA  630W

2 TUBULARS DN 160 0 W
0 W POTÈNCIA 9 Regulador de fluxe Si/No Equip Metering 35 W

Càrrega Directe 0 W

Potència  elements 
connectats a SAI

Equip Control 50 W Càrrega Directe

50 W Mag 2p Ús 0 W
Tubulars de connexió entre volums

Sistema regulació Router/Switch
Càrrega SAI  0 W Potència SAI a subministrar 150 W 0 W

Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

0 W Càrrega Directe 630 W 1 TUBULAR DN 110 Nombre circuits enllumenat
Pot. elements 
subministrats  
DIRECTE

Mòdul 3G Telegestió Si/No Càrrega SAI 135 W 6 A Pot
Wifi 0 W

0 W Endoll  2500 W DADES 9 Circuit  Potència
Càrrega Directe 0 W L1 0 W 0 A 0,00% 0 W 6 A

Magneto % Perdues Sensors 0 W Mag 2p Ús 

Espai reservat per l'equipament d'altres serveis no contemplats en l'armari 
unificat

L3 0 W 0 A 0,00% Mòdul 3G Equip Control

2500 W

Pot 0 W
OBSERVACIÓ: L2 0 W 0 A 0,00% Càrrega Directe 0 W

Si/No Mag 2p Ús 
L4 0 W 0 A 0,00% Model Router 6 A Pot 0 W

Distància 
entre volums 12  m

L5 0 W 0 A 0,00% Endoll
Ús 

Equip telegestió (SAI) 15 W 6 A Pot 0 W
L6 0 W 0 A 0,00% OBSERVACIONS:

‐ En cas de no instal∙lar cap dispositiu i/o sensor,  per defecte l'armari 
vindrà preparat amb proteccions de 6A. Es podran connectar com a màxim 
4 dispositius/sensors per armari.

Mag 2p

Pot 0 W

Endoll 2500 W

(Màxim 15m) Endoll  2500 W
Mag 2p Ús 

TUBULARS A DEFINIR  SEGONS 
NECESSITAT SERVEI

6 TUBULARS 4 TUBULARS
DN 90 DN 125

 

6 A

Camps obligatoris d'omplenar  Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial
INDICATIU Camp indicatiu a confirmar en obra en base a les potències definitives i a verificar per l'industrial Secció de cable  mínima a verificar segons la potència instal∙lada

4 No es preveu subministrament des de SAI, tot i que si escau i és inferior a 50 W es podrà facilitar directament des del mòdul SAI sense haver d'anar  i tornar al mòdul comú. 
En cas contrari, l'esquema haura de ser equivalent a l'armari D‐em, substituint el mòdul de mobilitat per aquest.

DIMENSIONS DE L'ARQUETA A DEFINIR 
SEGONS LA NECESSITAT DEL SERVEI

ARQUETA 
ENLLUMENAT

60x60

ARQUETA 
TIC

140x70

POTÈNCIA ARMARI

630 W

CALCULAT Camps amb fórmules d'omplenat automàtic En projecte cal verificar la tensió de subministrament 
OBLIGATORIS

OBSERVACIÓ: 5

L'armari unificat equipa de sèrie un SAI de 700 VA o de 1000 kVA segons necessitat i bateries amb capacitat per garantir subministrament a 600 W durant 120 minuts . En cas de requerir‐se un SAI de potència 
superior  i/o bateries addicionals per assolir una autonomia de 120 minuts cal que el projectista ho dimensioni i alhora incorpori la corresponent partida complementària al pressupost

Conforme indica l'apartat 9 del DOCUMENT , els preus de l'armari unificat de la  base ITEC  NO INCLOUEN els següents elements sotarelacionats i 
conseqüentment  caldra incorporar  en el pressupost les corresponents partides. 

6 Endolls per a consums esporàdics del manteniment de l'armari unificat, no vàlid per altres subministraments. Només a efectes del dimensionament del magnetotèrmic i no per consideració de la potència 
contractada.Mòdul SAI: Si escau SAI especificic i/o bateries addicionals.

Mòdul Comú: Si escau programador reg o altres dispositius   9 Per les tubuluars de potència s'instal∙larà els cables  referits a la nota 3 i segons detall del plànol  7 "Connexió entre volums",  així com per la tubular de dades s'instal∙laran els cables  assenyalats en aquell plànol.
Obra electromecànica: tubulars , arquetes i estesa de cables tan d'unió entre volums d'armaris com arquetes de serveis
Projectes de legalització , configuració i alta a la plataforma de monitoratge

Mòdul Enllumenat: Sistema regulació i mòdul 3 G equip telegestió, segons indicacions Departament Enllumenat  Equipament no inclòs dins del preu de l'armari unificat, conseqüentment en cas d'instal∙lar cal incloure la corresponent partida
Mòdul TIC: router/switch  (equip + llicències + configuració a la xarxa), mòdul 3 G equip de control Calibres mínims
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7.
 ANNEX�II.�FORMULARI�INVENTARI�DE�L’ARMARI�UNIFICAT�
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

004 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

005 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

021 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

022 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

029 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

030 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

031 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

032 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

033 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

034 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X

046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X

047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X

048 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

053 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

054 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

055 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

056 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

057 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

058 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X

059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible MOB X

060 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

061 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

062 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

063 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

064 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

065 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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066 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

076 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

077 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

078 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

079 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

080 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

081 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

082 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

083 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

084 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

085 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

086 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

087 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

088 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X

089 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X

090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX

092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X

093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X

094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X

095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X

096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X

097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X

098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X

099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X

100 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X

101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X

102 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX

103 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X

104 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X

105 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT

106 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X

107 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X

108 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X

109 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X

110 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20

111 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X

112 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat

113 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon

114 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh

115 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X

116 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X

117 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) MOB X

118 Vol. 1 Sensor Teclat numèric MOB X

119 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB

120 Vol. 1 Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X

121 Vol. 1 Equip electrònic Regulador semafòric X

122 Vol. 1 Equip electrònic Programador d'espires
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. Únic Equip electrònic Comptador X

002 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

004 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

005 Vol. Únic Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

006 Vol. Únic Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

007 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

008 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X

009 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X

010 Vol. Únic Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

011 Vol. Únic Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

012 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

013 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

014 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

015 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

016 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

017 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

018 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

019 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

020 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

021 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

022 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

023 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

024 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

025 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

026 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

027 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

028 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) COM X

029 Vol. Únic Sensor Teclat numèric COM X

030 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

031 Vol. Únic Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

032 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

033 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

034 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

035 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

036 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X

037 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X

038 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

039 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

040 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

041 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

042 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

043 Vol. Únic Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

044 Vol. Únic Equip electrònic Programador de reg X

045 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

046 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

047 Vol. Únic Equip electrònic SAI X

048 Vol. Únic Altres dispositius Bateries X

049 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

050 Vol. Únic Sensor Teclat numèric SAI X

051 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI
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052 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

053 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

054 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

055 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

056 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

057 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

058 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

059 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

060 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

061 Vol. Únic Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

062 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

063 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

064 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

065 Vol. Únic Sensor Teclat numèric TIC X

066 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

067 Vol. Únic Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

068 Vol. Únic Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

069 Vol. Únic Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

070 Vol. Únic Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

071 Vol. Únic Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

072 Vol. Únic Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

073 Vol. Únic Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

074 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X

075 Vol. Únic Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X

076 Vol. Únic Sensor Final de Carrera (FC) MOB X

077 Vol. Únic Sensor Teclat numèric MOB X

078 Vol. Únic Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB

079 Vol. Únic Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X

080 Vol. Únic Equip electrònic Regulador semafòric X

081 Vol. Únic Equip electrònic Programador d'espires
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

004 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

005 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic RESERVA X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

020 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

021 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

022 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

028 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

029 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

030 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

031 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

032 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

033 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

034 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) RESERVA X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X

046 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

047 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

048 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

051 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

052 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

053 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

054 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

055 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

056 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X

057 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible RESERVA X

058 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

059 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

060 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

061 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

062 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

063 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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064 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

065 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

066 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

074 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

075 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

076 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

077 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

078 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

079 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

080 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

081 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

082 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

083 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

084 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

085 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

086 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X

087 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X

088 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

089 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX

090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X

091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X

092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X

093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X

094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X

095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X

096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X

097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X

098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X

099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X

100 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX

101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X

102 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X

103 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT

104 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X

105 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X

106 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X

107 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X

108 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20

109 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X

110 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat

111 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon

112 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh

113 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) RESERVA X

114 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) RESERVA X

115 Vol. 1 Sensor Teclat numèric RESERVA X

116 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul RESERVA X SCHNEIDER Schneider 405
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CS X

004 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

005 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CS X JIS JIS 20

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

021 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

022 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

029 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

030 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

031 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

032 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

033 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

034 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X

048 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X

049 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X

050 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

053 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

054 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

055 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

056 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

057 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

058 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

060 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X

061 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible MOB X

062 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

063 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

064 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

065 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

066 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

067 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

076 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

077 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

078 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

079 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

080 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

081 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

082 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

083 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

084 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

085 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

086 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

087 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

088 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

089 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X

091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X

092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX

094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X

095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X

096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X

097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X

098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X

099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X

100 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X

101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X

102 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X

103 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X

104 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX

105 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X

106 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X

107 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT

108 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X

109 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X

110 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X

111 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X

112 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20

113 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X

114 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat

115 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon

116 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh

117 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X

118 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X

119 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) MOB X

120 Vol. 1 Sensor Teclat numèric MOB X

121 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB

122 Vol. 1 Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X

123 Vol. 1 Equip electrònic Regulador semafòric X

124 Vol. 1 Equip electrònic Programador d'espires

M
òd

ul
EN

LL
U
M
EN

AT
M
òd

ul
M
O
BI
LI
TA

T
M
òd

ul
TI
C



INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CS X

004 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

005 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CS X JIS JIS 20

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL MOB X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI MOB X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic RESERVA X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

021 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

022 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

029 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

030 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

031 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

032 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

033 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

034 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB GRAL X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MOB SAI X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) RESERVA X

048 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

053 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic RESERVA X

054 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

055 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

056 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) RESERVA X

057 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

058 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

060 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible MOB X

061 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

062 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

063 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

064 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

065 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

066 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

076 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

077 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

078 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

079 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

080 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

081 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

082 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

083 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

084 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

085 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

086 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

087 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

088 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

089 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB GRAL X

090 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MOB SAI X

091 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) MOB X

092 Vol. 2 Sensor Teclat numèric MOB X

093 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul MOB X FAC FAC MOB

094 Vol. 2 Altres dispositius Clau de guàrdia Regulador MOB X

095 Vol. 2 Equip electrònic Regulador semafòric X

096 Vol. 2 Equip electrònic Programador d'espires
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INVENTARI ELEMENTS ARMARI UNIFICAT

Mida (uts) Marca Model / Núm. Sèrie
001 Vol. 1 Equip electrònic Comptador X

002 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CIA X

003 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) CS X

004 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CIA X JIS JIS 20

005 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul CS X JIS JIS 20

006 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 02 X

007 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

008 Vol. 2 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

009 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic SAI X

010 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic RESERVA X

011 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador monofàsic GRAL TIC X

012 Vol. 2 Aparellatge elèctric Fusible interruptor seccionador trifàsic GRAL EP X

013 Vol. 2 Aparellatge elèctric Commutació entre línies MOB COMMUTACIÓ X

014 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic COM X

015 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 1 X

016 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic MARQ.BUS 2 X

017 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic REG X

018 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 4 X

019 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic SERVEI 5 X

020 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

021 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic METERING X

022 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 02 X

023 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) COM X

024 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 1 X

025 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) MARQ.BUS 2 X

026 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) REG X

027 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 4 X

028 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SERVEI 5 X

029 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) METERING X

030 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) COM X

031 Vol. 2 Sensor Teclat numèric COM X

032 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul COM X SCHNEIDER Schneider 405

033 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Metering NearbyMetering X 15 Slots

034 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA R X

035 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA S X

036 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) IGA T X

037 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) TIC X

038 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) RESERVA X

039 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SAI X

040 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) MARQ X

041 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) REG X

042 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 3 X

043 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 4 X

044 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) SERVEI 5 X

045 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP R X

046 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP S X

047 Vol. 2 Sensor Transformador d'intensitat (toroïdal) EP T X

048 Vol. 2 Equip electrònic Programador de reg X

049 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor General Automàtic (IGA) IGA 01 X

050 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions transitòries X

051 Vol. 1 Aparellatge elèctric Protecció sobretensions permanents X

052 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial automàtic SAI X

053 Vol. 1 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic RESERVA X

054 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) IGA 01 X

055 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) SAI X

056 Vol. 1 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) RESERVA X

057 Vol. 1 Equip electrònic SAI X

058 Vol. 1 Altres dispositius Bateries X

059 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible TIC X

060 Vol. 1 Aparellatge elèctric Borna Fusible EP X

061 Vol. 1 Sensor Final de Carrera (FC) SAI X

062 Vol. 1 Sensor Teclat numèric SAI X

063 Vol. 1 Altres dispositius Bombí de porta mòdul SAI X FAC FAC SAI

064 Vol. 1 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.1 X

065 Vol. 1 Sensor Adaptador Teclacts Vol.1 X

066 Vol. 1 Sensor Mòdul ambiental Vol.1 X
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067 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC GRAL X

068 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 1 X

069 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 2 X

070 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 3 X

071 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic DISPOSITIU 4 X

072 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER GRAL X

073 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

074 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic TIC SAI X

075 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CONTROL X

076 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic ROUTER SAI X

077 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC GRAL X

078 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) TIC SAI X

079 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) TIC X

080 Vol. 2 Sensor Teclat numèric TIC X

081 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul TIC X FAC FAC TIC

082 Vol. 2 Sensor Buzzer (dispositiu acústic) Vol.2 X

083 Vol. 2 Sensor Adaptador Teclacts Vol.2 X

084 Vol. 2 Sensor Mòdul ambiental Vol.2 X

085 Vol. 2 Altres dispositius Equip de Control i Gestió de l'armari NearbyBox X

086 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de control 3G CONTROL

087 Vol. 2 Equip electrònic Router/Switch ROUTER X

088 Vol. 2 Altres dispositius Repartidor de fibres òptiques REPARTIDOR X 48 fo

089 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic trifàsic EP GRAL X

090 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic CITILUX GRAL X

091 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PRESA CORRENT X

092 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic REDUCTOR FLUX

093 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 1 X

094 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 2 X

095 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 3 X

096 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial trifàsic LÍNIA 4 X

097 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor GRAL LÍNIES EP X

098 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 1 X

099 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 2 X

100 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 3 X

101 Vol. 2 Aparellatge elèctric Contactor LÍNIA 4 X

102 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor seccionador X

103 Vol. 2 Altres dispositius Regulador de flux REG.FLUX

104 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic EP SAI X

105 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic monofàsic CITILUX SAI X

106 Vol. 2 Aparellatge elèctric Interruptor magnetotèrmic i diferencial monofàsic PUNT A PUNT

107 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP GRAL X

108 Vol. 2 Sensor Contacte Auxiliar (AUX) EP SAI X

109 Vol. 2 Sensor Final de Carrera (FC) EP X

110 Vol. 2 Sensor Teclat numèric EP X

111 Vol. 2 Altres dispositius Bombí de porta mòdul EP X JIS JIS 20

112 Vol. 2 Equip electrònic Equip telegestió enllumenat Citilux X

113 Vol. 2 Altres dispositius Mòdem 3G equip de telegestió enllumenat 3G Enllumenat

114 Vol. 2 Altres dispositius Equip de regulació punt a punt d'enllumenat iLon Echelon

115 Vol. 2 Altres dispositius Connector per control d'enllumenat Vossloh
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8.
 ANNEX�III.�PLEC�DE�CONDICIONS�
� �
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8.1
CONDICIONS�DELS�MATERIALS�

Tots�els�materials�emprats,�encara�els�no�relacionats�en�aquest�Plec,�hauran�de�ser�de�primera�qualitat�i�
completament�nous�sense�haver�estat�utilitzats,�encara�que�fos�amb�caràcter�de�mostra�o�experimental,�
alhora�que�intercanviables�amb�els�altres�models�d’armari�unificat�instal�lats�a�la�ciutat.�

Tots� els� materials� emprats� en� l'obra� civil� d'aquest� projecte� hauran� de� complir� les� especificacions� que�
s'indiquen�particularment�per�a�cada�u�d'ells�en�els�articles�d'aquest�Plec.�

Independentment�d'aquestes�especificacions,�el�director�d'Obra�està�facultat�per�a�ordenar�les�anàlisis� i�
proves� que� cregui� convenient� i� estimi� necessàries� per� a� la�millor� definició� de� les� característiques� dels�
materials�emprats.�

8.2
ARMARI�UNIFICAT�

L’armari�unificat�haurà�de�donar�compliment�a� l’establert�en�el�document�“��������������	
���	�������	
��������	���	�������	�0"���)	���!�������	���	�	��	��
�����	
��	���+�����”.�

Tots�els�materials�i�aparellatge�utilitzat�haurà�de�respondre�a�allò�que�s’ha�normalitzat�pels�Serveis�Tècnics�
Municipals,� o� si� és� procedent,� presentar� possibilitat� d’intercanvi� i� interoperabilitat� sense� necessitat�
d’operacions�o�elements�accessoris.��

8.2.1
 Obra�civil�associada�

Tots�els�materials�d’obra�civil�compliran�les�condicions�exigides�en�el�Plec�d’Obres�de�l’Ajuntament�

8.2.2
 Fonaments�de�l’armari�unificat�

La� fonamentació�de� l’armari�unificat� serà�mitjançant�una�sabata�centrada�en�els�models� L� i�una� sabata�
contínua�pel�model�D�en�la�qual�s’inseriran�els�perns�d’ancoratge�de�la�base�i�de�l’armari�unificat.�La�imatge�
següent�detalla�les�dimensions�normalitzades�del�suport�per�a�les�tipologies�de�model�L,�de�dos�volums�de�
base�550x550mm�(esquerra)�i�de�volum�únic�de�base�750x550mm�(dreta):�

�

�
��22���

Pel�que�fa�a�les�tipologies�de�model�D,�les�figures�següents�representen�els�volums�de�base�1.200x400�mm,�
de�2�portes:�

�

La�figura�següent�representa�els�volums�de�base�1.600x400�mm,�de�3�portes:�

�

Finalment,�els�volums�de�base�1.950x400�mm,�de�3�portes�frontals�més�una�lateral:�

�

En� tot� cas,� la� DIRECCIÓ� FACULTATIVA� validarà� juntament� amb� el� fabricant� de� l’armari� unificat� les�
característiques�de�la�fonamentació�indicades�al�corresponent�projecte.��
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En�l’interior�d’aquestes�sabates�es�disposaran�els�tubulars�necessaris�per�l’estesa�dels�cables�que�vagin�del�
mòdul�a�la�corresponent�arqueta,�la�distribució�dels�quals�es�fa�de�forma�que�aquests�quedin�embocats�en�
el�mòdul�corresponent.�

Així�mateix,�s’instal�larà�la�corresponent�pressa�de�connexió�a�terra,�i�es�dimensionarà�la�sensibilitat�dels�
diferencials�en�funció�de�la�resistència�d’aquesta.�

En�casos�de�carrers�amb�pendent,�la�fixació�de�la�instal�lació�haurà�de�fer�se�de�conformitat�a�l’esquema�
següent� (extret� del� ����	 
�	 #�
�����	 /-��3!��	 del� Departament� d’Enllumenat),� sempre� permetent�
l’obertura�total�de�les�portes:�

�

�

8.2.3
 Tubulars�de�la�canalització�de�connexió�entre�volums�

/!"	
�	��������-	

Estaran� fabricats� en� polietilè� d'alta� densitat� amb� estructura� de� doble� paret,� llisa� interior� i� corrugada�
exterior,�unides�per�termofusió.�

Els�diàmetres�a�utilitzar,�seran�110�mm�d'exterior�per�al�pas�dels�cables�de�DADES�i�de�160�mm�d’exterior�
per�els�cables�de�POTÈNCIA.�Hauran�de�portar�una�guia�o�fiador�pel�pas�del�cable.�

La�resistència�a�l'aixafada�per�a�deformació�serà�de�5%�>�450�N.�

La�resistència�a�l'impacte�per�a�una�massa�de�5�Kg�serà,�pel�tub�de�110�mm�de�28�J�i�pel�tub�de�160�mm�de�
40�J,�per�a�una�altura�de�570�mm.�

Complirà�la�norma�EN50086�que�portarà�marcada�en�la�coberta�exterior,�així�com�la�data�de�fabricació.�

Les�característiques�tècniques�seran�facilitades�pel�fabricant�a�la�DIRECCIÓ�FACULTATIVA�pel�seu�examen.�

�
��24���

Hauran�de�suportar�com�a�mínim�sense�cap�deformació,�la�temperatura�de�60º�C.�

#�
!�����	

Seran�subministrats�per�marca��de�coneguda�solvència�en�el�mercat.�

Els�conductors�utilitzats�per�a�la�unió�dels�volums�seran�de�tipus�RFV�06/1�KV,�de�secció�i�característiques�
definides�als�plànols�corresponents�(���	,2).�

#�"���	
�	��>���	

Seran�subministrats�per�marca��de�coneguda�solvència�en�el�mercat.�

Els�cables�per�a�la�transmissió�dels�senyals�de�control,�utilitzats�per�a�la�connexió�entre�volums,�seran�de�
secció�i�característiques�definides�als�plànols�corresponents�(���	,2),�en�concret:�

�� BUS�RS�485:�cable�de�2�parells�trenats�de�120��apantallat�(pantalla�connectada�a�terra)�
�� Per� la� resta�de�senyals� s’instal�larà�una�mànega�de�15�conductors�de�secció�1mm2�apantallada�

(pantalla�connectada�a�terra)�
�
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9.
 ANNEX�IV.�CONNEXIONS�I�CABLEJAT�ENTRE�VOLUMS�DE�L’ARMARI�UNIFICAT�

� �
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Volum 2, Agrupacions eVolum 1, Agrupacions e

Final Carrera RESERVA(****)
Final Carrera SAI

Final Carrera COMPANYIA

Contacte Auxiliar SAI

Contacte Auxiliar IGA-01

12V-Vol.1

Alarma SAI
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Cable UTP

Contactes auxiliars
i sensors finals de carrera

5V I/O ISO-Vol.1

parell 1

parell 2

parell 1

parell 2

R
efe

rèn
cies de 

tensió

T
ubular de potència (2Ø

160m
m

)

P
otència

T
ubular de dades (1Ø

110m
m

)
Contactes auxiliars
i sensors finals de carrera

1

2
3

4

5

6

7
8

9

11

12

Cable de 2 parells trenats de 120 Ω apantallat (*)

terra

Cable UTP

a mòdul TIC

a mòdul TIC

a mòdul RESERVA

a mòdul SAI Connector RJ45

Connector RJ45

(Fabricant)
INTERIOR

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums

A

B

(Obra)
EXTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

Conductors de secció 16 mm2 (**)

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A
Fusible 6 A

Fusible 6 A

Conductors de secció 6 mm2

Conductors de secció 2,5 mm2

12V-Vol.1

BUZZER-Vol.1

5V I/O ISO-Vol.1

Connector RJ45

Connector RJ45

10

13

Contacte Auxiliar RESERVA

10

13

Borner XS-SAI

Borner XR-SAI

Borner XP-SAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13

14
15
16

1
2
3
4
5

2
3
4
5

6
7

9
10
11

(Obra)
EXTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12

15
16
17

1
2
3
4
5

Roseta RJ45

Roseta RJ45

(Fabricant)
INTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

13

14

A

B

Roseta RJ45

Roseta RJ45

10

17
18

10

Final Carrera RESERVA(****)
Final Carrera SAI

Final Carrera COMPANYIA

Contacte Auxiliar SAI

Contacte Auxiliar IGA-01

Alarma SAI

Contacte Auxiliar RESERVA

Conductors de secció mínim 6 mm2 (**)RESERVA segons potència instal·lada

SAI OUT-EP

SAI OUT-TIC

SAI OUT-NEUTRE

REF RESERVA 

REF SAI

REF IGA-S

REF IGA-R

REF IGA-T

Senyals de tensió per Metering

De companyia

Sortides SAI

Alimentacions mòduls 

IGA-S

IGA-R

IGA-NEUTRE

IGA-T

RESERVA 

SAI

RESERVA-NEUTRE

SAI-NEUTRE

De companyia

Sortides SAI

REF RESERVA 

REF SAI

Senyals de tensió per Metering

Alimentacions mòduls 

REF IGA-S

REF IGA-R

REF IGA-T

SAI OUT-NEUTRE

SAI OUT-EP

SAI OUT-TIC

IGA-S

IGA-R

IGA-NEUTRE

IGA-T

RESERVA

SAI

RESERVA-NEUTRE

SAI-NEUTRE

Bus RS232

232 TX-Vol.1

232 RX-Vol.1
232 GND-Vol.1

485 A-Vol.1

485 B-Vol.1
485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

Bus RS485

Bus RS232

SHIELD

Bus RS485

485 A-Vol.1

485 B-Vol.1
485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

232 TX-Vol.1

232 RX-Vol.1
232 GND-Vol.1

Borner XS-SAI

Borner XS-SAI

Borner XP-SAI

Borner XP-SAI

12

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XR-CONNEXIÓ

Borner XP-GENERAL

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XP-GENERAL

Borner XP-GENERAL

2
3
4
5

6
7

9
10
11

8

12

Mànega de 15 conductors de secció 1 mm2 apantallada (*)

SHIELD

Notes:
* Els apantallaments s'han de connectar a terra en un dels extrems.
** Secció mínima del cable. Caldrà revisar-la segons la potència realment 
instal·lada. 
*** El cablejat des de les tubulars fins als borners del mòdul SAI 
s'instal·larà per les canaletes interiors corresponents disposades a tal 
efecte, a fi de garantir la separació entre els cables de potència i dades.
**** En els models d'armari tipus D, el senyal connectat a la borna XS6 
no és necessari, només caldrà en el cas dels models L.

Ramon Sagarra Rius

Yolanda Blasco Rodríguez
ORIGINALS  A3

ESCALES NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.:
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Volum 2, Agrupacions m (model D)Volum 1, Agrupacions m (model D)

Final Carrera SAI

Contacte Auxiliar RESERVA

Final Carrera COMPANYIA

Contacte Auxiliar SAI

Contacte Auxiliar IGA-01

12V-Vol.1

Alarma SAI
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Contactes auxiliars
i sensors finals de carrera

5V I/O ISO-Vol.1

parell 1

parell 2

parell 1

parell 2

R
e

ferè
ncie

s de 
tensió

T
ubular de potència (2Ø

160m
m

)

P
otència

T
ubular de dades (1Ø

110m
m

)

Final Carrera SAI

Contacte Auxiliar RESERVA

Final Carrera COMPANYIA

Contacte Auxiliar SAI

Contacte Auxiliar IGA-01

12V-Vol.1

Alarma SAI
BUZZER-Vol.1

Contactes auxiliars
i sensors finals de carrera

5V I/O ISO-Vol.1

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Cable de 2 parells trenats de 120 Ω apantallat (*)

terra

a mòdul TIC

a mòdul TIC

a mòdul SAI

a mòdul SAI

(Fabricant)
INTERIOR

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums
(Obra)

EXTERIOR
(Obra)

EXTERIOR
(Fabricant)
INTERIOR

De companyia

Sortides SAI

REF RESERVA 

REF SAI

Senyals de tensió per Metering

SAI OUT-MOB

SAI OUT-TIC

SAI OUT-NEUTRE

Conductors de secció 16 mm2 (**)

Alimentacions mòduls 

REF IGA-S

REF IGA-R

REF IGA-T

REF RESERVA 

REF SAI

REF IGA-S

REF IGA-R

REF IGA-T

Senyals de tensió per Metering

De companyia

Sortides SAI

Alimentacions mòduls 

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Conductors de secció 6 mm2 (**)

Conductors de secció mínim 6 mm2 (**) RESERVA segons potència instal·lada

Conductors de secció 2,5 mm2

SAI OUT-NEUTRE

SAI OUT-MOB

SAI OUT-TIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

15
16

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

15
16
17

1
2
3
4
5

(Obra)
EXTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

Cable UTP

Cable UTP Connector RJ45

Connector RJ45
A

B

Roseta RJ45

Roseta RJ45

Connector RJ45

Connector RJ45
A

B

Roseta RJ45

Roseta RJ45

13
14

13
14

IGA-S

IGA-R

IGA-NEUTRE

IGA-T
IGA-S

IGA-R

IGA-NEUTRE

IGA-T

RESERVA

SAI

RESERVA-NEUTRE

SAI-NEUTRE

RESERVA 

SAI

RESERVA-NEUTRE

SAI-NEUTRE

Bus RS232

SHIELD

Bus RS485

485 A-Vol.1

485 B-Vol.1
485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

232 TX-Vol.1

232 RX-Vol.1
232 GND-Vol.1

485 A-Vol.1

485 B-Vol.1
485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

Bus RS232

232 TX-Vol.1

232 RX-Vol.1
232 GND-Vol.1

Bus RS485

Borner XS-SAI Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XR-SAI

Borner XP-SAI

Borner XR-CONNEXIÓ

Borner XP-GENERAL

Borner XP-SAI

Borner XP-SAI

Borner XS-SAI

Borner XS-SAI

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XP-GENERAL

Borner XP-GENERAL

2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12

2
3
4
5

6
7

9
10
11

8

12

Mànega de 15 conductors de secció 1 mm2 apantallada (*)

SHIELD

Notes:
* Els apantallaments s'han de connectar a terra en un dels extrems.
** Secció mínima del cable. Caldrà revisar-la segons la potència realment 
instal·lada. 
*** El cablejat des de les tubulars fins als borners del mòdul SAI 
s'instal·larà per les canaletes interiors corresponents disposades a tal 
efecte, a fi de garantir la separació entre els cables de potència i dades.
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Volum 2, Agrupacions emVolum 1, Agrupacions em

De companyia

Sortides SAI

REF MOB

REF MOB-SAI

REF SAI

Senyals de tensió per Metering

MOB SAI-NEUTRE

MOB GRAL. 

MOB SAI

SAI

MOB GRAL.-NEUTRE

SAI-NEUTRE

Conductors de secció 16 mm2 (**)

Alimentacions mòduls 

REF IGA-S
REF IGA-R

REF IGA-T

Bus RS232

Senyals de tensió per Metering

De companyia

Sortides SAI

Alimentacions mòduls 

SHIELD

485 A-Vol.1
485 B-Vol.1

485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

R
ef

er
èn

ci
es

 d
e

 
te

ns
ió

T
ub

ul
ar

 d
e 

po
tè

nc
ia

 (
2Ø

16
0m

m
) 

**
*

Fusible 6 A
Fusible 6 A

Fusible 6 A

1

2
3

4
5

6

7
8

9

10

12
13

14

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A

Fusible 6 A
Fusible 6 A

Conductors de secció 6 mm2 (**)

Conductors de secció 6 mm2 (**)

Conductors de secció 2,5 mm2

P
ot

èn
ci

a

T
ub

ul
ar

 d
e 

da
de

s 
(1

Ø
11

0m
m

) 
**

*

Notes:
* Els apantallaments s'han de connectar a terra en un dels extrems.
** Secció mínima del cable. Caldrà revisar-la segons la potència realment 
instal·lada. 
*** El cablejat des de les tubulars fins als borners del mòdul SAI 
s'instal·larà per les canaletes interiors corresponents disposades a tal 
efecte, a fi de garantir la separació entre els cables de potència i dades.

MOB SAI-NEUTRE

MOB GRAL. 

MOB SAI

SAI

MOB GRAL.-NEUTRE

SAI-NEUTRE

Contactes auxiliars
i sensors finals de carrera

11

parell 1

parell 2

parell 1

parell 2

R
e

ferè
ncies d

e 
tensió

T
ubular de potència (2Ø

160m
m

)

P
o

tència

T
ubular de dades (1Ø

110m
m

)

IGA-S

IGA-R

SAI OUT-EP

SAI OUT-MOB

SAI OUT-TIC
SAI OUT-NEUTRE

IGA-NEUTRE

IGA-T

Final Carrera MOB

Final Carrera SAI

Contacte Auxiliar MOB

Final Carrera COMPANYIA

Contacte Auxiliar SAI

Contacte Auxiliar IGA-01

Contacte Auxiliar MOB-SAI

12V-Vol.1

Alarma SAI

Bus RS232

BUZZER-Vol.1

Contactes auxiliars
i sensors finals de carrera

5V I/O ISO-Vol.1

232 TX-Vol.1
232 RX-Vol.1

232 GND-Vol.1

1

2
3

4
5

6

7

13

8

14

9

10

11

12

Cable de 2 parells trenats de 120 Ω apantallat (*)

terra

a mòdul TIC

a mòdul TIC

a mòdul MOB

a mòdul SAI

Bus RS485 Bus RS485

(Fabricant)
INTERIOR

Borner XS-SAI

Borner XR-SAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13
14

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums

Frontera armari.
Delimita responsabilitat de

les connexions entre volums

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18

1
2
3
4
5
6

19

(Obra)
EXTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Fabricant)
INTERIOR

(Obra)
EXTERIOR

Cable UTP

Cable UTP Connector RJ45

Connector RJ45
A

B

Roseta RJ45

Roseta RJ45

Connector RJ45

Connector RJ45
A

B

Roseta RJ45

Roseta RJ45

SAI OUT-EP

SAI OUT-MOB

SAI OUT-TIC
SAI OUT-NEUTRE

REF MOB

REF MOB-SAI

REF SAI

REF IGA-S
REF IGA-R

REF IGA-T

IGA-S

IGA-R

IGA-NEUTRE

IGA-T

Final Carrera MOB

Final Carrera SAI

Contacte Auxiliar MOB

Final Carrera COMPANYIA

Contacte Auxiliar SAI

Contacte Auxiliar IGA-01

Contacte Auxiliar MOB-SAI

12V-Vol.1

Alarma SAI

BUZZER-Vol.1

5V I/O ISO-Vol.1

485 A-Vol.1
485 B-Vol.1

485 GND-Vol.1

485 5V-Vol.1

232 TX-Vol.1
232 RX-Vol.1

232 GND-Vol.1

Borner XS-SAI

Borner XS-SAI

Borner XP-SAI
2
3
4
5

Borner XP-SAI

15

Borner XP-SAI

6
7
8
9

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XS-CONNEXIÓ

Borner XR-CONNEXIÓ

Borner XP-GENERAL

Borner XP-GENERAL

Borner XP-GENERAL

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Mànega de 15 conductors de secció 1 mm2 apantallada (*)

SHIELD
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Control
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Router TIC

COM

EP

B
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TG

PART POSTERIOR
MÒDUL TIC
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SAI

SAI

COM
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Metering
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L-em
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AP
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FMetering
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AP

B

B
Control

AP
Repart.
Router CIATIC

COM

SAI

MOB

bt

bt

PART POSTERIOR 
MÒDUL TIC

SAI

Metering

REG

AP

B

B
Control

AP
Repart.
Router TIC

COM

EP

B

AP

AP

TG

PART POSTERIOR
MÒDUL TIC

B

AP

RG

AP
S

M

C

F

bt

bt

B

SAI

SAI

MOB

CIA

+

+

VOLUM 2
TIC + COMÚ

/ ENLLUMENAT

VOLUM 1
CIA / COMÚ + SAI

VOLUM 1
CIA / MOB + COMÚ SAI

VOLUM ÚNIC
COMÚ SAI + MOB / TIC + COMÚ SAI / CIA

D-e

D-m

D-em

+

VOLUM 2: TIC + COMÚ / ENLLUMENATVOLUM 1: CIA / SECC. / COMÚ SAI

OPCIÓ ENLLUMENAT SENSE 
REGULADOR DE FLUXE

M

C

F
S

bt

bt

B

SAI

AP

EPTIC

COM

S SAICIA

+

VOLUM 2: TIC + COMÚ / ENLLUMENATVOLUM 1: MOB / COMÚ SAI / SECC. / CIA

OPCIÓ ENLLUMENAT SENSE 
REGULADOR DE FLUXE

Metering

B

AP B

AP

TG EPTIC

COM

+

VOLUM 2
TIC + COMÚ / MOBILITAT

VOLUM 1
CIA / SECC. / COMÚ SAI

M

C

F
S

bt

bt

B

SAI

AP

B

AP

RG

AP

MOBTIC

COM

S SAICIA

SMOB SAI CIA

bt

bt

B

SAI

AP

M

C

F
S

B

AP

RG

AP

RESERVA

AP / B
Control

Repart.
Router

Metering

B

AP B

AP

TG
AP / B
Control

Repart.
Router

Metering

B

AP

AP / B
Control

Repart.
Router

VOLUM 2
TIC + COMÚ

/ ENLLUMENAT

LLEGENDA DE BORNES

TERRA NEUTRE FASE/SENYAL 5V ‐ C.AUX i
FINALS CARRERA

BORNA
FUSIBLE

LLEGENDA BORNERS

Nom del borner
Número de borna

Nom del cable

Número del cable/senyal

TIPUS DE BORNERS
TIPUS NOM BORNER UBICACIÓ DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA

XP‐SAI Mod. SAI Cables de potència del mòdul SAI

XP‐GENERAL

Mod.
COMÚ

Cables de potència general al mòdul COMÚ

XP‐SORTIDES Cables alimentació sortides exteriors dels 
dispositius TIC i COMÚ

XP‐TIC.COMÚ Cables alimentació mòdul TIC

XP‐EP.COMÚ Cables alimentació mòdul EP

XP‐MOB.COMÚ Cables alimentació mòdul MOB

XP‐COMÚ Cables de potència de mòdul COMÚ

XP‐TIC Mod. TIC Cables de potència de mòdul TIC

REFERÈNCIES

XR‐SAI Mod. SAI Referències de tensió concentrades al 
mòdul SAI

XR‐CONNEXIÓ
Mod.
COMÚ

Referències de tensió del volum 1 (connexió 
entre volums)

XR‐METERING Referències de tensió i intensitat provinents 
dels mòduls del propi volum

XR‐TIC Mod. TIC Referència de tensió del mòdul TIC

SENYALS

XS‐SAI Mod. SAI Senyals del volum 1 concentrades al mòdul 
SAI

XS‐CONNEXIÓ Mod.
COMÚ

Senyals del volum 1 (connexió entre 
volums)

XS‐COMÚ Senyals del mòdul COMÚ

XS‐CONTROLADOR Mod. TIC Senyals de l’equip de control provinents 
dels diferents mòduls

TECLATS

XT‐SAI Mod. SAI Concentrador de senyals dels teclats del 
volum 1

XT‐TIC Mod. TIC Concentrador de senyals dels teclats del 
volum 2

OBSERVACIONS
 La mida de cadascuna de les bornes serà en funció de la secció i del nombre de cables que

es connectaran. Els cables es connectaranmitjançant terminal.

 Les bornes de terra s’agruparan i es connectaran al sistema de posada a terra de l’armari.

 El cablejat dels mòduls d’Enllumenat i Mobilitat es faran d’acord amb les especificacions
dels corresponents departaments.

 El balancejat de les fases (XP‐GENERAL‐03, 04 i 05) es realitzarà amb els borners següents:

L‐em/ D‐em XP‐GENERAL‐11, XP‐GENERAL‐13, XP‐EP.COMÚ‐3, XP‐EP.COMÚ‐4, XP‐EP.COMÚ‐5,
XP‐TIC.COMÚ‐3, XP‐COMÚ‐5 , XP‐COMÚ‐6 , XP‐COMÚ‐7.

L‐e / D‐e XP‐GENERAL‐10, XP‐GENERAL‐12, XP‐EP.COMÚ‐3, XP‐EP.COMÚ‐4, XP‐EP.COMÚ‐5,
XP‐TIC.COMÚ‐3, XP‐COMÚ‐5 , XP‐COMÚ‐6 , XP‐COMÚ‐7.

D‐m XP‐GENERAL‐10, XP‐GENERAL‐12, XP‐MOB.COMÚ‐3, XP‐TIC.COMÚ‐3, XP‐COMÚ‐5,
XP‐COMÚ‐6, XP‐COMÚ‐7.

L‐m XP‐GENERAL‐7, XP‐MOB.COMÚ‐3, XP‐TIC.COMÚ‐3, XP‐COMÚ‐5, XP‐COMÚ‐6,
XP‐COMÚ‐7.

XP‐SAI (POTÈNCIA SAI)

1 2 3 4 5 6 7

TERRA

SAI‐N

SAI‐F

SAIO
U
T‐N

SAI O
U
T‐TIC

SAI O
U
T‐M

O
B

TERRA

5 6 7 8 9

 Per la seva banda el balancejat de les fases (XP‐COMÚ‐5, 6 i 7) es realitzarà en totes les
tipologies d’armari unificat amb els borners XP‐SORTIDES‐4, 6, 8, 10 i 12.

 A les imatges s’indiquen les ubicacions dels borners per cada tipologia d’armari unificat.
Ubicació borners: mòdul SAI mòdul COMÚ mòdul TIC
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13 TERRA

12 SAI‐F 11

11 SAI‐N 10

10 RESERVA‐F 9

9 RESERVA‐N 8

8 SAI OUT‐EP 7

7 SAI OUT‐TIC 6

6 SAI OUT‐N 5

5 IGA‐T 4

4 IGA‐S 3

3 IGA‐R 2

2 IGA‐N 1

1 TERRA

XP
‐G
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AL
 (P
O
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N
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13 TERRA

12 SAI‐F 11

11 SAI‐N 10

10 RESERVA‐F 9

9 RESERVA‐N 8

8 SAI OUT‐EP 7

7 SAI OUT‐TIC 6

6 SAI OUT‐N 5

5 IGA‐T 4

4 IGA‐S 3

3 IGA‐R 2

2 IGA‐N 1

1 TERRA
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19 TERRA

18 DISPOSITIU 4‐F 25

17 DISPOSITIU 4‐N 24

16 DISPOSITIU 3‐F 23

15 DISPOSITIU 3‐N 22

14 DISPOSITIU 2‐F 21

13 DISPOSITIU 2‐N 20

12 DISPOSITIU 1‐F 19

11 DISPOSITIU 1‐N 18

10 SERVEI 5‐F 55

9 SERVEI 5‐N 54

8 SERVEI 4‐F 53

7 SERVEI 4‐N 52

6 SERVEI 3‐F 51

5 SERVEI 3‐N 50

4 SERVEI 2‐F 49

3 SERVEI 2‐N 48

2 SERVEI 1‐F 47

1 SERVEI 1‐N 46

XP
‐T
IC
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Ú
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8 TERRA

7 COM‐SAI‐F 31

6 COM‐SAI‐N 30

5 TIC‐SAI‐F 29

4 TIC‐SAI‐N 28

3 TIC‐F 27

2 TIC‐N 26

1 TERRA

XP
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M
Ú
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
CO

M
Ú
)

10 TERRA

9 PRESA CORRENT‐F 57

8 PRESA CORRENT‐N 56

7 COM‐T 45

6 COM‐S 44

5 COM‐R 43

4 COM‐N 42

3 METERING‐F 41

2 METERING‐N 40

1 TERRA
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O
M
Ú
 (S
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 C
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M
Ú
)

12 5V I/O ISO 41

11 5V I/O ISO 40
10 FC COM 39
9 AUX MET 38
8 AUX SERV.5 37
7 AUX SERV.4 36
6 AUX SERV.3 35
5 AUX SERV.2 34
4 AUX SERV.1 33
3 AUX COM 32
2 AUX IGA‐02 31

1 5V I/O ISO 30
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M
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G
)

44 TERRA
43 INT.S2 EP‐T 43
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42 INT.S1 EP‐T 42
41 INT.S2 EP‐S 41
40 INT.S1 EP‐S 40
39 INT.S2 EP‐R 39
38 INT.S1 EP‐R 38
37 INT.S2 SERV5 37
36 INT.S1 SERV5 36
35 INT.S2 SERV4 35
34 INT.S1 SERV4 34
33 INT.S2 SERV3 33
32 INT.S1 SERV3 32
31 INT.S2 SERV2 31
30 INT.S1 SERV2 30
29 INT.S2 SERV1 29
28 INT.S1 SERV1 28
27 INT.S2 SAI 27
26 INT.S1 SAI 26
25 INT.S2 RESERVA 25
24 INT.S1 RESERVA 24
23 INT.S2 TIC 23
22 INT.S1 TIC 22
21 INT.S2 IGA‐T 21
20 INT.S1 IGA‐T 20
19 INT.S2 IGA‐S 19
18 INT.S1 IGA‐S 18
17 INT.S2 IGA‐R 17
16 INT.S1 IGA‐R 16
15 REF EP‐T 15

d‘
EP14 REF EP‐S 14

13 REF EP‐R 13
12 REF TIC 12 TIC
11 REF SERV5 11
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M
Ú10 REF SERV4 10

9 REF SERV3 9
8 REF SERV2 8
7 REF SERV1 7
6 NEUTRE 6
5 REF IGA‐T 5
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N
N
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IÓ4 REF IGA‐S 4

3 REF IGA‐R 3
2 REF RESERVA 2
1 REF SAI 1
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 (P
O
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N
CI
A
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C)

24 TERRA

23 CONTROL‐F 39

22 CONTROL‐N 38

21 ROUTER SAI‐F 37

20 ROUTER SAI‐N 36

19 ROUTER GRAL‐F 35

18 ROUTER GRAL‐N 34

17 PRESA CORRENT‐F 33

16 PRESA CORRENT‐N 32

15 COM‐SAI‐F 31

14 COM‐SAI‐N 30

13 TIC‐SAI‐F 29

12 TIC‐SAI‐N 28

11 TIC‐F 27

10 TIC‐N 26

9 DISPOSITIU 4‐F 25

8 DISPOSITIU 4‐N 24

7 DISPOSITIU 3‐F 23

6 DISPOSITIU 3‐N 22

5 DISPOSITIU 2‐F 21

4 DISPOSITIU 2‐N 20

3 DISPOSITIU 1‐F 19

2 DISPOSITIU 1‐N 18

1 TERRA

39 TERRA
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38 FC COM 38

de
 C
O
M
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37 AUX MET 37
36 AUX SERV.5 36
35 AUX SERV.4 35
34 AUX SERV.3 34
33 AUX SERV.2 33
32 AUX SERV.1 32
31 AUX COM 31
30 AUX IGA‐02 30
29 5V I/O ISO (comú) 29
28 5V I/O ISO (tic) 28

de
 T
IC

27 12V‐VOL2 27
26 BUZZER‐VOL2 26
25 FC TIC 25
24 AUX TIC‐SAI 24
23 AUX TIC 23
22 5V I/O ISO (ep) 22

d’
EP21 FC EP 21

20 AUX EP‐SAI 20
19 AUX EP 19
18 SHIELD 18

de
 C
O
M
Ú
‐C
O
N
N
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IÓ

17 RS485 A 17
16 RS485 B 16
15 RS485 GND 15
14 RS485 5V 14
13 RS232 TX 13
12 RS232 RX 12
11 RS232 GND 11
10 5V I/O ISO (vol.1) 10
9 12V‐VOL1 9
8 BUZZER‐VOL1 8
7 ALARMA SAI 7
6 FC MOB 6
5 FC SAI 5
4 FC CIA 4
3 AUX RESERVA 3
2 AUX SAI 2
1 AUX IGA‐01 1

XR 1 REF TIC 12

Borners per agrupacions e, models L i D
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6 TECLAT 6 T6
5 TECLAT 5 T5
4 TECLAT 4 T4
3 TECLAT 3 T3
2 TECLAT 2 T2
1 TECLAT 1 T1
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) 8 TERRA

7 EP‐SAI‐F 17

6 EP‐SAI‐N 16

5 EP‐T 15

4 EP‐S 14

3 EP‐R 13

2 EP‐N 12

1 TERRA
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7 TECLAT 7 T7
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 1

6 TECLAT 6 T6
5 TECLAT 5 T5
4 TECLAT 4 T4
3 TECLAT 3 T3
2 TECLAT 2 T2
1 TECLAT 1 T1
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‐S
AI
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1) 5 REF IGA‐T 5

4 REF IGA‐S 4
3 REF IGA‐R 3
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17 RS485 A 17
16 RS485 B 16
15 RS485 GND 15
14 RS485 5V 14
13 RS232 TX 13
12 RS232 RX 12
11 RS232 GND 11

10 5V I/O ISO (vol.1) 10

9 12V‐VOL1 9
8 BUZZER‐V1 8
7 ALARMA SAI 7
6 FC RESERVA* 6
5 FC SAI 5
4 FC CIA 4
3 AUX RESERVA 3
2 AUX SAI 2
1 AUX IGA‐01 1
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16 TERRA

15 MOB SAI‐F 14

14 MOB SAI‐N 13

13 SAI‐F 12

12 SAI‐N 11

11 MOB GRAL‐F 10

10 MOB GRAL‐N 9

9 SAI OUT‐EP 8

8 SAI OUT‐MOB 7

7 SAI OUT‐TIC 6

6 SAI OUT‐N 5

5 IGA‐T 4

4 IGA‐S 3

3 IGA‐R 2

2 IGA‐N 1

1 TERRA

XR
‐C
O
N
NE

XI
Ó 6 REF IGA‐T 6

5 REF IGA‐S 5
4 REF IGA‐R 4
3 REF MOB‐SAI 3
2 REF MOB 2
1 REF SAI 1

XS
‐C
O
N
N
EX
IÓ

(S
EN

YA
LS
 C
O
N
N
EX
IÓ
)

19 SHIELD 19
18 RS485 A 18
17 RS485 B 17
16 RS485 GND 16
15 RS485 5V 15
14 RS232 TX 14
13 RS232 RX 13
12 RS232 GND 12
11 5V I/O ISO (vol.1) 11
10 12V‐VOL1 10
9 BUZZER‐V1 9
8 ALARMA SAI 8
7 FC MOB 7
6 FC SAI 6
5 FC CIA 5
4 AUX MOB‐SAI 4
3 AUX MOB 3
2 AUX SAI 2
1 AUX IGA‐01 1

XP
‐S
O
RT
ID
ES

(P
O
TÈ
N
CI
A 
AL
IM

EN
TA

CI
Ó
 S
O
RT
ID
ES
 E
XT
ER

IO
RS
 A
 D
IS
PO

SI
TI
U
S 
M
Ò
DU

L 
TI
C 
I S
ER

VE
IS
 C
O
M
U
N
S)

19 TERRA

18 DISPOSITIU 4‐F 28

17 DISPOSITIU 4‐N 27

16 DISPOSITIU 3‐F 26

15 DISPOSITIU 3‐N 25

14 DISPOSITIU 2‐F 24

13 DISPOSITIU 2‐N 23

12 DISPOSITIU 1‐F 22

11 DISPOSITIU 1‐N 21

10 SERVEI 5‐F 58

9 SERVEI 5‐N 57

8 SERVEI 4‐F 56

7 SERVEI 4‐N 55

6 SERVEI 3‐F 54

5 SERVEI 3‐N 53

4 SERVEI 2‐F 52

3 SERVEI 2‐N 51

2 SERVEI 1‐F 50

1 SERVEI 1‐N 49

XP
‐T
IC
.C
O
M
Ú
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
TI
C 
EN

M
Ò
DU

L 
CO

M
Ú
)

8 TERRA

7 COM‐SAI‐F 34

6 COM‐SAI‐N 33

5 TIC‐SAI‐F 32

4 TIC‐SAI‐N 31

3 TIC‐F 30

2 TIC‐N 29

1 TERRA

XP
‐C
O
M
Ú
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
CO

M
Ú
)

10 TERRA

9 PRESA CORRENT‐F 60

8 PRESA CORRENT‐N 59

7 COM‐T 48

6 COM‐S 47

5 COM‐R 46

4 COM‐N 45

3 METERING‐F 44

2 METERING‐N 43

1 TERRA

Fu
sib

le
s I
nt
er
ru
pt
or
s S
ec
ci
on

ad
or
s

FUS. SEC. MOB‐SAI

FUS. SEC. MOB

FUS. SEC. TIC

FUS. SEC. SAI

FUS. SEC. EP‐T

FUS. SEC. EP‐S

FUS. SEC. EP‐R

XS
‐C
O
M
Ú
 (S
EN

YA
LS
 C
O
M
Ú
)

12 5V I/O ISO 41

11 5V I/O ISO 40
10 FC COM 39
9 AUX MET 38
8 AUX SERV.5 37
7 AUX SERV.4 36
6 AUX SERV.3 35
5 AUX SERV.2 34
4 AUX SERV.1 33
3 AUX COM 32
2 AUX IGA‐02 31

1 5V I/O ISO 30

XR
‐M

ET
ER
IN
G
(R
EF
ER

ÈN
CI
ES

M
ET
ER

IN
G
)

47 TERRA
46 INT.S2 EP‐T 46

de
 C
O
M
Ú

45 INT.S1 EP‐T 45
44 INT.S2 EP‐S 44
43 INT.S1 EP‐S 43
42 INT.S2 EP‐R 42
41 INT.S1 EP‐R 41
40 INT.S2 SERV5 40
39 INT.S1 SERV5 39
38 INT.S2 SERV4 38
37 INT.S1 SERV4 37
36 INT.S2 SERV3 36
35 INT.S1 SERV3 35
34 INT.S2 SERV2 34
33 INT.S1 SERV2 33
32 INT.S2 SERV1 32
31 INT.S1 SERV1 31
30 INT.S2 SAI 30
29 INT.S1 SAI 29
28 INT.S2 MOB‐SAI 28
27 INT.S1 MOB‐SAI 27
26 INT.S2 MOB 26
25 INT.S1 MOB 25
24 INT.S2 TIC 24
23 INT.S1 TIC 23
22 INT.S2 IGA‐T 22
21 INT.S1 IGA‐T 21
20 INT.S2 IGA‐S 20
19 INT.S1 IGA‐S 19
18 INT.S2 IGA‐R 18
17 INT.S1 IGA‐R 17
16 REF EP‐T 16

d‘
EP15 REF EP‐S 15

14 REF EP‐R 14
13 REF TIC 13 TIC
12 REF SERV5 12

de
CO

M
Ú11 REF SERV4 11

10 REF SERV3 10
9 REF SERV2 9
8 REF SERV1 8
7 NEUTRE 7
6 REF IGA‐T 6

De
CO

N
N
EX
IÓ

5 REF IGA‐S 5
4 REF IGA‐R 4
3 REF MOB‐SAI 3
2 REF MOB 2
1 REF SAI 1

XP
‐T
IC
 (P
O
TÈ
N
CI
A
TI
C)

24 TERRA

23 CONTROL‐F 42

22 CONTROL‐N 41

21 ROUTER SAI‐F 40

20 ROUTER SAI‐N 39

19 ROUTER GRAL‐F 38

18 ROUTER GRAL‐N 37

17 PRESA CORRENT‐F 36

16 PRESA CORRENT‐N 35

15 COM‐SAI‐F 34

14 COM‐SAI‐N 33

13 TIC‐SAI‐F 32

12 TIC‐SAI‐N 31

11 TIC‐F 30

10 TIC‐N 29

9 DISPOSITIU 4‐F 28

8 DISPOSITIU 4‐N 27

7 DISPOSITIU 3‐F 26

6 DISPOSITIU 3‐N 25

5 DISPOSITIU 2‐F 24

4 DISPOSITIU 2‐N 23

3 DISPOSITIU 1‐F 22

2 DISPOSITIU 1‐N 21

1 TERRA

40 TERRA

XS
‐C
O
N
TR
O
LA
DO

R
(S
EN

YA
LS
 E
Q
U
IP
 D
E 
CO

N
TR
O
L)

39 FC COM 39

de
 C
O
M
Ú

38 AUX MET 38
37 AUX SERV.5 37
36 AUX SERV.4 36
35 AUX SERV.3 35
34 AUX SERV.2 34
33 AUX SERV.1 33
32 AUX COM 32
31 AUX IGA‐02 31
30 5V I/O ISO (comú) 30
29 5V I/O ISO (tic) 29

de
 T
IC

28 12V‐VOL2 28
27 BUZZER‐VOL2 27
26 FC TIC 26
25 AUX TIC‐SAI 25
24 AUX TIC 24
23 5V I/O ISO (ep) 23

d’
EP22 FC EP 22

21 AUX EP‐SAI 21
20 AUX EP 20
19 SHIELD 19

de
 C
O
M
Ú
‐C
O
N
N
EX
IÓ

18 RS485 A 18
17 RS485 B 17
16 RS485 GND 16
15 RS485 5V 15
14 RS232 TX 14
13 RS232 RX 13
12 RS232 GND 12
11 5V I/O ISO (vol.1) 11
10 12V‐VOL1 10
9 BUZZER‐VOL1 9
8 ALARMA SAI 8
7 FC MOB 7
6 FC SAI 6
5 FC CIA 5
4 AUX MOB‐SAI 4
3 AUX MOB 3
2 AUX SAI 2
1 AUX IGA‐01 1

XR 1 REF TIC 13

Borners per agrupacions em, models L i D

XR
‐T
IC

XT
‐T
IC

7 TECLAT 7 T7

Vo
lu
m
 2

6 TECLAT 6 T6
5 TECLAT 5 T5
4 TECLAT 4 T4
3 TECLAT 3 T3
2 TECLAT 2 T2
1 TECLAT 1 T1

XP
‐E
P.
CO

M
Ú
 (P
O
TÈ
N
CI
A 
EP

EN
 M

Ò
DU

L 
CO

M
Ú
)

8 TERRA

7 EP‐SAI‐F 20

6 EP‐SAI‐N 19

5 EP‐T 18

4 EP‐S 17

3 EP‐R 16

2 EP‐N 15

1 TERRA

Ramon Sagarra Rius
Yolanda Blasco Rodríguez

ORIGINALS  A3

ESCALES NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.:

FULL.........DE.......

AUTORS DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA:

GRÀFIQUES
ESTRUCTURACIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA EN L'ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
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10.
ANNEX�V.�CHECK�LIST�DOCUMENTACIÓ�ARMARIS�

10.1
 CHECK�LIST�01.�CONTROL�PREVI�

10.2
 CHECK�LIST�02.�RECEPCIÓ�A�L’OBRA�DELS�ARMARIS�

10.3
 CHECK�LIST�03.�RECEPCIÓ�FINAL�
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�
�

OBRA:�
CONTRACTISTA:
DIRECCIÓ�FACULTATIVA:
FABRICANT�DE�L'ARMARI: DATA:

RELACIÓ�DE�LA�DOCUMENTACIÓ�REQUERIDA Si NO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

COMENTARIS

SIGNATURES
2������� 2���&�&���!

LA�DIRECCIÓ�FACULTATIVA AGÈNCIA�ENERGIA�BARCELONA

Nom: Nom:

NOTES�ACLARATÒRIES

CHECK�LIST�01.�CONTROL�PREVI�DELS�ARMARIS�UNIFICATS

Certificat�IP�65,�IK�10
(als�mòduls�Companyia�i�Enllumenat)

Certificat�IP�55,�IK�10
(a�la�resta�de�mòduls)

9(= 91= #��������� ��� ! ��"������� ����
���� ��� �E�# ������� �������� !������ �������� ��� � �F�� � ��� �G
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�
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� �� ��!��� 
� .������� 9��������!��� ��
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�	���	���N���	������;
() ������� ��� ��������� 
�; ��������!�� ��������� ��������!�� 
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�� ������ ��
�� � �!"�������� � ��"
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�	��,	�!�������	�	J''R	9(%2�=�	��0��	�����
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OBSERVACIONS

Certificat�Compatibilitat�Electromagnètica

Declaració�CE

Fitxa�tècnica�del�SAI
(indicar�la�marca�i�model)

Fitxa�tècnica�de�les�bateries
(indicar�la�marca�i�model)

Acreditació�de�la�temperatura�del�treball�del�SAI+bateries
(indicar�mitjançant�quin�procediment�dels�tres�acceptats�

Nom:

�������

Nom:

EL�CONTRACTISTA BIMSA
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�

OBRA:�
CONTRACTISTA:
DIRECCIÓ�FACULTATIVA:
FABRICANT�DE�L'ARMARI: CODI: DATA:

RELACIÓ�DE�LA�DOCUMENTACIÓ�REQUERIDA Si NO
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

COMENTARIS

SIGNATURES
2������� 2���&�&���!

LA�DIRECCIÓ�FACULTATIVA AGÈNCIA�ENERGIA�BARCELONA

Nom: Nom:

NOTES�ACLARATÒRIES

CHECK�LIST�02.�RECEPCIÓ�A�L'OBRA�DELS�ARMARIS�UNIFICATS

OBSERVACIONS
Dos�(2)�jocs�de�claus
Fotos�de�l’estat�en�què�es�subministra:�interior�i�exterior
(còpia�enviada�a�l'AEB)

Certificat�de�la�xapa�i�Declaració�del�calderer�

Certificat�de�la�pintura�i�Declaració�de�l'aplicador�

9(= #�
� +�� 
� ���!� ������ ���; !� ���! U,�&1'� !� ���! ��$��
�� @'H� !� ���! D�# ��
�� #68V&��, .�������� !� ���! D�# ��
�� /,# .�������� !�
���!	D�#	��
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�	�G
!�	
�	8�"������=)

Declaració�CE�

Documentació�del�SAI

Certificat�de�la�prova�de�descàrrega�del�SAI
(amb�autonomia�superior�a�120�minuts)
Plànol�unifilar�de�l’armari
(amb�número�de�sèrie�AU,�data�de�fabricació�i�fabricant)
Plànol�de�borners
(amb�número�de�sèrie�AU,�data�de�fabricació�i�fabricant)

2���&�&���!

Certificat�del�cables�i�Declaració�del�fabricant�del�quadre

�������

EL�CONTRACTISTA BIMSA

Nom: Nom:

Estudi�tèrmic�del�model

Documentació�dels�equips�de�control�i�mesura
(número�de�sèrie�i�garantia)

Inventari�de�l’armari�unificat
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1. OBJECTE I ABAST DEL DOCUMENT 

L’objecte d’aquest document és el d’establir un mètode i uns criteris de disseny estàndard per a la 

incorporació de l’Armari Unificat en els projectes d’urbanització, re-urbanització i en tots aquells 

projectes en els que es cregui necessària llur inclusió. 

2. INTRODUCCIÓ 

L’armari unificat és un element del mobiliari urbà que integra en una única escomesa les diferents 

instal·lacions de gestió dels serveis urbans que requereixen de subministrament elèctric, (semàfors, 

enllumenat, marquesines, reg...) i que alhora integra infraestructures TIC,  .  

L’armari unificat és un element modular en el qual sempre hi haurà:  

Mòdul d’ENDESA, que conté l’escomesa elèctrica de l’armari. 

Mòdul COMÚ, que a més de distribuir l’energia als diferents mòduls, conté les proteccions generals 

i l’equip de mesura  i control .Aquest mòdul té fins a un màxim de 5 sortides lliures per d’altres usos 

com ara: el programador de reg, marquesines, MUPI’s,...... 

Mòdul SAI, conté el sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) per al subministrament dels 

semàfors, i aquells elements que, per la seva criticitat, ho requereixin. 

Mòdul TIC, conté els dispositius de connectivitat (routers/switch), l’equip de control de l’armari i 

l’aparellatge per a l’alimentació elèctrica dels elements TIC (wifi, sensorització, ...) amb 4 sortides 

lliures per a subministrament elèctric de sensors o altres dispositius de l’IMI 

Mòdul de MOBILITAT, conté el regulador semafòric i l’aparellatge per a l’alimentació elèctrica dels 

elements no estàndards (balises, radars, etc.). Aquest en cas de no disposar d’espai dins de l’armari 

s’instal·laran en un volum adhoc subministrat elèctricament des del mòdul de mobilitat. 

Si es requereix un subministrament a l’enllumenat públic  des de l’armari unificat es donarà  

subministrament elèctric i de connectivitat a l’armari d’enllumenat públic. 

3. ELECCIÓ DEL MODEL A INSTAL·LAR 

L’elecció del model a instal·lar es decideix en funció de les necessitats del punt i el tipus de vorera 

d’acord a la següent taula. 

 

VORERA 

Voreres amb alineació d'arbrat 
i ample mínim per a vianants 
superior a 3 metres  

Serveis a la cruïlla 

 
Regulador 
Semàfors 

Armari Unificat  
Armari d’1 Volum 

Enllumenat  
Amari Unificat + Monòlit 

Armari de 2 Volums 

Enllumenat 
Regulador 
Semàfors 

Armari Unificat + Monòlit 
Armari de 2 Volums 

(*)
 S’evitarà l’alimentació dels MUPIs des d’armaris tipus “m”  
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4. DISTRIBUCIÓ DELS ARMARIS UNIFICATS 

Per a la distribució dels armaris unificats en l’espai públic, el projectista realitzarà una primera proposta 
en base als següents criteris de disseny: 

1. Possibilitat d’aprofitament d’armaris o altres instal·lacions situats en un entorn de 75 metres de 
l’àmbit d’urbanització, que evitin la instal·lació d’un nou armari 

2. Tota cruïlla semaforitzada en la qual es prevegi renovar el regulador disposarà d’un armari 
unificat. El volum de l’armari unificat amb el mòdul de Mobilitat s’ubicarà de forma que permeti 
la màxima visibilitat dels semàfors de la cruïlla des la posició d’operació de la clau de guàrdia1 de 
l’armari unificat per tal que es mantingui la visibilitat en la circulació (girs de vehicles, sortides 
aparcaments....). 

3. En el cas que les cruïlles siguin semaforitzades, la instal·lació d’enllumenat públic es dissenyarà: 

a. Fent coincidir l’emplaçament del mòdul d’enllumenat amb el mòdul de mobilitat (es 
prioritza el model L-em). 

b. Minimitzant  el nombre de mòduls d’enllumenat, és a dir les línies d’enllumenat  han de 
tenir la màxima longitud permesa per REBT. Per norma general els circuits d’enllumenat 
es dissenyaran amb la secció de cable de 6 mm2, prèvia autorització del Departament 
d’Enllumenat podrà autoritzar altres solucions (augment de secció a 10 mm2, línies 
sectoritzades,....) que minimitzin el nombre de mòduls. 

c. Racionalitzant els quadres existents en aquell entorn. 

d.  El nombre de línies d’enllumenat per mòdul d’enllumenat ha de ser inferior o igual a 6. 

4. En el supòsit que no existeixin semàfors en aquell àmbit, el disseny de la instal·lació 
d’enllumenat es farà d’acord als punts 2.b, 2.c i 2.d i l’emplaçament d’aquests serà en els llocs 
on els armaris no dificultin els flux de persones, i sempre considerant el menor impacte visual. 

5. La potència màxima que es pot instal·lar en un armari unificat és de 43,5 kW. 

6. L’armari ha de disposar de connexió de fibra òptica, altrament caldrà analitzar llur conveniència 
o la instal·lació d’una connexió 3G. 

7. No sobrepassar la capacitat del router per a connectar dispositius 
8. No sobrepassar  la capacitat del reserves per a subministrament de serveis previstes a cada 

mòdul de l’armari , tenint en consideració que no es connectar dispositius en un mòdul que la 
seva gestió sigui aliena al titular del mòdul.  

9. No sobrepassar la capacitat dels 700 W del SAI , ni la capacitat de les bateries 630 W durant 120 
minuts  
 

En cas de sobre passar caldrà estudiar solucions adhoc per a cada cas: 

Cal incloure en el projecte un plànol  de tot l’àmbit de la urbanització que grafïï: els 
emplaçaments els armaris unificats a instal·lar i serveis que subministraran, (veure exemple a 
Figura 1), per l’aprovació  . Aquest plànol ha d’haver estat presentat i aprovat per tots els REPs 
que tinguin serveis en aquell àmbit. 

 
                                                                 
1 Els armaris unificats disposen d’una clau de guàrdia per si escau l’operació manual del regulador 
semafòric. 

Model:_____
REF:________

Model:_____
REF:________

Model:_____
REF:________

Model:_____
REF:________

Unif+Monolit 

Unif+Monolit 

Unif 

Unif 
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Figura 1  
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5. INTEGRACIÓ DE L’ARMARI UNIFICAT A L’ESPAI PÚBLIC 

Els armaris unificats s’integraran en l’espai públic de forma no dificultin el flux de les persones o 

vehicles, ni dificultin la visibilitat i d’acord els següents criteris: 

s’instal·laran alineats amb els escocells i coincidint amb la línia de panots (o de les peces de 

paviment que s’hi col·loquin), i a una distància de com a mínim 60 cm amb la calçada. 

A cada costat de l’armari, caldrà tenir en compte l’espai necessari per a poder obrir 

completament les portes i poder extreure l’aparellatge interior. Cal ser curós en no projectar 

elements que obstaculitzin les tasques de manteniment. En aquest sentit, es recomana una 

distància mínima d’1 metre amb qualsevol altre element de superfície. 

L’armari es projectarà de forma que el frontal cec de l’armari quedi al costat de la calçada i les 

dues portes del frontals laterals hauran d’obrir cap a la calçada amb un angle màxim tal que no 

envaeixin en cap cas la calçada, tal i com es detalla a la Figura 2. 

  

 

Figura 2 
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En cas d’haver d’instal·lar l’armari d’enllumenat, els frontals cecs quedaran paral·lels a la calçada i les 

portes dels altres dos frontals hauran d’obrir cap a la calçada, tal i com es detalla a la Fig 3. 

La distància màxima entre dos volums d’un mateix armari és de 15 metres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Cal incloure en el projecte per a cada armari unificat un plànol d’implantació al seu àmbit per 
l’aprovació del Departament de Mobilitat i pel Departament de Projectes Urbans. (segons detall de les 
figures 4 i 5 del present document). 

6. OBRA CIVIL: ARQUETES I TUBULARS 

Per al funcionament de l’armari unificat es requereixen els següents tubulars i arquetes : 

FONAMENTACIÓ I ESPERES  

ESCOMESA ELÉCTRICA 2 tubulars  DN 160 embocats al mòdul de companyia. 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

Del mòdul d’enllumenat de l’armari sortiran 6 tubulars DN90mm que embocaran 
a una arqueta de distribució 60x60, que complirà les especificacions  del 
Departament d’Enllumenat, a la que s’embocaran les corresponents línies 
d’enllumenat. 

TIC 

Del mòdul TIC de l’armari sortiran 4 tubs DN125 que embocaran a una arqueta 
doble de distribució  140x70, que complirà les especificacions del IMI, que ha de 
servir per la connexió de la fibra òptica de la xarxa troncal i/o d’accés per 
connectar els dispositius TIC (com Acces Point o sensors) alhora que pel cables 
d’alimentació elèctrica d’aquest dispositius, sempre per tubulars diferents. 

MOBILITAT  

Del mòdul de Mobilitat de l’armari sortiran les tubulars DN110 necessàries pel 
funcionament dels semàfors que embocarà a una arqueta de distribució de 
60x60, que complirà els requeriments de Departament de regulació semafòrica, 
que servirà per la distribució de la senyal al semàfors. 
En el cas que existeixin d’altres dispositius vinculats a Mobilitat, diferents de 
semàfors o espires, com ara balises lluminoses, panells d’informació variable, 
radars,... que requereixen d’un armari propi per ubicar els equips, serà necessari 
l’estesa d’un tubular des de l’arqueta abans definida alhora que la instal·lació 
d’una segona arqueta 

En el cas que regulador semafòric superi els 32 grups semafòrics caldrà 
consensuar la solució ad hoc. 

ALTRES 

La resta d’elements que es poden connectar als slots lliures de l’armari com 
poden ser les marquesines, els MUPIs o el sistema de reg es connectarà d’acord 
amb les especificacions de cada departament. Tanmateix, sempre que fos 
possible, s’aprofitaran les canalitzacions i arquetes descrites anteriorment per 
evitar la saturació de l’espai 

ARMARIS CONSTITUÏTS PER 
DOS VOLUMS 

S’interconnectaran els dos armaris mitjançant els següents tubulars: 
1 Tubular DN 110 
2 Tubular DN 160 
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A les següents figures es detallen les canalitzacions i arquetes per armaris d’un volum o de dos volums: 

  

Fig. 4 Esquema de canalitzacions unificat  
 

 

 

Fig. 5 Esquema de canalització entre armari unificat + monolit 

 

Cal incloure en el plànol de detall sol·licitat a l’apartat 5, les arquetes i els tubulars necessaris pel 
funcionament de l’armari unificat, així com també els volums complementaris2, la distribució de les 
arquetes es farà seguint criteris de proximitat al mòdul des del qual es subministren per tal de 
minimitzar l’obra civil i ocupar el mínim subsòl – per a llur avaluació caldrà dibuixar sobre l’armari la 
distribució de mòduls que es planteja-. Així mateix les arquetes estaran separades suficientment de 
les portes de l’armari unificat per tal de permetre llur operació mentre la porta de l’armari és oberta.  

7. PREVISIÓ DE SERVEIS : CARREGUES I CONNECTIVITAT 

El disseny de sèrie dels armaris unificats no estableix les especificacions de determinats element, atès 

que no és possible definir apriorísticament els serveis, càrregues elèctriques i necessitat de connectivitat 

del seu àmbit d’abastament . Per això és necessari que el projectista sol·liciti a cadascú dels reps quines 

són les seves necessitats en aquell territori , per tal poder fer la distribució dels armaris unificats en 

aquell àmbit , i d’aquesta la previsió del càrregues elèctriques i necessitats de connectivitat. 

Altrament al no ser aquest desconeguts no ha pogut no han pogut ser inclosos en la partida de l’armari 

unificat i cal incloure’ls com a partides addicionals. 

                                                                 
2 Excepcionalment s’instal·laran volums complementaris si no és possible encabir dins de l’armari 
unificat els serveis singulars (balises lluminoses, panells d’informació variable, radars, càmeres...) 
sol·licitats pels REPS, com ara els indicats en el punt 7.4.  

Prisma Principal, variable en funció dels serveis.
Amb caràcter general:
- 2 tubulars de Mobilitat de DN110 mm
- 4 tubulars d’Enllumenat de DN90 mm
- 4 tubulars de TIC de DN125 mm
Escomesa companyia
Tubulars TIC (IMI)
Tubulars Mobilitat
Tubulars Enllumenat
Tubulars connexió entre volums:
- 2DN160mm (Potència)
- 1DN110mm (Dades)
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A mode enunciatiu i no limitatiu als reps que cal consultar són : 

7.1. Companyia distribuïdora (Endesa) 

Tensió de subministrament a l’armari unificat. 

7.2. Parcs i Jardins  

Necessitat de regulador de reg. 

Potència a subministrar 

7.3. Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 

Existència de xarxa fibra òptica per a connectar a l‘armari. En cas de no existència de fibra  
sistema alternatiu de connectivitat de l’armari. 
Llicències del software dels equips. 
Característiques de l’equip router / switch. 
Número d’APs 
Característiques dels equips WiFi i elements de sensorització.  
Potència dels elements a alimentar en subministrament directe 
Potència dels elements a subministrar des del SAI 
Càmares  

7.4. Departament de Mobilitat 

Característiques del regulador semafòric (nombre de grups requerits en el cas que el nombre 
de targetes/grups semafòrics superi els 32 caldrà buscar una justificació ad hoc ). 
Existència d’elements singulars com ara: balises lluminoses, panells d’informació variable, 
radars, càmeres, pilones , gestió de la DUM... que puguin requerir d’alimentació elèctrica i/o 
d’armari propi als efectes de considerar les corresponents tubulars des de l’armari unificat.  
Potència dels elements a alimentar en subministrament directe. 
Potència dels elements a subministrar des del SAI (= è   ò +

ò   à ) 

7.5. Departament d’Enllumenat Públic 

Nombre de circuits d’enllumenat . 
Necessitat de regulador de flux. 
Equip de control d’Enllumenat. 
Equip de regulació punt a punt. 
Necessitat de mòdem 3G per a l’equip de control de l’enllumenat.  
Potència dels elements a alimentar en subministrament directe (encesa/nominal) 
Potència dels elements a subministrar des del SAI 

7.6. Previsió d’altres subministraments a la via pública 

Existència de marquesines, mupis, columnes. 
Parquímetres. 
Sistemes d’aixecament de contenidors. 
Fites escamotejables (control d’accés). 
Cabines telefòniques. 
Sensors acústics, d’aparcament 

7.7. Agència d’Energia de Barcelona - AEB (com a REP Armari Unificat) 

Requerir darrera versió protocol Armari Unificat. 

Plataformes : de monitorització dels armaris unificats i manteniment/inventari.  

Necessitat de mòdem 3G per a l’equip de control.  
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Resultat d’aquestes consultes s’ha de poder lliurar els plànols de distribució d’armaris unificats , previsió 

de serveis a connectar , previsió de càrregues i necessitats de connectivitat. 

El projecte ha d’incorporar per a cada armari unificat la documentació relacionada a continuació 

per a cadascun dels armaris unificats previstos en el projecte: 

Les característiques dels elements que cal subministrar des de l’armari unificat alhora que 

el següent esquema-formulari. ( poden trobar-se en format editable a l’arxiu 

20180307_Formularis.xls a la pàgina web  

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-

transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits). 

En cas de requerir un SAI de potència superior i/o bateries addicionals a les equipades de 

sèrie per l’armari unificat per tal de garantir l'autonomia de 120 minuts dels equips 

connectats a SAI, detall de les seves característiques i justificació de la corresponent 

partida/es al pressupost per ampliació de SAI i/o bateries. 

8. EXECUCIÓ DE LES OBRES  

Els serveis que se subministren des de l’armari únic tenen consideració d’essencials, conseqüentment 
durant l’execució de les obres, han de romandre en funcionament. Això fa que en el projecte sigui 
essencial preveure per a cada fase de l’execució de l’obra les provisionalitats necessàries per tal que no 
existeixi interrupció de serveis. 
 

Cal incloure en el projecte per a cadascuna de les fases de l’obra, les provisionalitats necessàries 
per donar continuïtat de subministrament elèctric als elements de l’espai públic que se 
subministraran des del nou armari unificat, en l’impàs de l’execució de les obres. 

Caldrà preveure una auditoria final per a comprovar que un cop acabada l’obra, les provisionalitats 
s’han revertit correctament i l’armari unificat està tal com era projectat que estigués en situació de 
normal connexionat/funcionament i convenientment legalitzat segons aquesta situació final. 

 

9. PRESSUPOST 

El disseny de sèrie de l’armari unificats no estableix les especificacions de determinats elements, atès 

que no és possible definir apriorísticament les característiques d’aquests al dependre de les 

característiques de l’espai públic a que donaran servei. Conseqüentment, en el moment del redacció del 

projecte d’urbanització el pressupost ha d’afegir-se les partides corresponents aquestes parts : 

Partida per a contractació d’escomesa de subministrament elèctric, a incloure al PCA. 

Partides d’obra civil i instal·lacions vinculades a l’armari unificat: 
o Obra civil i instal·lacions de les connexions dels armaris a les xarxes de subministrament. 
o Obra civil de les arquetes. 
o Obra civil i instal·lacions de connexió a altres elements de Mobilitat diferents del regulador i 

el programador d’espires. 
o Obra civil i instal·lacions de connexió a altres elements (marquesines, reg, mupis, ...) 

Actuacions provisionals per a mantenir el servei durant l’execució de l’obra. 

Legalització de l’armari unificat i de les instal·lacions que s’hi troben connectades. Es farà 
distinció entre els següents tipus: 
o Legalització total de l'armari, incloent el projecte de legalització, tramitació, inspeccions i 

posada en marxa, quan la potència de la instal·la sigui superior a 5 kW. 
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o Legalització parcial de l'armari, incloent el projecte de legalització, tramitació, inspeccions i 
posada en marxa parcial d'enllumenat, quan la potència de la instal·lació  sigui superior a 5 
kW 

o Ampliació legalització parcial de l'armari, incloent documentació memòria, tramitació, 
inspeccions i posada en marxa de serveis addicionals quan la potència de la instal·lació sigui 
inferior a 5 kW 

o Legalització total de l'armari, incloent memòria per legalització, tramitació, inspeccions i 
posada en marxa, quan la potència de la instal·lació sigui inferior a 5 kW. 

Equip router/switch, a cadascun dels armaris. 

Llicència associada a l’equip router/switch. 

Configuració dels equips a la xarxa de comunicacions de l’IMI. 

Mòdem 3G per l’equip de control i gestió de l’armari, en cas de no disposar de la fibra de l’IMI 
en el transitòries derivades pel desenvolupament i planificació de l’obra.  

Alta i configuració del elements de l’armari unificat a la plataforma de monitoratge de 
municipal de l’armari unificat . 

Auditoria final de l’armari unificat per verificar que les carregues s’ajusten i no ha sofert 
modificacions durant l’obra. 

Si és necessari, conjunt SAI+bateries de major capacitat al previst en l’armari unificat (1000VA/  
630W durant 120 minuts, en aquest cas cal validar si es possible encabir-ho dins dels propi 
volum de l’armari). 

Bastidor de Mobilitat, amb el regulador i grups semafòrics corresponents, el controlador 
d’espires, si s’escau, i tot l’aparellatge no inclòs a les especificacions de l’armari unificat. 

Programador de Reg amb connexió per port sèrie ethernet. (Validar amb Parcs i Jardins). 

Partida alçada a justificar per la posada en marxa de l’armari unificat i verificació de la 
connectivitat de tots el serveis inclosos a l’armari (regulador semafòric, TIC, enllumenat, reg,...). 
Si s’escau, podrà requerir la presència del proveïdor de l’armari i de l’equip de control, així com 
de tots els proveïdors responsables. 

En el cas de requerit mòdul d’enllumenat s’afergirà al pressupost una partida per un armari dels 
homologat pel Departament d’Enllumenat juntament les següents partides: 

o Partida per la monitorització i control de l’armari d’enllumenat des de l’armari unificat  
o Obra civil i instal·lacions de connexió entre els dos volums dels armaris. 
o Connectivitat entre els dos volums  

o Connector per control de l'enllumenat, Vossloh o equivalent. (Validar amb el 
Departament d’Enllumenat). 

o Equip de regulació punt a punt de l'enllumenat, iLon d'Echelon o equivalent, amb 
mòdem inclòs. (Validar amb el Departament d’Enllumenat).  

o Mòdem 3G per l'equip de tele-gestió de l'enllumenat, Citilux o equivalent, en cas de no 
disposar de la fibra de l'IMI, tant a la situació final com en el transitori ocasionat pel 
desenvolupament i planificació de l'obra. (Validar amb el Departament d’Enllumenat). 

o Obra civil de les arquetes. 
 

El pressupost a incloure en el projecte cal que s’adapti i si cal, complementi amb les partides 
pressupostàries que calgui per a donar resposta a les adaptacions de l’armari unificat al territori i 
la posterior posada en funcionament (provisionalitats, auditoria, legalització). 
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10. CONTINGUT MÍNIM DE LA SEPARATA DE L’ARMARI UNIFICAT 

El contingut mínim de la separata de l’armari unificat és el següent: 

1. Esquema de tot de tot l’àmbit de la urbanització que grafïï: els emplaçaments i tipus d’armaris 
unificats a instal·lar, circuits de subministrament, elements a subministrar i llurs potències (Veure 
exemple al punt 7). Aquest plànol ha d’haver estat aprovat per tots els REPs que tinguin serveis en 
aquell àmbit. 

2. Per cada armari unificat: 
- formulari de l’armari unificat amb les característiques dels elements que l’armari unificat ha de 

donar servei d’acord els formularis de l’esquema del fitxer 20180307_Formularis.xls disponible 

a la pàgina web: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-

tecniques/documentacio-ambits 

- detall de les característiques i justificació de la corresponent partida/es al pressupost per 

ampliació de SAI i/o bateries, si s’escau (en cas de requerir un SAI de potència superior i/o 

bateries addicionals a les equipades de sèrie per l’armari unificat, per tal de garantir 

l'autonomia de 120 minuts dels equips connectats a SAI). 

- plànol de detall d’integració del l’armari unificat en l’espai públic, on es detallin les arquetes i 

els tubulars a executar, per llur connexió amb els serveis. Aquest plànol haurà d’haver estar 

aprovat pel Departament de Mobilitat i pel Departament de Projectes Urbans. 

- plànol unifilar de la instal·lació 

- plànol de connexions i cablejat entre volums, en cas que l’armari es composi de dos volums. 

 

3. Planificació de les provisionalitats necessàries per donar continuïtat de subministrament elèctric  

als elements de l’espai públic que se subministraran des del nou armari unificat en l’impàs de 

l’execució de les obres. 

4. Pressupost dels armaris unificats més les partides de les adaptacions a les necessitats del territori 

més les legalitzacions i escomesa (segons es detalla a l’apartat 9 d’aquest document).
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SECCIÓ 1 -DISPOSICIONS GENERALS 

01. OBJECTE 
L’objecte d’aquest document és definir els  requisits funcionals i especificacions de l’armari unificat, per al 
seu disseny i fabricació. 
Les especificacions de l’armari monòlit d’Enllumenat, es troben recollides als plecs tècnics del Monolit 
aprovats pel Departament d’Enllumenat. 
Els criteris d’integració de l’armari a l’espai públic es troben recollits en el document “Criteris d’integració de 
l’armari unificat els projectes d’urbanització”.  
Els criteris d’implantació en les obres d’urbanització des de l’acta de comprovació fins a la recepció de 
l’element, es troben recollits en el document “Protocol d’Instal·lació, posada en marxa i recepció de l’armari 
unificat”. 

02. DEFINICIÓ 
L’armari unificat és l’element urbà que mitjançant un únic subministrament elèctric i un únic punt de 
connexió a la xarxa de fibra municipal dota de subministrament elèctric i connectivitat a la xarxa de fibra 
municipal als diferents serveis municipals implantats en l’àmbit del seu abast: control de la mobilitat, 
enllumenat públic, reg,, informació al ciutadà, marquesines, sensorització, etc. 

L’armari unificat agrupa en un únic volum els mòduls sota indicats els quals es descriuen llurs 
característiques en el corresponents Seccions. 

• MÒDUL DE COMPANYIA  conté el centre de protecció i mesura de l’escomesa elèctrica de l’armari :  
caixa de seccionament , fusibles,  comptador i mòdem de companyia i s’efectuarà amb les 
prescripcions i normes de Companyia vigents.  

• MÒDUL COMÚ conté les proteccions elèctriques generals, la distribució elèctrica a la resta de mòduls 
de l’armari a més una sortida trifàsica per donar subministrament a l’armari d’enllumenat i 5 
sortides monofàsiques de reserva per altres possibles subministraments públics d’aquell àmbit que 
siguin aliens als responsables de  l’espai públic que tenen mòdul en l’armari propi en l’armari 
(enllumenat, reg ,TIC i mobilitat), i que no siguin BICING, escomeses a vetlladors , quioscos ; alhora 
que els equips de metering i monitoratge de l’armari. 

• MÒDUL SAI conté el Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) i les bateries per dotar d’una 
autonomia de 120 minuts els SERVEIS ESSENCIALS de l’armari: metering, monitoratge, router, semàfors i 
equip de control de l’enllumenat. 

• MÒDUL TIC  conté els equips necessaris per la connexió a la xarxa municipal de fibra òptica de tots els 
equips instal·lats en els mòduls de l’armari  més els equips addicionals que indiqui instal·lats en 
aquell àmbit públic (WiFi, xarxa de sensors i dades) alhora que 4 sortides monofàsiques per a 
subministraments dependents del IMI. 

• MÒDUL DE MOBILITAT  conté el  bastidor amb els elements de control de trànsit d’un creuament 
estàndard, és a dir, regulador semafòric i detector d’espires homologat per l’Ajuntament de 
Barcelona i les sortides monofàsiques i llurs proteccions per a garantir el subministrament elèctric 
de tots els elements de control de trànsit com panells d’informació variable, balises, radars. 

• MÒDUL DE REG conté l’equip de control de reg  

En el cas que sigui necessari donar subministrament a la xarxa d’enllumenat, s’instal·larà un armari 
d’enllumenat homologat pel Departament d’Enllumenat a una distància que doni compliment al REBT i que 
permeti la correcte comunicació i monitorització de l’armari. A aquest armari es faran arribar des de l’armari 
unificat una línia elèctrica per a llur subministrament , una línia de SAI, línies de connexió a la xarxa 
municipal de fibra òptica , alhora que les línies per al correcte monitoratge. 

Qualsevol altre armari que no compleixi les definicions aquí indicades, no li serà d’aplicació aquest plec i 
haurà de comptar amb les corresponent homologació municipal. 

03. NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Tots els armaris unificats i les instal·lacions connectades a ell compliran les següents Normes i Reglaments, o 
les equivalents vigents en el moment de l’encomana del subministrament 

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 
• Reial Decreto 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions 
d'energia elèctrica. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), 
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. 

• Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-EA-01 a ITC-EA-07. Reial Decret 1890-2008. 

• Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric (Vademècum Endesa). 
• Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del Medi Nocturn, 

DOGC, núm.3407 de 12/6/2001. 
• Reglament d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries ITC-EA-01 a ITC-EA-07, Reial Decret 1890-2008. 
• Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932. 
• Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851. 
• Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre. 
• Normes UNE que siguin d’aplicació. 
• Els plecs de prescripcions tècnics de l’Ajuntament de Barcelona per a cadascú dels àmbits 
• Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment. 
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04. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
04.01 Especificacions mecàniques  
Les dimensions exteriors de l’armari unificat seran de 900 x 600 x 2650 mm amb els cantons arrodonits, i 
tindrà un grau de protecció IK10 segons UNE 50102 e IP55 segons UNE 60529. Aquestes dimensions poden 
ser modificades, si el disseny interior de l’armari justifica la seva necessitat, i hauran de ser aprovades per la 
Taula d’Elements Urbans. 

L’armari constarà de les següents parts: 
• Un SÒCOl construït amb xapa d’acer inoxidable d’acer inoxidable AISI 316 L (X5CrNiMo17-12-2) d’espessor 

mínim de 3 mm de color mate, per a instal·lar encastat als fonaments amb ancoratge reforçat amb 
trepant de Ø20 mm per a perns M16. Disposarà d’espàrrec roscats M 6 per a les connexions del 
conductor a terra.  

• BANCADA de 300 mm d’alçada construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI 316 (X5CrNiMo17-12-2), 
espessor mínim 3 mm  per a muntatge sobre el sòcol, amb perns M16. Es podrà encastar al terra fins a 80 
mm. En el sòcol es marcarà en sobre-relleu amb lletres d’alçada màxima 7 cm el nom del fabricant.   

• COS de l’armari de planxa construït amb xapa d’acer inoxidable AISI 304 (X5CrNi18-10) amb espessor 
mínim de 3 mm, IK10, amb tota la ferramenta per instal·lar les corresponents portes del mòduls, en el 
cantó sense portes s’instal·larà el bombí de guàrdia i comptarà amb les corresponents reixetes de 
ventilació que es distribuiran segons necessitats de cada mòdul, sense poder reduir el grau de protecció 
mínima, IK10 segons UNE 50102  e IP55 segons UNE 60529, que serà IP66 en els mòduls on s’especifiqui.  
Tot el conjunt es pintarà d’acord el tractament superficial més endavant indicat. 

L’interior estarà compartimentat mitjançant elements metàl·lics de forma que des d’un mòdul no es pugui 
accedir a un altre mòdul, alhora es disposarà de canaletes laterals exclusives per a cada mòdul que permetin 
el pas dels cables, no permetin la retenció d’aigua, siguin accessibles per les feines de conservació. Aquestes 
canaletes seran de  de material plàstic amb un grau de reacció M1 auto-extingible  conforme UNE 23727, i 
estaran fixades mecànicament a la carcassa de l’armari (no s’admetrà canaletes fixades mitjançant 
adhesius). 

La distribució interior dels mòduls serà la següent: 

• en la cara (A) (més estreta) s’ubicarà en la part inferior  el 
MÒDUL DE COMPANYIA (blau fosc), i en la part superior a aquest 
 el MÒDUL DE REG (lila) 

En les altres dues cares, perpendiculars a la primera, s’instal·la: 

• en la cara (B) en la part inferior  el MÒDUL COMÚ (blau clar) i 
sobre  el MÒDUL SAI (gris) i 

• a l’altra cara (C) el MÒDUL DE MOBILITAT (verd) i més  el 
MÒDUL TIC (vermell)  que en la part superior ocupa part del 
mòdul comú.  COBERTA  (verd). 

 
Quan una mateixa cara de l'armari és compartida per dos 

mòduls, l'espai interior ha de ser compartimentat i la porta ha de ser dividida de manera que l'accés a 
cadascun dels serveis sigui independent. 
Portes: 

Cada mòdul disposarà d’una PORTA. Aquestes seran d’acer inoxidable AISI 304 (X5CrNi18-10) . En el 
cas que les portes siguin de doble càmera serà d’espessor mínim de 1.5 mm, o en el seu defecte, 
d’espessor mínim 3 mm amb plecs en el seu perímetre per a major rigidesa, totes elles amb 
tractament de pintura sota indicat i resistència a l’impacte IK10. Cada porta disposarà d’espàrrecs 
roscats M4 per les connexions d’aquesta amb la línia de terres de l’armari, pany, de portaplànols, 
així mateix totes les portes llevat de les MÒDUL DE COMPANYIA disposaran d’elements de subjecció dels 
sistema de d’identificació d’accessos. 

Totes les portes disposaran de finals de carrera magnètics que es connectaran al sistema de 
monitorització de l’armari unificat , alhora aquest finals de carrera estaran commutats en la llum de 
cortesia instal·larà en la part superior de mòdul de forma que aquesta s’apagui quan la porta de 
l’armari es tanqui, l’encesa d’aquesta llum serà mitjançant un interruptor . 

En tots els mòduls , llevat del mòdul de companyia, s’instal·larà en el marc superior de la porta un 
llum per ajudar als treballs nocturns a l’armari. Aquest llum haurà d’estar fixat mecànicament. No 
s’admetrà llums fixats mitjançant elements adhesius. 

El sentit d’obertura de les portes dels costats llargs 
serà en forma d’obertura de gavina, i l’angle màxim 
d’obertura serà de 110º. 

 
El sentit d’obertura de les portes del MÒDULS DE 
COMPANYIA i de REG serà en sentit del MÒDUL DE 
MOBILITAT i l’angle mínim d’obertura seràs de 
135º. 

Els panys seran de triple acció  (clau, extracció 
maneta i gir maneta) amb empunyadura anti-
vandàlica d'acer inoxidable Norma AISI-316-L mate , 
amb tija AISI 304 (X5CrNi18-10). 

 
La frontissa es posarà en la parell més allunyada del 
mòdul de companyia i la fulla de la porta tindrà 
l’amplada de tot el mòdul descomptant els 
bastidors. Les frontisses no seran accessibles des de  
l’exterior, i la part inferior estar com a mínima 30 
cm del terra.  

 
Els bombins a instal·lar seran els següents, aquest 

es pintaran amb el color indicat a la taula , per a poder identificar el mòdul: 
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• COBERTA d’un sol aiguavés de  xapa AISI 304 (X5CrNi18-10) d’espessor mínim 2 mil·límetres amb 
acabat de pintura especificat més endavant . La pendent de la COBERTA serà del 15% i es donarà 
en el sentit perpendicular dimensió més petita, deixant la part més elevada en punt d’obertura 
de la porta del MÒDUL DE COMPANYIA.  

En façana de la dimensió més petita  identificarà l’armari en lletres negres d’altura 5 cm de la 
següent manera AU- XXXX, on  XXXX és el número d’armari. 

• Armelles de transport desmuntable que un cop col·locat l’armari en obra es substituiran  per a 
col·locació de cargol enrassat amb una junta d’estanqueïtat. 

L’acabat en pintura  de la COBERTA , PORTES I COS DE L’ARMARI consisteix en el desgreixat manual de les 
parts a pintar, pintura normalitzada RAL 9007 mate, amb procés especial anti-graffiti i anti-enganxines amb 
capa d’imprimació WASCH-PRIMER, esmalt sintètic, imprimació SL 100 METAL i SL 600 BRILLO HLG SYSTEM i 
assecat especial al forn.  

L’espessor de cadascun dels recobriments serà com a mínim 200 micres. 

04.02 Especificacions elèctriques  
La potència màxima de l’armari unificat serà de 43 kW trifàsics , 63 A.. 
Els quadres i els seus components seran projectats, construïts i connexionats d'acord amb les següents 
normes i recomanacions: 

• EN 50.102. Graus de protecció proporcionats pels envoltants de materials elèctrics contra els 
impactes mecànics externs. 

• EN 50.298. Envoltants destinades als conjunts d'aparellatge de baixa tensió. Requisits generals per a 
les envoltants buides. 

• EN 60.439-1. CEI 439-1. NBE 6439. Conjunts d'aparellatge en baixa tensió. Part 1: Requisits per als 
conjunts de sèrie i els conjunts derivats de sèrie 

04.02.01 Especificacions elèctriques generals 
• Tots els materials seran de primera qualitat i tindran el marcatge CE, havent realitzat sobre ells els 

assajos pertinents. 
• Tots els components en material plàstic hauran de respondre als requisits de auto-extinguibilitat a 

960ºC, 30 segons, de conformitat amb la norma CEI 695.2.1 i NF C 20-455. 

• Per facilitar la inspecció de l’armari, tots els components elèctrics seran fàcilment accessibles pel 
frontal mitjançant tapes cargolades o frontisses,  no havent de desmuntar altres elements per al seu 
accés. 

• Tot l’aparellatge serà fixat en guies o panells subjectes sobre travessers específics de resistència.  
• Els armaris estaran equipats amb les proteccions estàtiques necessàries per garantir la impossibilitat 

de contactes involuntaris o accidentals amb les parts del quadre amb tensió.  
• La distribució es dissenyarà de manera que faciliti la identificació de les parts amb tensió perquè el 

manteniment dels equips instal·lats en ell es pugui fer amb total seguretat.  
• L’armari ha d'estar construït de tal manera que permeti qualsevol tipus d'ampliació sense necessitat 

d'efectuar, en la mesura del possible, talls de servei per al que s'han de facilitin en el futur qualsevol 
tipus d'ampliació sense perill per a les persones i els equips.  

• Cada mòdul disposarà d’una butxaca situada a l'interior de la porta o en un lateral, per guardar 
l'esquema unifilar/multifilar de potència i funcional, en cas que el titular ho determini. 

• Les derivacions s'han de fer amb cable o amb fleix de coure flexible, amb aïllament no inferior a 750V. 
En cap cas s'admetrà platines de coure nua per realitzar connexions d'interruptor a línia/embarrats.  

• Els interruptors estaran normalment alimentats per la part superior, excepte exigències excepcionals 
de la instal·lació.  

• Les barres hauran d'estar identificades amb senyals autoadhesives segons la fase.  
• Totes les entrades a l’armari s'hauran de realitzar per la part inferior del quadre de tal manera que es 

mantingui l'IP de l’armari. 
• Les canaletes que s'instal·len a l'interior de l’armari no creuaran platines, aparellatge, etc i s'han de 

poder obrir sense dificultat.  

04.02.02 Especificacions del cablejat 
• Per a tota la distribució interior del quadre s'utilitzarà cablejat d'aïllament mínim de 750 V, no 

propagador de l'incendi i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius. Els fils de 750 V seran del 
tipus H07Z1-K. Els cables amb aïllament 0,6/1 kV seran del tipus RZ1-K.  

• Els conductors seran dimensionats per al corrent nominal de cada interruptor i no per a l'ajust de 
projecte que el relé requereixi.  

• Tot el cablejat ha de portar en els seus extrems les punteres o terminals corresponents a la seva 
secció i tindrà la longitud mínima indispensable.   

• El cablejat de senyals analògiques i de comunicació ha evitar sorolls i distorsions. Els cables de 
senyals aniran separats dels cables de maniobra i de potència.  

• S'haurà d'evitar en la mesura del possible, barrejar dins de les canalitzacions de l'armari, potència i 
maniobra (sempre que les tensions siguin les mateixes).  

• Els borns s'identificaran amb la designació amb què apareixen en els esquemes. Cada cable tindrà 
una identificació unívoca i no podrà donar lloc a confusió.  

• Els borns es disposaran en les regletes de tal manera que la seva numeració sigui correlativa i de 
menor a major, d'esquerra a dreta o de baix a dalt.  

• Al carril els borns s'agruparan en borns de potència, de senyalització, etc segons s’especifica en 
aquest document. 

MÒDUL PANY COLOR 
COMPANYIA JIS-20 BLAU 

COMÚ SCHENEIDER 405 - 
SAI FAC MODEL COM GRIS 
TIC FAC MODEL TIC VERMELL 

MOBILITAT  FAC MODEL BARCELONA VERD 
REG FAC MODEL REG A DEFINIR 
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• L'arribada dels cables externs al quadre es realitzarà sobre el regla de borns corresponent. Aquests 
borns seran de la mida adequada per a cada tipus de cable i estaran identificats. Preferiblement, es 
col·locarà en una sola regleta de borns i com a màxim 2. En aquest cas la disposició de les regletes 
ha de ser tal que la connexió tant dels cables interiors d'estar apantallat i trenat, per com exteriors 
sigui fàcil de realitzar.  

• En cas de despreniment del born corresponent, qualsevol cablejat podrà identificar per al seu 
posterior connexió. Això afecta cablejats exteriors i interiors.  

• S'utilitzarà cinta termoretràctil de color per a la protecció del cablejat amb els terminals. No 
s'utilitzarà cinta aïllant per als terminals.  

• Tot el cablejat entre mòduls i de connexió a l’exterior passarà per l’interior de les canaletes. I les 
sortides/entrades a cadascú dels mòduls mitjançant el borner, llevat del mòdul de companyia i 
mobilitat. 

04.02.03 Especificacions muntatge  
• El muntatge de la part elèctrica la durà a terme un operari que disposi de carnet instal·lador 

electricista, en col·laboració amb l’equip de muntadors mecànics. 
• Es respectarà la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. Els operaris faran servir 

obligatòriament els EPIs necessaris.  
• La connexió a terra serà la primera connexió a realitzar en el moment de la instal·lació de l’armari al 

seu emplaçament definitiu. 
• Totes les operacions de l’armari s’efectuaran en taller, els  armaris s’entregaran completament 

acabats i llestos per funcionar, amb la programació i les comunicacions a punt. 

04.02.04 Assaigs  
Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta execució dels 
armaris unificats, a fi d'aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a través de fabricants 
homologats, complint els procediments i normatives establertes per a aquest tipus de components i garantir 
el correcte i fàcil manteniment posterior. 

El fabricant serà responsable d’efectuar els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993: 

– Inspecció de tots els conjunts i el cablejat. 
– Verificació de prova en buit, en tensió. 
– Verificació de funcionament elèctric i mecànic dels aparells. 
– Verificació de la resistència d'aïllament. 
– En cas de portar E/R de tensió, verificació dels límits de tensió previstos amb càrrega de potència. 
– Verificació dels límits d’escalfament en tota la gamma. 
– Verificació del grau de protecció en tota la gamma. 

A més, el fabricant haurà d’aportar la certificació emesa per un laboratori acreditat per ENAC, conforme el 
disseny dels seu armari ha superat satisfactòriament les següents proves: 

– De resistència ambiental, descrites a la norma UNE 135.401-2 EX (Equipament per a senyalització 
viària. Reguladors de trànsit. Mètodes de prova). 

– De compatibilitat electromagnètica prescrites per la norma de producte EN 502.93 (Compatibilitat 
electromagnètica. Sistemes de senyalització de trànsit per carretera), amb els graus de severitat 
determinats pel document “Regulador semafòric. Proves d'homologació”, redactat per la Direcció 
dels Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

– Assaig IK –xx segons norma 
– Assaig IP –xx segons norma 
– Assaig determinats en les proves d’homologació del regulador semafòric (ref. Al Plec de Mobilitat) 
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SECCIÓ 2 MÒDUL DE COMPANYIA 

05. ESPECIFICACIONS GENERALS 
Aquest mòdul conté el centre de protecció i mesura de l’escomesa 
elèctrica de l’armari l’escomesa de companyia i disposarà d’un accés 
diferenciat e independent de la resta de mòduls.  

L’amplada general del mòdul és de 47 cm amb una fondària de com a 
mínim 20 cm i una alçada total mínima de 169 cm. 

El ha de donar compliment a la GUIA VADEMÈCUM PER A INSTAL·LACIONS 

D’ENLLAÇ EN BAIXA TENSIÓ de la companyia distribuïdora, llevat que la caixa 
del comptador en la que s’ha acordat d’incloure també el mòdem. 

Es dissenyarà per una potència màxima de 43 kW, tot i que les carregues 
siguin inferior. 

En general : 

• Contindrà la caixa de seccionament (en cas que companyia ho 
sol·liciti), els fusibles, el comptador electrònic del tipus multitarifa i 
pluricompanyia (que podrà ser de lloguer) i les connexions per tal que 
companyia pugui instal·lar un mòdem.  
• Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament 
amb airejadors per a permetre una correcta ventilació i impedir la 
condensació. 
• A la part interior de la porta d'abonat figurarà un esquema on 
s'indiquen els calibres de les proteccions tèrmiques i diferencials 
utilitzats. 
• Disposarà d'un porta-notes on es col·locaran els avisos i instruccions 
especials que es puguin produir. 

• Full de verificació i manual del comptador de companyia distribuïdora. 

06. ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES 
• Cablejat de potència 4x400/230V de colors negre, marró i gris per a les fases actives i blau per al 

neutre. 

• Escomesa: cable afumex rígid 750V de secció necessària segons norma de companyia, mínim 4x16 
mm2. 

• Línia general: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons la intensitat nominal, mínim 
4x16 mm2. 

• Escomesa de mesura directa (fins a 63A) segons les normes de la companyia. 
• Tot l’aparellatge haurà de ser proveïdors homologats per la companyia distribuïdora 

07. ESPECIFICACIONS DE CONTROL 
Es disposaran els següents equips connectats a l’equip de control, i es farà arribar al senyal a aquest equip 
ubicat en el mòdul comú:  

• Dispositiu final de carrera de detecció de porta oberta 
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SECCIÓ 3 MÒDUL COMÚ 

08. ESPECIFICACIONS GENERALS 
MÒDUL COMÚ conté les proteccions elèctriques generals, la distribució elèctrica a la resta de mòduls de 
l’armari a més una sortida trifàsica per donar subministrament a l’armari d’enllumenat i 5 sortides 
monofàsiques de reserva per altres possibles subministraments públics d’aquell àmbit que siguin aliens als 
responsables de  l’espai públic que tenen mòdul propi en l’armari unificat ( enllumenat, reg ,TIC i mobilitat), i 
que no siguin BICING, escomeses a vetlladors, quioscos, d’acord el que s’especifica en l’aparta 8; alhora que 
un analitzador de xarxes  d’acord s’especifica en l’apartat 9  i monitoratge de l’armari d’acord s’especifica en 
l’apartat 10. 

Disposarà d’un accés diferenciat e independent de la resta de mòduls. 

En la part interior de la porta enganxarà una etiqueta amb on hi consti: 

o Número de fabricació i data de fabricació. 
o Tensió de treball. 
o Potència nominal. 
o Verificació del control de qualitat. 

En el porta-plànols es posaran els plànols juntament amb la de càrregues connectades 

L’amplada mínima  del mòdul és de 45 cm amb una fondària de com a mínim 25 cm i una alçada mínima 
total de 140 cm. 

El disseny haurà de garantir que en funcionament màxim la temperatura interior d’aquest mòdul estarà dins 
-5º C a + 45ºC i la humitat relativa ser inferior al 90%, i que alhora es garanteix la IP 65 i la IK10 

09. ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES 
Aquest mòdul efectua la distribució del subministrament elèctric de SAI , i el subministrament elèctric de la 
línia General de Companyia o de xarxa a la resta de mòduls. 

Distribució elèctrica de xarxa en la part inferior del mòdul es disposarà de borns de cargol per a connectar la 
línia d’alimentació que provinent del mòdul comú i les terres de tots els armaris per l’interior de la canaleta 
lateral pujarà fins a la part superior on es connectarà a l’ IGA -aquest serà de tipus caixa moldejada amb 
regulació manual de corbes de dispar i calibre adient a la previsió de potència màxima de l’armari i tindrà 
una referència de tensió connectada al sistema de control – a continuació descarregadors contra 
sobretensions transitòries classe II;  a la sortida del IGA s’instal·larà  un mesurador de consums trifàsic- que 
haurà de tenir un percentatge d’error màxim del 5% per la mesura de les intensitat de les carregues 
previstes a l’armari. 

A continuació s’efectuarà la següent distribució elèctrica per serveis: 

o Un circuit trifàsic per Enllumenat al que s’intercalarà fusibles trifàsic, i posterior a aquests un punt de 
mesura per a cada fase, per acabar en una borna de cargol instal·lada en la part inferior del mòdul.  

L’elecció dels calibres serà per selectivitat essent sempre aquest de major calibre que el IGA instal·lat en 
el mòdul d’enllumenat, i  en el supòsit que no es hi hagi enllumenat s’instal·laran igualment el porta-
fusibles i els transformadors , però no es dotarà de fusibles. 

o Un circuit trifàsic pels la reserva dels 5 sortides per a serveis futurs més un circuit addicional cap a cap a 
la il·luminació i una presa de corrent de 6A per a treballs a l’armari amb una protecció de 6A, a l’inici 
d’aquesta derivació s’instal·larà una diferencial de 4 pols amb referència  a partir dels qual sortiran 5 
línies monofàsiques en les quals s’instal·larà un punt de mesura, un interruptor diferencial de dos pols 
que tindria una referència d’intensitat, per acabar totes elles amb les corresponents borns de cargol 
instal·lat en l’extrem inferior del mòdul.. 

L’elecció dels calibres serà per criteris de selectivitat, i en el cas que no es defineixin en el moment de la 
comanda serà de 6 A. S’equilibrarà la distribució de fases entre els 5 slots. 

o Tres circuit monofàsics, un per a cadascun dels següents mòduls: SAI, TIC i MOBILITAT GENERAL. Caldrà 
intercalar un fusible i posteriorment un punt de mesura, per acabar en una borna de cargol instal·lada en 
la part inferior del mòdul. 

L’elecció dels calibres serà per selectivitat essent sempre aquest de major calibre que el IGA instal·lat en 
el mòdul al que donen servei. 

o Un circuit cap el COMMUTADOR SAI –GENERAL. 
 
La distribució elèctrica de les sortides de potència estarà equilibrada per fases. 

 
Distribució elèctrica de SAI en la part inferior del mòdul es disposarà de borns de cargol per a connectar la 
línia d’alimentació que provinent del mòdul comú i les terres de tots els armaris per l’interior de la canaleta 
lateral pujarà fins a la part superior on ens connectarà al COMMUTADOR SAI-GENERAL. Aquest commutador 
s’alimentarà normalment des de SAI, i en cas d’un zero al SAI es subministrarà des de la línia Genera, 
retornant automàticament a la línia de SAI quan aquesta tingui tensió . 

A continuació s’efectuarà la distribució elèctrica de l’alimentació SAI en: 

o Alimentacions al Metering i la central de monitoratge del sistema col·locant al abans el corresponent 
interruptor diferencial. 

o Dos circuits, un per a cadascun dels mòduls següent: TIC i ENLLUMENAT. Aquests es connectaran a les 
bornes de cargol de la part inferior per les sortides cap els respectius mòduls. El born al que es 
connectarà la sortida d’enllumenat serà un born fusible  

o Un circuit per a mobilitat al que s’instal·larà un fusible i punt de mesura, acabant també a la bornera 
de sortida cap el mòdul de mobilitat la part inferior del mòdul comú. 
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09.01 Especificacions dels components i criteris de 
selecció 

o Cablejat de potència 4x400/230V de colors negre, marró i gris per a les fases actives i blau per al 
neutre. 

o Línia general: cable Afumex flexible 750V de la secció necessària segons la intensitat nominal i les 
característiques de distribució aigües avall.  

o Línies de sortida (a la resta de mòduls i als dispositius associats a aquest): cable afumex flexible 750V 
de la secció necessària segons la intensitat nominal. 

o Interruptor General Automàtic (IGA) del tipus caixa moldejada amb regulació de corbes de dispar. 
o Enllumenat interior amb làmpada, amb encesa mitjançant interruptor i apagada automàtica vinculada 

a al tancament de la porta. 
o Interruptors magnetotèrmics d’intensitat segons la potència de sortida, corba-C i tall mínim 6A. 
o Diferencials instantanis d’intensitat segons la potència de sortida i sensibilitat mínima de 300mA. 
o Bornes de la secció adequada a les línies de sortida 
o Presa de corrent per a ús propi protegida amb diferencials de 30mA de sensibilitat 
o Descarregadors contra sobretensions transitòries Classe II 
o Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors per a permetre una 

correcta ventilació i impedir la condensació. 
o Tots els calibres s’adequaran a la potència superior normalitzada a la càrrega del mòdul o del slot , en 

el cas que aquesta no es determini serà de 6A, nogensmenys els calibres dels fusibles seran de l’esglaó 
de potència superior al diferencial instal·lat en el mòdul per tal de mantenir-ne la selectivitat. 

o Els equips de mesurador de consums s’adequaran a les potències a mesurar, no tindran un error 
superior al 5%, en cap cas s’autoritza a instal·lar transformador que tinguin una sensibilitat fora del 
rang de la magnitud a mesurar i fer la transformació mitjançant software. 

o Totes les connexions cap a mòduls externs i subministraments externs s’efectuaran mitjançant els 
borns inferiors del mòdul, els quals hauran de ser accessibles i permetre la connexió de nous circuits 

o El pas de cablejat es realitzarà mitjançant canaletes laterals, i no s’admet cables no fixats, i els seus 
extrems hauran d’estar identificats 

• Tots els elements tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors 
per a permetre una correcta ventilació i impedir la condensació , alhora que estaran fixats sobre 
carrils DIN. 

• Tots els element instal·lats hauran de ser fàcilment accessibles, estar protegits davant contactes 
accidentals i identificats d’una forma permanent. 

• L’equilibrat de potències entre fases. 
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10. ESPECIFICACIONS ANALITZADOR DE XARXES 
L’ANALITZADOR DE XARXA , en endavant metering, serà un equip modular i permetrà la lectura i comunicació de 
les principals magnituds elèctriques (tensió, intensitat, potència activa, potència reactiva, .....) dels punts 
marcats en verd en el plànol adjunt en temps real de com a mínim 15 circuits monofàsics i la sortida de les 
dades es realitzarà mitjançant un dels dos port RS485 i protocol de comunicacions SSI, i velocitat de 119200 
bauds. Aquest s’instal·larà sobre un carril DIN, deixant un espai accessible de com a mínim 5 cm per a 
facilitar la connexió dels sensors. L’analitzador de xarxes es subministrarà a 240 V , la seva temperatura de 
funcionament serà de -5ºC a 45ºC. 
 

PRECISSIÓ DE L’ANALITZADOR 
Variable Resolució  Precisió 
Mesura de tensions 0,01 V ± 1% 
Mesura de corrent 0,1 A ± 1% 
Potència Activa 0,1 W ± 1% 
Potència Reactiva 0,1 VAr ± 1% 
Potència Aparent 0,1 VA ± 1% 
Factor de potència  ± 1% 
Freqüència  0,01 Hz ± 0.01HZ% 
Energia Activa 1 Wh ± 1% 
Energia Reactiva 1 VArh ± 1% 

 
Els sensors que es connectaran tindran un error màxim del ± 3% respecte de la magnitud elèctrica a mesurar 
d’acord a la IEC 61869, i la sortida 1 A, en el cas de  transformadors seran de tipus 0,5 o inferior. 

11. ESPECIFICACIONS DEL SISTEMA DE CONTROL 
L’armari unificat disposarà d’un sistema de control que processarà les senyals a sota relacionades i que 
enviarà aquesta informació a la plataforma de monitoratge de l’armari unificat a través del repositori 
municipal SENTILO, d’acord amb el protocol de comunicació SENTILO.  

Les senyals que rebrà o els actuadors sobre actuarà són : 

• Dispositiu final de carrera per detecció d’accés (porta oberta). 

• Control d’identificació d’accessos  

• Dispositiu sonor d’alarma (buzzer) per senyal acústic (mitjançant BUS RS-485 apantallat) 

• Equip ambiental segons s’especifica a l’apartat 16 

• Contactes auxiliars a les proteccions de la línia de l’escomesa general (IGA) i/o a l’alimentació 
d’entrada a SAI (mitjançant un port sèrie RS-232) 

• Referències de tensió  

• Dades de l’analitzador de xarxes 

 

Els cables de senyals des dels contactes auxiliars, buzzer i contactes de final de carrera fins al born de senyals 
d’entrada del sistema de control, han d’estar degudament protegits dins una mànega apantallada de 16 
conductors d’1mm2. 

El sistema de control anirà alimentat a 240 V, connectat al router de comunicacions i disposarà de tantes 
entrades/sortides digitals i analògiques com siguin necessàries per a dur a terme: 

• El tractament en local de la informació adquirida pels sensors, a efectes de derivació a la unitat 
corresponent per a completar per sí sol l’actuació programada, però també d’anàlisi d’històrics, control 
de temps d’actuació, etc. seguint el conjunt d’estàndards i protocols generals publicats per les diferents 
unitats municipals competents 

• Segmentar i adreçar la informació relativa a l’estat dels sistemes de manera que es pugui servir 
informació a cada unitat responsable de manteniment i gestió de serveis públics. Els serveis 
d’enllumenat públic, mobilitat, IMI, reg, etc. han de constituir cada un d’ells un “client” al que dirigir la 
informació que li interessi en un format estàndard particularitzat que li permeti tractar aquelles 
informacions en els seus sistemes propis. 

12. ESPECIFICACIONS DE COMUNICACIONS 
Disposarà de tantes connexions de comunicacions amb el mòdul TIC com elements i/o serveis d’aquest 
mòdul que ho requereixin.  

13. NORMALITZACIÓ DE BORNS 
Els armaris es lliuraran a l’obra totalment proveïts amb totes les proteccions, bornes i cablejats descrits, 
independentment del nombre de serveis previstos al mòdul comú. 
 
El nombre, disposició i configuració dels borns hauran de ser degudament normalitzats segons requeriments 
de l’Ajuntament. 
 
Caldrà tenir presents les següents consideracions: 

• La mida dels borns serà en funció de la secció i del nombre de cables que es connectaran. 

• Els cables es connectaran mitjançant terminal. 

• Els borns de terra s’agruparan i es connectaran al sistema de posada a terra de l’armari. 

• El cablejat dels mòduls d’Enllumenat i Mobilitat es faran d’acord amb les especificacions dels 
corresponents departaments. 

• Els borns i els cables corresponents s’etiquetaran d’acord amb la classificació que aprovi 
l’Ajuntament 
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SECCIÓ 4 MÒDUL SAI 
14. ESPECIFICACIONS GENERALS 
Les funcions dels mòdul SAI és garantir el funcionament dels SERVEIS ESSENCIALS connectats a l’armari unificats 
en el cas d’una manca de subministrament de la LÍNIA GENERAL durant 120 minuts i estabilitzar els 
subministraments dels SERVEIS ESSENCIALS. 

És consideren com a SERVEIS ESSENCIALS: 

• El regulador semafòric i els semàfors , i opcionalment els detectors del mòdul de mobilitat. 

• El  router/ switch del mòdul TIC. 

• L’equip de metering i monitoratge del mòdul COMÚ. 

• L’equip de control, Citilux o equivalent, i el mòdem de l’equip punt a punt del mòdul d’Enllumenat. 

En el supòsit d’haver de connectar altre serveis diferents als anteriorment relacionats, caldrà analitzar la 
viabilitat tècnica i l’aprovació del gestor de l’armari unificat  . 

L’amplada mínima del mòdul és de 45 cm amb una fondària de com a mínim 50 cm i una alçada mínima total 
de 50 cm. La part inferior del mòdul se situarà com a màxim a 175 cm. 

Aquest mòdul comptarà amb obertures i/o sistemes de refrigeració que hauran d’assegurar de satisfer els 
següents requeriments: 

• IP 55 i IK10, 

• temperatura interior no superior en més 5ºC respecte la temperatura exterior - tan si estan aturats o 
en funcionaments els equips , 

• temperatura interior no inferior a 0ºC i  

• humitat relativa superior al 85% 

• prioritàriament s’optarà per dissipació de calor per ventilació natural enfront la ventilació forçada. 

A la part superior del mòdul s’instal·larà un sensor ambiental, de característiques detallades en l’apartat 18. 

15. ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES 
Al MÒDUL SAI se subministra des de la LÍNIA GENERAL que arriba des del MÒDUL COMÚ, de la qual en surten dues 
derivacions: 

• Una primera per al subministrament del SAI , a la que es  s’instal·larà l’interruptor magnetotèrmic + 
diferencial de reconnexió automàtica, 

• una pressa de corrent i  l’interruptor pel llum de cortesia. 
 La línia de sortida del SAI serà de tipus anomenat ON LINE o de doble conversió. 
Totes les entrades i sortides es realitzaran mitjançant els borns disposats per a tal efecte. 

 
Esquema elèctric del mòdul SAI 

15.01 Especificacions dels components 
• Interruptor magnetotèrmic + diferencial de reconnexió automàtica, d’intensitat segons la potència de 

sortida i sensibilitat mínima de 300 mA, amb l'objectiu de garantir la seguretat en cada etapa del circuit 
d'alimentació, a més tindrà un contacte lliure de potencial per a la seva connexió a una de les entrades 
auxiliars del regulador.  

• SAI de potència mínima 1000 VA, en el cas que la suma de la previsió de càrregues de SERVEIS ESSENCIALS 
sigui inferior a 500 VA, i en els casos que aquesta previsió de càrregues sigui superior la potència del SAI 
serà de com a mínim la previsió de carregues multiplicat per 1,3, per tal de permetre la recàrrega de 
bateries en simultaneïtat amb el subministrament de la resta de càrrega. 

• El SAI tindrà  tres modes de funcionament: 

o Mode normal, quan hi hagi subministrament elèctric normal. El regulador s'alimenta a través de la 
combinació rectificador/carregador-inversor. 

o Mode local, quan ha caigut el subministrament elèctric. El regulador s'alimenta a través de la 
bateria i l'inversor, fins que el subministrament es restableix o fins que el nivell de càrrega de la 
bateria cau per sota d'un llindar, en aquest cas el regulador enviarà una alarma al Centre de 
Control. 

o Mode de bypass. El regulador s'alimenta directament del subministrament elèctric 

• Alhora el SAI ha de complir les següents característiques: 

• Dimensions per a poder instal·lar en un RACK de 19’’ alçada màxima 2U 
• Tele-gestionable i disposar de sensors per a llur monitorització. Port de Comunicacions (mínim 

RS232) 
• Condicions de treball 0 + 50ºC, Humitat 0-95% no condensada 
• Temps de transferència inversor bateria de 0 ms 
• Tensió nominal 230/240  V AC – Monofàsic 
• Factor de potència ≥0,99 a plena carrega 
• Nivell de soroll a 1 m  < 50 dBA . 

• La capacitat de les bateries es dimensionaran amb una eficiència del SAI del 95% considerant el cas més 
exigent dels següents: 
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 Garantia de potència de 630 W durant 120 minuts  
 Donar servei simultàniament als SERVEIS ESSENCIALS instal·lats en l’armari durant 120 minuts: 

o MOBILITAT: regulador semafòric + semàfors a plena lluminositat + detectors 
o TIC: router/switch + Línies de sensors i actuadors  
o COMÚ : analitzadors de xarxes + monitoratge 
o ENLLUMENAT:  Citilux o equivalent, i el mòdem de l’equip punt a punt del mòdul d’enllumenat  

• Les bateries seran de tipus estanc, preferentment de tipus Pb-Ac Gel o superiors en prestacions. La 
selecció, dimensionament i instal·lació de les bateries s’ha de realitzar amb l’objectiu de garantir la 
capacitat a la potència de càrrega definida en projecte durant un període mínim de 4 anys en les 
condicions de funcionament de l’armari.  

• El cablejat d'aïllament mínim haurà de tenir una tensió d’aïllament mínima de 750 V, haurà de ser no 
propagador de l'incendi i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, amb una secció mínima 2x6 mm2, 
segons la intensitat nominal de valor. 

16. ESPECIFICACIONS DE CONTROL 
Es disposaran els següents elements connectats amb l’equip de control de l’armari: 

• Referència de tensió segons equip de control 
• Sistema d’identificació d’accessos (mitjançant BUS RS-485 apantallat) 
• Contacte auxiliar de la línia GRAL  
• Contactes auxiliars i final de carrera porta (mànega apantallada de conductors d’1mm2) 
• Sensor ambiental 
• La comunicació regulador-SAI s'efectuarà mitjançant dos contactes lliures de potencial i opcionalment a 

través d'un port sèrie RS-232 o RJ45. 
• Addicionalment, a través d'aquest port, el SAI informarà el regulador, i aquest al Centre de Control, de: 

– Decisió i restabliment del subministrament elèctric. 
– Nivell de càrrega de la bateria inferior a un determinat llindar. 

El SAI haurà de ser tele-gestionable des de la plataforma de l’armari unificat. Aquesta tele-gestió o 
comandament remot implica al menys poder realitzar les següents tasques des de la plataforma: 

• Rearmat 
• Bypass 

17. BORNS NORMALITZATS 
El nombre, disposició i configuració dels borns hauran de ser degudament normalitzats segons requeriments 
de l’Ajuntament. 
 

18. SENSOR AMBIENTAL 
El sensor ambiental tindrà integrat en una única placa: 

• Un acceleròmetre de tres eixos (±2/±4/±8/±16g) 
• Un sensor de pressió de 260 a 1260 hPa en un rang de temperatura -40º C a +85ºC 
• Un sensor de temperatura interior de sensibilitat  ±0,5º C de 0 a 60ºC 
• Un sensor de temperatura exterior de sensibilitat ±0,5º C de 0 a 60ºC 
• Un sensor d’humitat relativa ±3,5 % de 20 a 90% Hr  

 
Addicionalment, el sensor ambiental haurà de complir, al menys les següents requeriments: 

• La freqüència de mesura serà de com a mínim 1 segon.  
• La sortida de la senyal de sensor ambiental serà compatible amb el mòdul de monitorització.  
• El seu subministrament elèctric no ha requerir de la instal·lació d’adaptadors de tensió. 

19. DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
 

 

En la part inferior del mòdul s’instal·larà el conjunt de 
born per l’entrada i sortida del subministrament 
elèctric, senyals, comandaments del SAI, referències i 
comunicacions, conjuntament amb l’interruptor 
magnetotèrmic + diferencial de reconnexió 
automàtica la pressa de corrent i  l’interruptor pel 
llum de cortesia, tot dins de caixes de doble aïllament 
amb airejadors i per a permetre una correcta 
ventilació i impedir la condensació i finestres per la 
seva fàcil accessibilitat, alhora que fixats sobre carrils 
DIN. 

Els diferencial d’identificaran de forma permanent 

El rac de 19 polsades es retranquejarà de forma que 
un cop tancades les portes quedi per davant i darrera 
un mínim de 5 centímetres lliures per la circulació 
d’aire. 

 

 

 

El SAI s’enracarà deixant una U lliure entre les caixes de de doble aïllament i el SAI i deixant el display de 
control visible d’aquest visible. Seguidament es tornarà a deixar una U lliure i es deixaran en la part superior 
espai per fins a 3 mòduls de bateria i en el part superior es deixarà un espai lliure per la ventilació. El SAI i les 
bateries es fixaran al vestidor  

En els sostre es connectarà el mòdul ambiental i /o elements actius de climatització, si fossin necessaris 
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Tots els elements haurà de ser accessible i operable sense necessitat d’actuar sobre cap altre element, si es 
necessari es disposarà d’una segona porta a l’extrem posterior que haurà de complir tots els requisits de les 
altres 

Totes les connexions realitzaran mitjançant els borns normalitzats i els cables estaran dins de canaletes, no 
estan permesos cables vistos 

Tot el cablejat ha de portar en els seus extrems les punteres o terminals corresponents a la seva secció i 
tindrà la longitud mínima indispensable. 

SECCIÓ 5 MÒDUL MOBILITAT 
20. ESPECIFICACIONS GENERALS 
El MÒDUL DE MOBILITAT és l’ espai on encabir un bastidor de 19’’ amb els elements de control de trànsit d’un 
creuament estàndard, és a dir, regulador semafòric de fins a 32 grups i detector d’espires i tot l’aparellatge 
necessari per l’alimentació i conexionat de la resta d’elements i dispositius vinculats als Serveis de Mobilitat 
que no formen part de l’armari bàsic i que es disposaran en un altre en cas d’existir, com poden ser les 
balises,  els panells d’informació variable, càmeres, radars. Aquest bastidor donara compliment a l’establert 
en el document “Regulador semafórico. Especificaciones técnicas y funcionales”, elaborat per la Direcció dels 
Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament. 

El mòdul disposarà de la clau de guàrdia, marca Krauss&Naimer o equivalent, s’ubicarà a la part superior del 
mòdul per sobre dels 110cm d’alçada del bastidor de tal forma que es pugui encabir sense necessitat de 
foradar-lo.  

Es disposarà un dispositiu final de carrera addicional per detecció de porta oberta, que es connectarà al 
regulador que s’instal·larà amb posterioritat en aquest mòdul, per enviar el senyal directament al Centre de 
Control de Trànsit. 

Les dimensions d’aquest mòdul han de permetre encaixar un bastidor d’amplada tipus rack de 19” amb una 
fondària 22 cm i alçada total de 110 cm. Els fabricants dels reguladors homologats per Mobilitat disposaran 
tots els elements necessaris en aquest bastidor. 

El mòdul ha de complir totes les especificacions del Plec definit pel Departament de Mobilitat. 

21. ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES 
Disposarà de dues línies d’alimentació: una provinent de l’escomesa general de companyia i una altra del 
SAI., i dues referències de tensió per a monitoritzar els diferencials.  

Es mostra només a mode informatiu l’esquema unifilar d’aquest mòdul, el qual pot variar en funció del 
proveïdor del regulador. 

Aquest bastidor hauran d’afegir-se totes les proteccions necessàries per l’alimentació elèctrica d’altres 
elements de control de trànsit com ara panells d’informació variable, balises, radars, càmeres de trànsit, etc.   

 

 

21.01 Especificacions dels components 
El bastidor de Mobilitat haurà d’acomplir les característiques tècniques que disposi el document “Regulador 
semafòrica. Especificaciones técnicas y funcionales”, o qualsevol altre especificació que determini la Direcció 
dels Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb caràcter preceptiu. Només es detallen les 
especificacions del mòdul on s’ubicarà i les característiques de l’alimentació elèctrica. 

– Cablejat de potència 2x400/230V de colors negre, marró o gris per a la fase activa i blau per al neutre. 
– Disposarà de dues línies: 

- Línia general: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons la intensitat nominal i les 
característiques de distribució aigües avall. 

- Línia de SAI: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons la intensitat nominal, 
mínim 2x6 mm2. 

– Enllumenat interior amb làmpada, amb encesa i apagada automàtica vinculada a l’apertura i tancament 
de la porta respectivament. 
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22. ESPECIFICACIONS DE CONTROL 
Es disposaran els següents elements connectats amb l’equip de control de l’armari. 

• Referència de tensió segons equip de control 
• Sistema d’identificació d’accessos (mitjançant BUS RS-485 apantallat) 
• Contactes auxiliars i final de carrera porta (mànega apantallada de conductors d’1mm2) 
• Contactes auxiliars a les línies general i de SAI. 
• Referències de tensió segons especificació de l’equip de control. 

23. ESPECIFICACIONS DE COMUNICACIONS 
Disposarà d’una connexió de comunicacions amb el mòdul TIC pel regulador de trànsit mitjançant port sèrie 
ethernet RJ45. 

24. DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
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SECCIÓ 6 MÒDUL TIC 
25. ESPECIFICACIONS GENERALS 

Aquest mòdul conté els espais pels elements TIC de la ciutat (routers, WiFi, xarxa 
de sensors i dades) i 4 sortides monofàsiques per connectar la xarxa de  
sensorització de la ciutats  i/o altres dispositius que decideixi el IMI Aquests 
mòdul disposarà d’un accés diferenciat e independent de la resta de mòduls 

L’amplada general del mòdul és de 50 cm amb una fondària de 25 cm que 
s’amplia fins els 45 cm a la part superior os s’ubiquen els equips electrònics, i una 
alçada total de 65 cm. 

La part superior del mòdul, de més fondària, on s’ubiquen el router i el repartidor 
disposarà d’una tapa al darrere a fi d'impedir l'accés des de l’altre mòdul. 

La ventilació d’aquest mòdul ha d’estar dimensionada per tal de ser capaç de 
dissipar tota la calor que produeixin els equips que conté. 

Descrit de baix a dalt, es preveuen  XXXXXXXXXX 25 cm per bornes (B) i  
aparellatge (AP), més un espai de 20 cm (de fondària 45 cm) per l’equipament de 
la xarxa de comunicacions, compost d’un repartidor i un router, i amb una 

reserva per instal·lar un equip addicional. El router i el repartidor s’enracaran en un rack de 19”. 

Els equips han d'estar plenament operatius en el rang de temperatura exterior comprès entre -10ºC i +55ºC, 
per la qual cosa haurà de disposar dels mecanismes necessaris, dotats de filtres de protecció, per a què la 
temperatura interior no sobrepassi la tolerada pels components, així com per a què no es produeixi 
condensació, sense perdre el grau de protecció IP55 i IK10. 

26. ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES 
Disposarà de dues línies d’alimentació: una provinent de l’escomesa general de companyia i una altra del 
SAI.  

Totes dues amb protecció magneto tèrmica i diferencial monobloc.  

La línia general tindrà dues preses de corrent: una pel router i endoll per treballs a més 4 sortides 
monofàsiques per a dispositius per connectar la xarxa de  sensorització de la ciutats  i/o altres dispositius 
que decideixi el IMI, cadascuna d’elles cadascuna d’elles protegides individualment amb tall omnipolar 
contra sobrecàrregues i curtcircuits. 

La línia SAI tindrà dues sortides pel router i la línia SAI actuadors, cadascuna d’elles protegides 
individualment amb tall omnipolar contra sobrecàrregues i curtcircuits. 

 

26.01 Especificacions dels components elèctrics 
• Cablejat de potència 2x400/230V de colors negre, marró o gris per a la fase activa i blau per al neutre. 
• Disposarà de dues línies: 

o Línia general: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons la intensitat nominal i les 
característiques de distribució aigües avall. 

o Línia de SAI: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons la intensitat nominal, mínim 
2x6 mm2. 

• Enllumenat interior amb làmpada, amb encesa mitjançant interrumptor i apagada automàtica vinculada 
a al tancament de la porta. 

• Interruptors magnetotèrmics d’intensitat segons la potència de sortida, corba-C i tall mínim 6A. 
• Diferencials instantanis d’intensitat segons la potència de sortida i sensibilitat mínima de 300mA. 
• Bornes de la secció adequada a les línies de sortida 
• Presa de corrent per a ús propi protegida amb diferencials de 30mA de sensibilitat. 

27. ESPECIFICACIONS DE CONTROL 
Es disposaran els següents elements connectats amb l’equip de control de l’armari: 

• Referència de tensió segons equip de control 
• Sistema d’identificació d’accessos (mitjançant BUS RS-485 apantallat) 
• Contactes auxiliars i final de carrera porta (mànega apantallada de conductors d’1mm2) 
• Contactes auxiliars a les línies general i de SAI. 
• Referències de tensió segons especificació de l’equip de control. 
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• Un dispositiu sonor d’alarma (buzzer) per senyal acústic, segons s’especifica al punt Control d’accés i  

28. BORNS NORMALITZATS 
El nombre, disposició i configuració dels borns hauran de ser degudament normalitzats segons requeriments 
de l’Ajuntament. S’adjunta plànol a l’apartat nº 36 amb la normalització provisional 

29. ESPECIFICACIONS COMUNICACIONS 
Rebrà les connexions de comunicacions dels dispositius ubicats als altres mòduls de l’armari, així com dels 
diferents dispositius i sistemes externs dins del seu àmbit de cobertura (sensors, punts d’accés, ...) 

El sistema de comunicació serà la fibra òptica.. 

La xarxa de comunicació de fibra òptica serà compatible amb les xarxa corporativa municipal, basada en 
l’estàndard MPLS, i acompliran amb els protocols de transmissió i seguretat exigits per l’IMI. L’arquitectura 
de la xarxa acomplirà amb els criteris de desplegament d’infraestructures TIC aprovats per l’IMI. 

Amb caràcter general, els dispositius a connectar amb l’equip router/switch ubicat a aquest mòdul són: 

o El regulador semafòric del mòdul de Mobilitat. 
o L’equip de telegestió de l’enllumenat públic, Citilux o equivalent, ubicat al mòdul d’Enllumenat. 
o L’equip de control de l’armari ubicat al mòdul Comú. 
o El programador de reg,. 
o Els dispositius externs dins del seu àmbit de cobertura (punts d’accés, sensors, càmeres, ... 

29.01 Especificacions equips 
El mòdul TIC contindrà els següents elements i dispositius: 

• Cable de 48 fibres òptiques amb coberta PKP i coca de 25 metres per deixar en punta a l’arqueta TIC. Els 
cables de fibra òptica que s’instal·laran seran de 48 fibres òptiques monomode, tipus DP (o similar) apte 
per a esteses a canalitzacions d’exterior, amb coberta anti-rosegadors, dielèctric i de color vermell. 

• Característiques físiques del cable de fibra òptica: 
o Les fibres òptiques compliran les especificacions de la normativa G.652-D 
o El cable de fibra òptica estarà dissenyat per la seva instal·lació en canalització o galeria de serveis. 
o El cable haurà de disposar d'un element central resistent, metàl·lic o dielèctric. Les fibres 

s'agruparan en tubs folgats reblerts amb compost anti-humitat (8 fibres per tub). 
o Sota la coberta externa es disposarà un fil esquinçat per facilitar els treballs d'empalmament. 
o La coberta externa del cable a instal·lar en canalització, serà polietilè de baixa densitat i alt pes 

molecular. Estarà lliure de porus, esquerdes, bonys i d’altres imperfeccions. 
o La coberta exterior del cable anirà marcat en períodes regulars d’un metre amb els detalls de 

fabricació i amb AJUNTAMENT DE BARCELONA com a propietari del cable. 
o  El recobriment del cable contindrà caps de fibra d’aramida d’alt mòdul elàstic, com element 

de reforç resistent a tracció. 

• Codi de Color de la fibra: com a estàndard de l’IMI les instal·lacions es fan amb el següent codi TdE. No 
s’acceptaran cablejats amb altres codis de colors alternatius. 

o Codi fibres: Vermell–verd–blau – groc – gris – violeta – marro – taronja – blanc – negra – rosa – 
turquesa 

o Codi de tubs: Blanc – vermell – blau – verd 
• Repartidor de 48 fibres òptiques per rack de 19” amb connectors LC/PC, convenientment etiquetat i amb 

la relació de les connexions a l’interior de la porta. El repartidor de fibra ha de tenir una alçada d’una 
unitat de Rack . A l’interior s’instal·laran les safates  de fusions necessàries per albergar les 48 fusions del 
cable de fibra. Les 48 fibres es fusionaran en les safates contra 48 pigtails amb connector LC/PC. Els 
pigtails es deixaran connectats als  enfrontadors LC/PC DUPLEX del panell del repartidor, tenint d’aquesta 
manera el frontal del repartidor un total de 24 connexions LC/PC dúplex (total de 48 connexions). Totes 
les fibres a l’interior del repartidor restaran correctament pentinades per evitar trencaments futurs amb 
l’apertura del repartidor.  

• Espai adequat per instal·lar l’equipament de xarxa per commutació i adreçament de les dades 
(switch/router) més un de reserva, en rack de 19”. La distància del router a la porta del mòdul serà 
d’entre 8 i 10 cm per permetre els radis de curvatura i la correcta instal·lació del cablejat. 

• •Per una bona organització i optimització, a l’espai de reserva d’1U, entre el repartidor i el router, es 
muntarà un panell guia cables, que podrà ser substituït en cas de requerir l’espai per un altre equip. 

30. DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
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SECCIÓ 7 MÒDUL REG 
31. ESPECIFICACIONS GENERALS 
El MÒDUL DE REG tindrà unes dimensions mínimes de 45 cm d’amplada x 31 dalt i un fons de 22 cm . En el cas 
d’ocupar-se aquest mòdul es connectarà a Sortida  1 del mòdul comú. 

El Departament de Parcs i Jardins dotarà el mòdul de les proteccions elèctriques adients.  

La porta del mòdul de Reg serà, en principi, independent a la de la resta de mòduls. En cas de que Parcs 
determini la necessitat d’una senyal de final de carrera per a conèixer l’estat de tancament de la porta des 
de la plataforma, caldrà fer les modificacions oportunes elèctriques i de software. 
 

SECCIÓ 8 MÒDUL ENLLUMENAT 
32. ESPECIFICACIONS GENERALS 
El mòdul d’enllumenat serà un armari que compleix els Plecs del Departament d’Enllumenat al que es 
substituirà l’escomesa de companyia per una línia trifàsica per al subministrament de l’enllumenat, una línia 
SAI per al subministrament del sistema de control de l’enllumenat ,  i connexió a la xarxa de fibra òptica des 
de l’armari unificat per a llur monitorització. 
 
El mòdul d’enllumenat homologat pel Departament d’Enllumenat es complementarà amb les següents 
senyals: 

• Final de carrera a la porta  
• Sistema de control d’accessos  
• Sensor ambiental , d’igual característica de les previstes a l’apartat 18 
• Referència de tensió  
• Connexió del sistema de control , Citilux o equivalent al mòdul TIC 

 
Tots aquests elements, s’hauran d’instal·lar en el monòlit d’enllumenat i connectar-se al sistema de control 
de l’armari unificat. La seva operabilitat requerirà de la configuració del sistema de control per al tractament 
d’aquestes senyals i la parametrització a la plataforma de l’armari unificat. 
 
Per aquestes modificacions caldrà una previsió en el pressupost. 
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SECCIÓ 12 PLÀNOLS 
33. PLANOL UNIFILAR 

34. PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR 

35. PLÀNOL DE NORMALITZACIO DE BORNS 

36. PLÀNOL D’UNIO ENTRE VOLUMS 

 
NOTA: tots els plànols hauran de ser revisats i aprovats per l’Ajuntament en el moment del replanteig de les 
obres.  
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33. PLÀNOL UNIFILAR 
 
En aquest esquemA cal tenir presents les següents consideracions: 

– Es tracta d’un esquema genèric per qualsevol armari unificat de la tipologia corresponent. En 
conseqüència el nivell els  calibres  s’adaptarà a les necessitats de cada projecte. 

– Els consums amb alimentació a molta baixa tensió s’hauran de connectar mitjançant separadors 
galvànics. 

– L’Interruptor General Automàtic (IGA) haurà de ser del tipus caixa moldejada amb regulació de corbes 
de dispar. 

– Llegenda dels elements: 
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33. PLÀNOL UNIFILAR (17-04-2020)                                NOTA: pendent de revisió i aprovació
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34. PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
 
Davant la complexitat i quantitat d’elements que configuren l’armari unificat, així com els múltiples usuaris 
(responsables i contractes de manteniment dels diferents serveis), de forma anàloga a la normalització dels  
borns i amb l’objectiu de facilitar l’operació i manteniment dels armaris unificats, s’ha considerat adient 
estandarditzar la distribució interior dels diferents elements i dispositius que conformen els armaris unificats. 

 
La distribució haurà de ser aprovada per la Taula d’Elements Urbans o Comissió Tècnica que aquesta designi. 
 
S’han de preveure caixes de doble aïllament al interior del mòdul comú, així com les guies laterals per a la 
conducció del cablejat. 

 

  



N. VORERA

01   Protecció endoll per mòdem de companyia

02   Presa de corrent 2p+T 6A schuko per mòdem companyia

03   Comptador electrònic amb tapeta registrable

04   Fusibles TMF-1

05   Caixa de seccionament

06   Caixes de doble aïllament

07   SAI (1kVA ó 700VA) més bateries (capacitat 2h)

08   Interruptor magnetotèrmic i diferencial instantani + presa corrent 2p 10A schuko (mant.)

09   Interruptor magnetotèrmic 2p (il·luminació interior)

10   Interruptor magnetotèrmic 6A i diferencial instantani amb reconnexió automàtica i Contacte

       auxiliar alimentació SAI

11   Borner XP-SAI (potència mòdul SAI)

12   Borner XR-SAI (referències mòdul SAI)

13   Borner XS-SAI (senyals mòdul SAI)

14   Espai per encabir el bastidor de mobilitat rack 19" (regulador fins 32 grups)

15   Equip router o switch en rack de 19"

16   Espai de reserva (1U) en rack de 19"

17   Repartidor de 48 fibres óptiques en rack de 19"

18   Interruptors magnetotèrmics 6A i diferencials instantanis (per 4 dispositius TIC)

19   Contacte Auxiliar + Interruptor magnetotèrmic 2p línia Gral-TIC

20   Contacte Auxiliar + Interruptor magnetotèrmic 2p 6A SAI-TIC

21   Interruptor magnetotèrmic i diferencial instantani + presa corrent 2p 10A schuko (mant.)

22   Interruptor magnetotèrmic i diferencial instantani + presa corrent 2p 6A schuko (router gral.)

23   Interruptor magnetotèrmic i diferencial instantani + presa corrent 2p 6A schuko (router SAI)

24   Interruptor magnetotèrmic 6A i diferencial instantani (equip de control)

24b Communtació automàtica i manual alimentació equips de control entre GRAL. i SAI-TIC

25   Equip de control de l'Armari Unificat (NearbyBox o equivalent)

26   Borner XP-TIC (potència TIC)

27   Borner XR-TIC (referències TIC)

28   Borner XS-CONTROLADOR (senyals de l'equip de control)

29   Borner XT-TIC (teclats volum únic)

30   IGA 4p caixa moldejada amb regulació de corbes de dispar i Contacte auxiliar

31   Protecció contra sobretensions permanents

32   Descarregador contra sobretensions transtòries classe II

33   Communtació automàtica i manual entre les línies Gral.-MOB i SAI-MOB

34   Equip de mesura de l'Armari Unificat (NearbyMetering o equivalent)

35   Transformadors de corrent per l'equip de mesura (fins a 15 slots)

36   Contacte Auxiliar + Interruptor magnetotèrmic 2p i diferencial instantani (equip de mesura)

37   Contacte Auxiliar + Interruptor magnetotèrmic 4p línia Gral-COMÚ

38   Contacte Auxiliar + Interruptor magnetotèrmic 2p i diferencial instantani (Servei 1)

39   Contacte Auxiliar + Interruptor magnetotèrmic 2p i diferencial instantani (Servei 2)

40   Contacte Auxiliar + Interruptor magnetotèrmic 2p i diferencial instantani (Servei 3)

41   Contacte Auxiliar + Interruptor magnetotèrmic 2p i diferencial instantani (Servei 4)

42   Contacte Auxiliar + Interruptor magnetotèrmic 2p i diferencial instantani (Servei 5)

43   Interruptor magnetotèrmic i diferencial instantani + presa corrent 2p 10A schuko (mant.)

44   Fusibles Interruptors Seccionadors (SAI, TIC, MOB, SAI-MOB)

45   Borner XR-METERING (referències de l'equip de mesura)

46   Borner XS-COMÚ (senyals del módul Comú)

47   Borner XP-TIC.COMÚ (potència TIC en el mòdul COMÚ)

48a Borner XP-MOB.COMÚ (potència MOBILITAT en el mòdul COMÚ)

48b Borner XP-COMÚ (potència COMÚ)

49   Borner XP-GENERAL (potència General de l'armari)

50   Borner XP-SORTIDES (sortides exteriors dispositius TIC i serveis COMÚ)

51   Espai per ubicar els dispositius del Reg

52   Sistema de control: gateway BUS RS-485

53   Sistema de control: mòdul ambiental

54   Sistema de control: buzzer

55   Clau de guàrdia per control exterior del regulador semafòric

56   Embarrat (si s'escau)
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34. PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR (20-04-2020)                                                 NOTA: pendent de revisió i aprovació
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35. PLÀNOL DE NORMALITZACIO DE BORNS 
 
NOTA: pendent de revisió i aprovació  
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36. PLÀNOL D’UNIO ENTRE VOLUMS 
 
NOTA: pendent de revisió i aprovació  
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Notes:
* Els apantallaments s'han de connectar a terra en un dels extrems.
** Secció mínima del cable. Caldrà revisar-la segons la potència realment
instal·lada.
*** El cablejat des de les tubulars fins als borners del mòdul SAI
s'instal·larà per les canaletes interiors corresponents disposades a tal
efecte, a fi de garantir la separació entre els cables de potència i dades.
**** En els models d'armari tipus D, el senyal connectat a la borna XS6
no és necessari, només caldrà en el cas dels models L.

Volum 1, Armari Unificat
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SECCIÓ 13  PRESSUPOST 
37. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
El disseny de sèrie de l’armari unificats no estableix les especificacions de determinats elements, atès que no 
és possible definir apriorísticament les característiques d’aquests al dependre de les característiques de 
l’espai públic a que donaran servei. Conseqüentment, en el moment del redacció del projecte d’urbanització 
el pressupost ha d’afegir-se les partides corresponents aquestes parts : 

 Partida per a contractació d’escomesa de subministrament elèctric, a incloure al PCA. 
 Partides d’obra civil i instal·lacions vinculades a l’armari unificat: 

o Obra civil i instal·lacions de les connexions dels armaris a les xarxes de subministrament. 
o Obra civil de les arquetes. 
o Obra civil i instal·lacions de connexió a altres elements de Mobilitat diferents del 

regulador i el programador d’espires. 
o Obra civil i instal·lacions de connexió a altres elements (marquesines, reg, mupis, ...) 

 Actuacions provisionals per a mantenir el servei durant l’execució de l’obra. 
 Legalització de l’armari unificat i de les instal·lacions que s’hi troben connectades. Es farà 

distinció entre els següents tipus: 
o Legalització total de l'armari, incloent el projecte de legalització, tramitació, inspeccions i 

posada en marxa, quan la potència de la instal·la sigui superior a 5 kW. 
o Legalització parcial de l'armari, incloent el projecte de legalització, tramitació, 

inspeccions i posada en marxa parcial d'enllumenat, quan la potència de la instal·lació  
sigui superior a 5 kW 

o Ampliació legalització parcial de l'armari, incloent documentació memòria, tramitació, 
inspeccions i posada en marxa de serveis addicionals quan la potència de la instal·lació 
sigui inferior a 5 kW 

o Legalització total de l'armari, incloent memòria per legalització, tramitació, inspeccions i 
posada en marxa, quan la potència de la instal·lació sigui inferior a 5 kW. 

 Equip router/switch, a cadascun dels armaris. 
 Llicència associada a l’equip router/switch. 
 Configuració dels equips a la xarxa de comunicacions de l’IMI. 
 Mòdem 3G per l’equip de control i gestió de l’armari, en cas de no disposar de la fibra de 

l’IMI en el transitòries derivades pel desenvolupament i planificació de l’obra.  
 Alta i configuració del elements de l’armari unificat a la plataforma de monitoratge de 

municipal de l’armari unificat . 
 Auditoria final de l’armari unificat per verificar que les carregues s’ajusten i no ha sofert 

modificacions durant l’obra. 

 Si és necessari, conjunt SAI+bateries de major capacitat al previst en l’armari unificat 
(1000VA/  630W durant 120 minuts, en aquest cas cal validar si es possible encabir-ho dins 
dels propi volum de l’armari). 

 Bastidor de Mobilitat, amb el regulador i grups semafòrics corresponents, el controlador 
d’espires, si s’escau, i tot l’aparellatge no inclòs a les especificacions de l’armari unificat. 

 Programador de Reg amb connexió per port sèrie ethernet. (Validar amb Parcs i Jardins). 
 Partida alçada a justificar per la posada en marxa de l’armari unificat i verificació de la 

connectivitat de tots el serveis inclosos a l’armari (regulador semafòric, TIC, enllumenat, 
reg,...). Si s’escau, podrà requerir la presència del proveïdor de l’armari i de l’equip de 
control, així com de tots els proveïdors responsables. 

 En el cas de requerit mòdul d’enllumenat s’afergirà al pressupost una partida per un armari 
dels homologat pel Departament d’Enllumenat juntament les següents partides: 

o Partida per la monitorització i control de l’armari d’enllumenat des de l’armari 
unificat, segons requisits de sensorització indicats a l’apartat 32. 

o Obra civil i instal·lacions de connexió entre els dos volums dels armaris. 
o Connectivitat entre els dos volums  
o Connector per control de l'enllumenat, Vossloh o equivalent. (Validar amb el 

Departament d’Enllumenat). 
o Equip de regulació punt a punt de l'enllumenat, iLon d'Echelon o equivalent, amb 

mòdem inclòs. (Validar amb el Departament d’Enllumenat).  
o Mòdem 3G per l'equip de tele-gestió de l'enllumenat, Citilux o equivalent, en cas de 

no disposar de la fibra de l'IMI, tant a la situació final com en el transitori ocasionat 
pel desenvolupament i planificació de l'obra. (Validar amb el Departament 
d’Enllumenat). 

o Obra civil de les arquetes. 
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38. PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 
Es relacionen a continuació les 42 partides pressupostàries de la nova família del Banc de Preus de l’ITEC 

(BDEC) anomenada FGU Armari Unificat, que es classifiquen per tipologia segons model (L o D) i agrupacions 

(e, m, em). I per cada tipologia, a excepció dels armaris d’agrupacions m, es classifiquen: 
– en funció del nombre de sortides d’enllumenat: 4 o 6  
– i de la potència del Regulador de Flux: 10kVA, 15kVA, 20kVA o 30kVA 

 
La codificació considerada queda resumida en el següent arbre: 
 
F - Partides d’obra d’urbanització 

FG - Instal·lacions Elèctriques 
FGU - Armari Unificat 

FGUD - Model D 
FGUDC - Agrupacions tipus em 

FGUDC4 - Amb 4 sortides d’enllumenat 
FGUDC400 - Sense Regulador de Flux 
FGUDC4R1 - Amb Regulador de Flux de 10kVA 
FGUDC4R2 - Amb Regulador de Flux de 15kVA 
FGUDC4R3 - Amb Regulador de Flux de 20kVA 
FGUDC4R4 - Amb Regulador de Flux de 30kVA 

FGUDC6 - Amb 6 sortides d’enllumenat 
(...) 

FGUDE - Agrupacions tipus e 
FGUDE4 - Amb 4 sortides d’enllumenat 
(...) 
FGUDE6 - Amb 6 sortides d’enllumenat 
(...) 

FGUDM - Agrupacions tipus m 
FGUL - Model L 

FGULC - Agrupacions tipus em 
FGULC4 - Amb 4 sortides d’enllumenat 
(...) 
FGULC6 - Amb 6 sortides d’enllumenat 
(...) 

FGULE - Agrupacions tipus e 
FGULE4 - Amb 4 sortides d’enllumenat 
(...) 
FGULE6 - Amb 6 sortides d’enllumenat 
(...) 

FGULM - Agrupacions tipus m 
 

I, de forma anàloga, s’han originat els 42 nous elements simples, relacionats amb les partides anteriors i 
anomenats BGU Armari Unificat (Tipus B - Materials).  
 
La codificació considerada pels elements simples d’Armari Unificat, queda resumida en el següent arbre: 
 
B - Materials  

BG - Instal·lacions Elèctriques 
BGU - Armari Unificat 

BGUD - Model D 
BGUDC - Agrupacions tipus em 

BGUDC4 - Amb 4 sortides d’enllumenat 
BGUDC400 - Sense Regulador de Flux 
BGUDC4R1 - Amb Regulador de Flux de 10kVA 
BGUDC4R2 - Amb Regulador de Flux de 15kVA 
BGUDC4R3 - Amb Regulador de Flux de 20kVA 
BGUDC4R4 - Amb Regulador de Flux de 30kVA 

BGUDC6 - Amb 6 sortides d’enllumenat 
(...) 

BGUDE - Agrupacions tipus e 
BGUDE4 - Amb 4 sortides d’enllumenat 
(...) 
BGUDE6 - Amb 6 sortides d’enllumenat 
(...) 

BGUDM - Agrupacions tipus m 
BGUL - Model L 

BGULC - Agrupacions tipus em 
BGULC4 - Amb 4 sortides d’enllumenat 
(...) 
BGULC6 - Amb 6 sortides d’enllumenat 
(...) 

BGULE - Agrupacions tipus e 
BGULE4 - Amb 4 sortides d’enllumenat 
(...) 
BGULE6 - Amb 6 sortides d’enllumenat 
(...) 

BGULM - Agrupacions tipus m 
 
Es relacionen tot seguit els preus de les 42 partides d’obra d’Armari Unificat amb la Justificació dels elements.  
 
S’adjunta arxiu TCQ. Atès que els imports,  corresponen a valors de 2017, s’hauran de corregir al valor de 
l’any de licitació de l’obra. Tanmateix cal que es faci una previsió a l’alça de l’increment del cost unitari del 
model L-m degut a l’augment de dimensions exteriors de l’envolupant, resultants de la redistribució dels 
equips interiors. 
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MODEL 01 MODELS D
AGRUPACIÓ 01 AGRUPACIONS em
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PEM PEC

1 FGUDC400 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 4 sortides 
d'enllumenat (P - 1)

24.239,22 €           28.844,67 €           

2 FGUDC4R1 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 4 sortides 
d'enllum. i regul.flux 10kA (P - 2)

27.459,22 €           32.676,47 €           

3 FGUDC4R2 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 4 sortides 
d'enllum. i regul.flux 15kA (P - 3)

27.661,22 €           32.916,85 €           

4 FGUDC4R3 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 4 sortides 
d'enllum. i regul.flux 20kA (P - 4)

28.249,22 €           33.616,57 €           

5 FGUDC4R4 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 4 sortides 
d'enllum. i regul.flux 30kA (P - 5)

29.039,22 €           34.556,67 €           

6 FGUDC600 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 6 sortides 
d'enllumenat (P - 6)

23.878,22 €           28.415,08 €           

7 FGUDC6R1 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 6 sortides 
d'enllum. i regul.flux 10kA (P - 7)

27.774,22 €           33.051,32 €           

8 FGUDC6R2 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 6 sortides 
d'enllum. i regul.flux 15kA (P - 8)

27.976,22 €           33.291,70 €           

9 FGUDC6R3 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 6 sortides 
d'enllum. i regul.flux 20kA (P - 9)

28.564,22 €           33.991,42 €           

10 FGUDC6R4 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-em amb 6 sortides 
d'enllum. i regul.flux 30kA (P - 10)

29.354,22 €           34.931,52 €           

AGRUPACIÓ 02 AGRUPACIONS e
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PEM PEC

11 FGUDE400 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 4 sortides 
d'enllumenat (P - 11)

23.483,22 €           27.945,03 €           

12 FGUDE4R1 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 4 sortides 
d'enllum. i regul. flux 10kA (P - 12)

26.380,22 €           31.392,46 €           

13 FGUDE4R2 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 4 sortides 
d'enllum. i regul. flux 15kA (P - 13)

26.582,22 €           31.632,84 €           

14 FGUDE4R3 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 4 sortides 
d'enllum. i regul. flux 20kA (P - 14)

27.170,22 €           32.332,56 €           

15 FGUDE4R4 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 4 sortides 
d'enllum. i regul. flux 30kA (P - 15)

27.960,22 €           33.272,66 €           

16 FGUDE600 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 6 sortides 
d'enllumenat (P - 16)

23.903,22 €           28.444,83 €           

17 FGUDE6R1 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 6 sortides 
d'enllum. i regul. flux 10kA (P - 17)

26.694,22 €           31.766,12 €           

18 FGUDE6R2 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 6 sortides 
d'enllum. i regul. flux 15kA (P - 18)

26.896,22 €           32.006,50 €           

19 FGUDE6R3 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 6 sortides 
d'enllum. i regul. flux 20kA (P - 19)

27.484,22 €           32.706,22 €           

20 FGUDE6R4 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-e amb 6 sortides 
d'enllum. i regul. flux 30kA (P - 20)

28.274,22 €           33.646,32 €           

AGRUPACIÓ 03 AGRUPACIONS m
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PEM PEC
21 FGUDM000 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus D-m (P - 21) 19.281,22 €           22.944,65 €           

MODEL 02 MODELS L
AGRUPACIÓ 01 AGRUPACIONS em
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PEM PEC

1 FGULC400 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 4 sortides 
d'enllumenat (P - 22)

25.163,22 €           29.944,23 €           

2 FGULC4R1 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 4 sortides 
d'enllum. i regul.flux 10kA (P - 23)

28.273,22 €           33.645,13 €           

3 FGULC4R2 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 4 sortides 
d'enllum. i regul.flux 15kA (P - 24)

28.525,22 €           33.945,01 €           

4 FGULC4R3 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 4 sortides 
d'enllum. i regul.flux 20kA (P - 25)

29.281,22 €           34.844,65 €           

5 FGULC4R4 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 4 sortides 
d'enllum. i regul.flux 30kA (P - 26)

29.449,22 €           35.044,57 €           

6 FGULC600 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 6 sortides 
d'enllumenat (P - 27)

25.584,22 €           30.445,22 €           

7 FGULC6R1 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 6 sortides 
d'enllum. i regul.flux 10kA (P - 28)

28.693,22 €           34.144,93 €           

8 FGULC6R2 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 6 sortides 
d'enllum. i regul.flux 15kA (P - 29)

28.945,22 €           34.444,81 €           

9 FGULC6R3 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 6 sortides 
d'enllum. i regul.flux 20kA (P - 30)

29.701,22 €           35.344,45 €           

10 FGULC6R4 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-em amb 6 sortides 
d'enllum. i regul.flux 30kA (P - 31)

29.869,22 €           35.544,37 €           

AGRUPACIÓ 02 AGRUPACIONS e
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PEM PEC

11 FGULE400 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 4 sortides 
d'enllumenat (P - 32)

24.911,22 €           29.644,35 €           

12 FGULE4R1 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 4 sortides 
d'enllum. i regul. flux 10kA (P - 33)

27.936,22 €           33.244,10 €           

13 FGULE4R2 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 4 sortides 
d'enllum. i regul. flux 15kA (P - 34)

28.189,22 €           33.545,17 €           

14 FGULE4R3 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 4 sortides 
d'enllum. i regul. flux 20kA (P - 35)

28.861,22 €           34.344,85 €           

15 FGULE4R4 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 4 sortides 
d'enllum. i regul. flux 30kA (P - 36)

31.466,22 €           37.444,80 €           

16 FGULE600 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 6 sortides 
d'enllumenat (P - 37)

25.415,22 €           30.244,11 €           

17 FGULE6R1 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 6 sortides 
d'enllum. i regul. flux 10kA (P - 38)

28.441,22 €           33.845,05 €           

18 FGULE6R2 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 6 sortides 
d'enllum. i regul. flux 15kA (P - 39)

28.693,22 €           34.144,93 €           

19 FGULE6R3 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 6 sortides 
d'enllum. i regul. flux 20kA (P - 40)

29.365,22 €           34.944,61 €           

20 FGULE6R4 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-e amb 6 sortides 
d'enllum. i regul. flux 30kA (P - 41)

31.970,22 €           38.044,56 €           

AGRUPACIÓ 03 AGRUPACIONS m
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PEM PEC

21 FGULM000 U Subministrament i instal·lació Armari Unificat tipus L-m (P - 42) 16.025,01 €           19.069,76 €           
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC, AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 

1. - CONDICIONS GENERALS 

1.1 - OBJECTE DEL PLEC 

El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d'obres i els seus materials, integrants en l'execució de 
les obres d'instal·lació d'Enllumenat Públic en el terme municipal de Barcelona. 

Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon funcionament de tots els elements 
integrants en les instal·lacions d'Enllumenat Públic, assignant així mateix, les normes de seguretat i duració, tant dels components dels 
projectes, com de les xarxes d'alimentació i d'energia elèctrica, corresponents als mateixos, admetent pels esmentats elements, l'ús 
considerat normal en aquest tipus d'instal·lacions.

També s'indiquen en els presents plecs, els assaigs, que en la recepció dels aparells i dispositius auxiliars dels mateixos, podran ser 
efectuats per la Direcció Facultativa de l'obra, així com la forma i entitat que hagi d'efectuar aquests. 

Tots els elements, aparells, components, aparellat, etc., hauran de ser acompanyats, en el cas que la Direcció Facultativa així ho 
exigeixi, dels corresponents certificats, redactats pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i en els quals s'indicarà la 
marca del fabricant, les característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques, proves a les que han estat sotmesos i que es 
consideren com representatius dels mateixos. 

Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials si els tingueren i els de Normalització que siguin exigibles 
oficialment. 

Totes les proves que hagin de realitzar-se dels materials segons el parer de la Direcció Facultativa, les realitzarà el Laboratori indicat 
per aquest Excm. Ajuntament, el qual redactarà els corresponents informes tècnics dels mateixos. 

Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del contractista. 

1.2 - REGLAMENTS I NORMES 

Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de projectes, realització de les obres i assaigs dels elements 
integrants de les instal·lacions d'enllumenat públic, seran els següents: 

- Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del Medi Nocturn, DOGC, núm.3407 de 
12/6/2001 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm 224 de 18/09/2002) i Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC). 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal•lacions 
d’Enllumenat Exterior 

- Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932. 
- Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851. 
- Pla Director d’Il·luminació de BarcelonaRecomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm. 

115.Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric  
- Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre. 
- Normes UNE que siguin d’aplicació. 
- Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment 

1.3 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN 
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Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment esmentades i que es descriuen a continuació, en general amb 
expressió de les seves característiques especials. 

1.3.1  Instal·lació i muntatge dels punts de llum 

Comprèn el subministrament i la instal·lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent 
làmpades, reactàncies, condensadors, i la resta d'accessoris que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament, així com les obres de 
fàbrica i formigó necessari per a la seva sustentació. 

1.3.2  Xarxa de distribució 

En les xarxes de distribució, s'inclou l'estès dels cables de subministrament en rases o tubulars preparades a l'efecte en els casos 
d'alimentació subterrània i l'estès i col·locació d'aquelles parts que hagin de situar-se en l'exterior i de forma aèria, incloent-se els 
dispositius i accessoris necessaris per a garantir un perfecte aïllament, així com les connexions i suports corresponents. 

1.3.3  Connexions i Quadres de Control 

Comprenen totes les caixes o armaris que es prevegin per a garantir una fàcil maniobra d'encesa i apagada, així com la necessària 
protecció dels elements elèctrics de la xarxa i seguretat en cas d'avaries i contactes a elements conductors de lluminàries o suports 
d'equips de comptatge i mesures. 

1.3.4  Prova de posada a punt de la instal·lació 

Comprèn el conjunt de proves que es jutgen necessàries per a la comprovació de les instal·lacions en el seu aspecte fotomètric, elèctric, 
mecànic, químic, per a assegurar la posada a punt del sistema d'enllumenat. 

1.4 - DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació en tot el que especifica ell, les següents: 

-Plec de Condicions Generals de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. 
-Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de cada obra. 

El Contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les relacions laborals, en vigor, o que d'ara 
endavant es dictin. 

1.5 - AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L'OBRA, I INSPECCIÓ FACULTATIVA 

L'adjudicatari executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu, amb capacitat legal respecte d'això, la lliure designació de la qual 
comunicarà a l'Ajuntament per escrit abans d'iniciar-la. 
  
Correspon la inspecció general de l'obra a l'Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en els que delegui i al Secretari o funcionaris que aquest 
designi; i la facultativa al tècnic amb titulació professional adequada i suficient que en qualsevol moment determini la Corporació, i a la 
falta de designació expressa, al Cap del Servei municipal que l'obra correspongui. 

La inspecció general de l'obra tindrà lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les comprovacions que estimi  del cas, i tanmateix 
podrà demanar la presentació de documents justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament 
de materials arreplegats en l'obra o incorporats a la seva execució, a l'efecte de verificar les seves qualitats i característiques. 

La inspecció facultativa, a més de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà especialment els següents: 

a) Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte d'obra i la seva execució. 
b) Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte, desenvolupament del mateix d'acord 

amb el projecte, sistema general de treball, etapes o terminis del programa d'execució personal empleat i competència tècnica 
i pràctica del mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici. 

c) Comprovar el material arreplegat, les seves característiques i estat i la seva adequació al curs de les obres, determinar les 
anàlisis d'aquell que s’estimi procedent i rebutjar els materials inadequats o imperfectes. 

d) Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o ajornament parcial de l'obra per termini no superior a vuit 
dies o proposar major termini quan s'aconselli per circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner 
de la Ciutat, naturalesa distinta a la que prevegem de les unitats d'obres a realitzar o circumstàncies meteorològiques. 
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e) Disposar senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del contractista al respecte. 
f) Comprovar els fonaments disposats en l'obra i disposar el procedent per a la seva adequació a la naturalesa del terreny. 
g) Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el projecte, durant la seva execució, per l'estat, naturalesa o 

accident del terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles. 
h) Autoritzar la utilització, materials, mà d'obra especials que facilitin les tasques, sense minvar la seva perfecció. 
i) Verificar la fabricació del material a emprar en l'obra, prèvia comunicació del nom i senyes del fabricant a qui l'hagi 

encomanat, si és procedent, l'adjudicatari. 
j) Establir els terminis parcials d'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el projecte, oferta del contractista o acord 

d'adjudicació. 
k) Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades 

operacions o treballs en curs, per això el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra. 
l) Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa els documents del Contracte. 
m) Participar en les recepcions, redactar la liquidació de l'obra, conforme a les normes legals establertes. 
n) El Contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a la inspecció facultativa pel normal compliment de les funcions 

que se l’hi ha encomanat. 

1.6 - SUBCONTRACTES 

Sense necessitat d'especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars necessàries per a la realització i determinació 
de l'obra de conformitat al projecte. 

La utilització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat amb ella ni subroga a aquest, enfront de 
la Corporació, en els drets d'aquell, ni relleva a l’esmentat contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

L'adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament del programa i terminis de l'obra, per mitjà de 
les relacions de treball o vincle professional establerts per la legislació vigent, que s'entendran concertades entre aquell i aquest amb 
indemnitat de l'Ajuntament. 

Les disposicions sobre remuneració i la resta de condicions de treball, seguretat i higiene i previsió laboral afecten inexcusablement el 
contractista i el seu incompliment, a banda de la jurisdicció a qui correspongui el seu compliment implica el d'aquest contracte. 

La subcontractació d'una part o la totalitat de l'obra, no podrà realitzar-se sense la revisió adequada i l’autorització d'aquesta per part de 
la inspecció facultativa. 

1.7 - PERSONAL DE CONTRACTISTA 

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va comprometre en el moment de la licitació. 

La Inspecció Facultativa podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de Contractista, per motius de falta d'obediència i 
respecte, o per una altra causa d'actes que comprometin la marxa dels treballs. 

El Contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén  que no hi ha motiu fundat per a l’esmentada prohibició. 

1.8 - PROGRAMA DE TREBALL 

En les obres que a criteri de la Inspecció Facultativa el requereixi i abans del començament d'aquests, el Contractista sotmetrà a 
l'aprovació de la mateixa, un programa de treball amb especificació dels terminis parcials i dates de terminació  de les distintes unitats 
d'obra. 

Aquest pla una vegada aprovat s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.

El Contractista presentarà tanmateix, una relació completa dels serveis i equips que es compromet a realitzar en cada una de les etapes 
del Pla. 

1.9 - REPLANTEJAMENT DE LES OBRES 
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Abans d'iniciar l'execució de l'obra es procedirà al replantejament de la mateixa en el terreny, estenent-se acta firmada per ambdues 
parts, i durant l'execució es realitzaran els replantejaments parcials que interessen al Contractista o a la Inspecció Facultativa, un i altres 
a les seves costes, i amb responsabilitat Tècnica i econòmica al seu càrrec, encara en el cas en què aquests ens ho hagi requerit. 

1.10 - INICIACIÓ I PROSSECUCIÓ DE LES OBRES 

Després de firmat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de començar les obres dins del termini assenyalat. 

Sent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguirà l'obra amb la major diligència emprant aquell mitjà i mètodes 
de realització que asseguren el seu acabament no més tard de la data establerta a l'efecte, o a la data a què s'hagi ampliat el temps 
estipulat per a l’acabament. 

1.11 - LLIBRE D'OBRA 

Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades, i romandrà en l'obra mentre duri la mateixa. En ell s'anotaran totes les 
variacions i modificacions que sorgeixin durant el desenvolupament de l'obra. 

Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o plànols, aquests es dataran i firmaran per ambdues parts a més d'indicar-se 
en el mateix la pàgina i corresponent referència del llibre d'obra. 

1.12 - TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini d'execució es fixarà en cada cas i d'acord amb les característiques de cada obra, de la Memòria del corresponent Projecte. 

1.13 - PLANS DE DETALLS DE LES OBRES 

El Contractista presentarà  tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a l'execució de les obres contractades. 

1.14 - CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

El que menciona el Plec de Condicions i omès en els plans o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en aquests dos 
documents. 

En cas de contradicció entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest últim.

Les omissions en els Plans i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin indispensables per a portar 
a terme l'esperit o intenció exposats en els Plans i Plec de Condicions, i que per ús i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen 
el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls de l'obra omesos, o erròniament descrits, sinó que pel contrari, hauran de ser 
executats com si hagués estat completa i correctament especificat en els Plans i Plec de Condicions. 

1.15 - PERMISOS I LLICÈNCIES 

El Contractista haurà d'obtenir a les seves costes tots els permisos i llicències necessàries per a l'execució de les obres, corrent al seu 
càrrec la confecció de tots els documents (projecte, certificat i butlletins), i tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació, 
davant dels Serveis indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Servei d'Instal·lació d'Enllumenat, les 
instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. 
Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

1.16 - SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental 
Enllumenat 

  

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013  Pàg 8

Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, per mitjà de tanques, o altres elements 
anàlegs de característiques aprovades pels serveis tècnics municipals, de forma que tanquin totalment la zona de treball. 

 Haurà de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a lliure i segura circulació de vehicles i vianants, 
tal com piles de runes, materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari es 
col·locaran els discos indicadors reglamentaris, a més del que estableix les ordenances vigents. 

1.17 - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin 
ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal 
al seu càrrec o una deficient organització de les obres. 

Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de materials o treballs incorrectes. 

Els serveis públics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de manera immediata, previ avís als mateixos i 
d'acord a les seves instruccions. 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament. 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint les seves condicions 
primitives o compensant els danys o perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable. 

Tanmateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, havent de 
donar immediatament compte de les troballes a la Direcció Facultativa de les mateixes i col·locar-los sota la seva custòdia. 

1.18 - CONSERVACIÓ DE L'ENTORN URBÀ 

El Contractista prestarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a 
l'execució del contracte, sobre l'estètica i l'entorn de les zones en què es troben les obres. 

En aquest sentit tindrà cura dels arbres, mobiliari urbà, tanques i la resta d'elements que puguin ser danyats durant les obres, perquè 
siguin degudament protegides per evitar possibles destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa. 

1.19 - NETEJA FINAL DE LES OBRES 

Una vegada que les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra, 
hauran de ser desmuntats i els llocs del seu emplaçament restaurats de forma original. 

Tot s'executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge 
circulant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonaments a banda per la seva realització. 

1.20 - RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Acabades les obres i instal·lacions i com a requisit previ a la recepció provisional de les mateixes, es procedirà a la presentació en 
l'Ajuntament,  

A) Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials instal·lats (models, potències, materials, 
homologacions etc.) 

B) Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació: 
a. Si s’instal·la un nou armari (nova escomesa): 
- Projecte/Memòria de legalització visat (esquema unifilar, càlcul de línies, tensió de línies, característiques 

tècniques dels materials instal.lats, models, potències, materials, homologacions..) 
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- Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per un OC i acta favorable de l'OC (quan la 
potència instal·lada >5kw). 

- Plànol fi d’obra de l’escomesa elèctrica realitzat pel punt de servei de ENDESA que hagi fet la connexió i 
document de cessió d’instal·lacions. 

- Certificat de garantia de la instal·lació d’1any. 
- Donar d’alta el centre de comandament al sistema centralitzat. 
- Document de cessió d’instal.lacions. 

b. Si es connecta a un armari existent (escomesa existent) prèvia autorització del Departament d’Enllumenat: 
- Projecte/Memòria de legalització visat de l’ampliació (esquema unifilar, càlcul de línies..) 
- Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per una OC i acta favorable de l'OC (quan 

l’ampliació de potència sigui > 50% de la potència instal·lada). 
- Certificat de garantia de la instal·lació d’1any. 
- Document de cessió d’instal.lacions. 

C) Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008): 
- Càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació i qualificació energètica. 

D) Mesures luminotècniques de la instal·lació (luminància mitja i uniformitat) un cop executada l’obra. 

E) Verificació de la instal·lació favorable per part del mantenidor de la zona. 

En els casos especials, s'executaran les mesures de lluminàncies i enlluernaments. 

Tot això sense perjudici de quants assaigs, comprovacions fotomètriques i proves de tota índole es consideri necessari siguin realitzades 
pels Laboratoris i Serveis Tècnics Municipals. Les proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en presència de Tècnics 
Municipals, que confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultats. 

Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als preceptius en el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió i les Instruccions Complementàries del mateix. 

Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà d'executar les operacions necessàries, perquè les instal·lacions es 
trobin en perfectes condicions, i les obres de les quals hauran de quedar acabades en el termini fixat per l'Ajuntament. 

Amb caràcter previ a la firma de l'Acta de Recepció Provisional, l'Ajuntament, podrà requerir al sol·licitant una liquidació de les obres, 
realitzada amb els preus unitaris que figuren en el Projecte. 

Esmenades totes les deficiències, es girarà visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenat Públic, per part dels Serveis Tècnics 
Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la 
seva conformitat en una còpia d'Acta de Recepció Provisional de les Instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament. 

Complementàriament a aquesta documentació tècnica, el Contractista lliurarà els documents acreditatius del compliment de les 
disposicions previstes en la Llei 6/2001, en quant a rendiments i FHS de les lluminàries i la marca CE i certificació de producte en quan 
als suports.  

1.21 - TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà d'un any, excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi 
un termini superior, durant el qual el Contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de funcionament i 
seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin 
produir-se. 

Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per compte d'aquest Ajuntament, descomptant el 
valor d'aquestes reparacions, de les retencions assenyalades en l'Art. 1.25 anterior. 

1.22 - RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les instal·lacions, s'efectuarà una comprovació del 
correcte funcionament de tots els elements integrants de la mateixa. 
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Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció Provisional, comprovant-se els resultats de les 
mateixes. 

Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficiències observades, es girarà una visita d'inspecció a les instal·lacions 
d'Enllumenats Públic per part dels Serveis Tècnics Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, del Servei de 
Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la seva conformitat 
en una còpia de l'Acta de Recepció Definitiva de les instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament. 

A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les 
mateixes, l'empresa concessionària, en les condicions assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals. 

1.23 - ALTRES CONDICIONS 

Es compliran quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà d'obra i Indústria Nacional, Assegurances 
Socials i de qualsevol altre ordre que siguin aplicables a les obres que es van a executar. 

El present Plec de Condicions podrà ser revisat i modificat per l'Ajuntament, quan l'avanç tecnològic, la posada en vigor de nous 
Reglaments Estatals i el funcionament de les instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics 
Municipals, tramitant-se dites modificacions, D'acord amb el que ordena respecte d'això en la legislació vigent. 

Quedaran derogades totes aquelles normes relatives a les instal·lacions d'enllumenat públic que es puguin contenir en disposicions i 
Ordenances d'aquest Ajuntament i s'oposen al que disposa el present Plec de Condicions. 
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2. - CONDICIONS DELS MATERIALS 
                   

2.1 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS 

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat i completament nous sense 
haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental. 

Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa, els Catàlegs, 
cartes mostres, etc., que es relacionen en la recepció dels distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament hagin 
estat acceptats per la Direcció Facultativa. 

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la Direcció Facultativa encara després de 
col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats pel Contractista, per altres 
que compleixin amb les qualitats exigides. 

Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s'ordenin per la Direcció Facultativa, encara que 
aquestes no estiguin indicades en aquest Plec, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la Direcció Facultativa 
de l'obra, sent les despeses ocasionades per compte del Contractista. 

2.1.1 - Condicions generals dels materials de l'obra civil 

Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir les especificacions que s'indiquen particularment per a 
cada u d'ells en els articles d'aquest Plec. 

Independentment d'aquestes especificacions, el director d'Obra està facultat per a ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i 
estimi necessàries per a la millor definició de les característiques dels materials emprats. 

2.1.2 - Condicions generals dels materials d'enllumenat públic 

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec de Condicions, hauran de ser de qualitat i a ser possibles models 
normalitzats per aquest Excm.Ajuntament, o intercanviables amb models instal·lats normalment. 

Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, les quals s'executaran en els Laboratoris que aquesta 
designi, es farà en els diferents materials a emprar el següent control previ: 

Làmpades i equips  

- El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa: 

        -  Catàleg amb el tipus de làmpades i equips que ha d'utilitzar, on hauran de figurar les característiques més importants i el flux 
lluminós i una mostra a presentar. 

        -  Protocol dels fabricants de làmpades i equips amb les característiques que hagin de reunir les reactàncies que aconselli 
emprar per a cada tipus específic, indicant no sols la intensitat d'arrancada, la potència i corrents subministrades, la resistència 
a la humitat, l’escalfament admissible, etc., sinó també les proves que han de realitzar-se per a efectuar les comprovacions 
corresponents. 

Quadre d'Enllumenat Públic. 

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre d'Enllumenat, que seguirà les indicacions dels 
plànols de detalls adjunts, ressaltant els elements més importants, acompanyant catàleg de caràcter tècnic d'aquests aparells amb 
indicació dels tipus que es van a utilitzar. 

Cables 

Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, tensions de servei, seccions i lliurament d'una 
mostra dels mateixos.  

Suports 

Segons normativa EN-40. 
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Presentació d'un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de xapa i pes del suport amb la seva tolerància, que 
pretén instal·lar. Aquest croquis seguirà les indicacions dels plànols de detall. 
En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del projecte.

S’aportarà Certificat de Normalització s/ Real Decret 401/1989, UNE EN 40, i, en tot cas, complimentant el REBT2002, ITC BT 09. 

Lluminàries 

Abans de ser acceptades per la Direcció Facultativa els tipus de lluminàries a instal·lar, serà necessari la presentació pel  Contractista a 
la Direcció Facultativa de: 

- Catàlegs en què han de figurar dimensions i característiques. 
- Corba d'intensitats lluminoses en un pla (corba fotomètrica d'un Laboratori Oficial). 
- Mostra dels diversos tipus que es van a emprar, pel seu posterior assaig en laboratori. 
- Certificat del fabricant a mesura que està construïda s/ NORMA UNE 60598 
- Certificat que acrediti el FHS i el rendiment lumínic 

Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., hauran de presentar-se en dos exemplars, reservant-se una d'aquestes 
documentacions el Director Facultatiu i lliurant l'altra al Departament d'Enllumenat. 

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no reunissin al parer de la Direcció Facultativa suficient 
garantia i aquests materials siguin fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir al Contractista, la presentació d'una proposta de tres 
marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la Direcció Facultativa triarà la més adequada. 

2.1.3 - Normalització 

Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a allò que s'ha normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o, si és 
procedent, presentar possibilitat d'intercanvi sense necessitat d'operacions o elements accessoris. 

2.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'OBRA CIVIL 

Tots els materials d’obra civil compliran les condicions exigides en el Plec d’Obres de l’Ajuntament. 

2.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'ENLLUMENAT 

2.3.1 - Perns d'ancoratge 

Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 4.500 Kg./cm². allargament 26 % i 
límit elàstic de 2.400 Kg./cm². 

Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud igual o superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es 
doblegarà a 180º amb ràdio 2,5 vegades el diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes. 

Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un certificat de la seva resistència a la tracció que 
haurà de ser igual o superior al pern convencional.

Dimensions normals: 

A) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, D) 27 x 1000 i e) 27 x 1200. 

2.3.2 - Tapes i marc per a arquetes 

La tapa serà de fundició. ISO 1083/EN1563. 

Compliran amb la norma UNE EN 124. 

La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
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Incorporarà les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic, segons s’indica en els plànols de detall. 

La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un 
angle de seguretat a 90º. 

El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.

El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà 
d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630. 

Seran segons els plànols de detall adjunts. 

Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte. 

Les dimensions útils normalitzades seran segons el plànol de detall adjunt són: 

a) 400 x 400 mm., a vorera per canvis de direcció. 
b) 600 x 600 mm., per passos de vorera 
c) 600 x 600 x 1000mm., per connexió davant del quadre d’enllumenat. 

Els pericons de registre només es projectaran als passos de calçada, canvis de direcció i davant d’armari d’enllumenat. Aquells pericons 
de connexió situats davant de quadres d’enllumenat es situaran a mínim 1m davant el quadre. 

2.3.3 - Tubulars per a canalització 

2.3.3.1 - Tub de polietilè 

Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió. 

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior  i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior  i 95 mm. interior. Hauran de 
portar una guia o fiador pel pas del cable. 

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N. 

La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm. de  20 J per a una altura de 400 mm. i pel tub de 110 mm. de 
28 J per a una altura de 570 mm. 

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació. 

Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen. 

Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C. 

2.3.4 - Conductors 

Procedència 

Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat. 

Característiques i tipus 

Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure. 

Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats  en PVC, 
del tipus RV-06/1 KV, de secció  3x2,5 mm² segons Norma UNE 21123. 

Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus segons el tipus de canalització. 

A) Canalització subterrània. 
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Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm² segons  Norma UNE 
21123. 

B) Canalització aèria sobre façana amb grapes. 

Únicament de secció mínima 5 x 4 mm². s/ UNE 21123.

C) Canalització aèria sobre suports. 

Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm².
 s/n UNE 21030. 

 2.3.5 - Portalàmpades 

Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a cables d'alimentació per cargol, i amb 
dispositiu de seguretat per evitar que es  descargoli la làmpada per vibració. D'acord amb Normes UNE 20397-76. 
Rosques normalitzades: per a casquet E-27 i E-40. 
Qualsevol altre tipus de portalàmpades complirà amb la norma UNE que li sigui d’aplicació. 

2.3.6 - Automatismes d'Encesa 

Podran estar constituïts per: 

2.3.6.2 - Sistemes de Control Centralitzat 

2.03.6.2.1- Programador astronòmic amb captació de dades 

Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes. 

Disposaran d'una connexió per a terminal que permetrà l'accionament de la instal·lació, comprovació i modificació de dades, i 
visualització de les mesures de paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa. 

Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes: 
− Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'orto i l'ocàs i canvi automàtic de l'hora d'hivern / estiu. Possibilitat de correcció 

de  127 minuts sobre les hores d'orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys. 
− 3 Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes: 
− Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i 

comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament. 
− 8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de: a) les desconnexions de les proteccions, b) selector de 

funcionament: manual, 0, automàtic, c) accionament de fotocèl·lula, etc. 
− 1 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure. 
− Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com  Registres de mesures elèctriques, Alarmes o esdeveniments, 

etc. 
− 1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio. 
− 1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de control. 
− Muntatge en rail DIN 35 mm. 

2.3.6.2.2- Sistema de transmissió. 

Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Direcció Facultativa Municipal i podran ser via cable en bucle 
local, via ràdio a través de la xarxa pròpia, a través del corresponent mòdem. 

Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-mòdem per a transmissió de dades del tipus homologat per l’Ajuntament. 

L'equip ràdio-mòdem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font d'alimentació. Es connectarà a un dels ports sèrie de 
l'actuador local. 

El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades. 

Treballarà en la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat mínima de transmissió serà de 2400 bps amb alta 
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capacitat de commutació. 

La potència de sortida serà de 2 W. estàndard. 

L'equip ràdio-mòdem es  complementa amb una unitat d'antena omnidireccional, amb el seu cable de connexió, per a muntatge en la 
coberta del quadre, o antena directiva col·locada en una columna d'enllumenat. 

2.3.7 - Caixa de maniobra 

2.3.7.1 - Armaris de Maniobra 

Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta execució dels quadres d'enllumenat públic, 
a fi d'aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i normatives 
establertes per a aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior. 

Sistema de fabricació 

Els Centres de Comandament han de fabricar-se per  empreses especialitzades i que estiguin homologades segons normes ISO 
9001:9008. Els equips han d’incorporar: 

- Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant. 
- Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993. 
- Escomeses de Companyia, segons normes. 
- Full de garantia i esquema elèctric de potència i comandament en format A· plastificat, cargolat a l’interior de la porta. 
- Full d’instruccions de connexionat, verificació i posada en tensió. 
- Manual d’encesa amb instruccions de programació del terminal de control, regulador, comunicacions, etc. 
- En cas de dur comptador, full de verificació i manual del comptador de la companyia subministradora. 
- Etiqueta  identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les següents dades: 
- Número de fabricació i data de fabricació. 
- Tensió de treball. 
- Potència nominal. 
- Verificació del control de qualitat. 
- Marcat CE 

Els quadres s’entregaran completament acabats i llestos per funcionar, amb la programació i les comunicacions a punt. 

Sistema de comandament i control centralitzat 

Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablatge necessari per a la instal·lació d'un futur 
Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat. 

Assaigs:  

S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993: 
- Inspecció de tots els conjunts i el cablejat. 
- Verificació de prova en buit, en tensió. 
- Verificació de funcionament elèctric i mecànic dels aparells. 
- Verificació de la resistència d'aïllament. 
- En cas de portar E/R de tensió, verificació dels límits de tensió previstos amb càrrega de potència. 
- Verificació dels límits d’escalfament en tota la gamma. 
- Verificació del grau de protecció en tota la gamma.

Característiques constructives 

Grau de protecció del quadre: 
- Mòduls de caixa seccionadora, escomesa i abonat: IP 65, IK 10.  
- Mòdul de regulador de tensió: IP 44, IK 10. 
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Característiques mecàniques 

- Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304  de 2 m/m. de gruix. 
- Pintura normalitzada RAL 7032 RGHS 12340 en quadres tipus CITI i gris-negre RAL 7021 RGHS 12340 en MONOLIT.

Procés especial antigraffiti amb capa d’imprimació WASCH-PRIMER, esmalt sintètic, imprimació SL 100 METAL I SL 
600 BRILLO HLG SYSTEM i assecat especial al forn. 

- Monòlit amb portes reversibles i panells a 2 cares.
- Teulader per a la protecció contra la pluja. 
- Panys  de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport per a introduir un cadenat. 
- Claus tipus JIS 20  per a tots els mòduls. 
- Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre elèctric. 
- Sòcol d’acer inoxidable per a instal.lar encastat als fonaments,  amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20m/m  per a perns 

M16. 
- Bancada de 300mm. D’acer inoxidable per a muntatge sobre el sòcol, amb perns M16. 
- Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats  M4 per a connexions  
- del conductor de terra. 

Característiques elèctriques 

Cablejat: 
- Cablejat de potència 4x400/230V de colors negre, marró i gris per a les fases actives i blau per al neutre. 
- Escomesa: cable afumex rígid 750V de secció necessària segons norma de companyia, mínim 4x16 mm2. 
- Línia general: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2. 
- Línies de sortida: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2. 
- Cablejat de comandament i circuits complementaris a 230V/50Hz en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color negre per a 

la fase activa i blau clar per al neutre. 
- Cablejat de control (Urbilux, circuits de control, comunicacions...) en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color vermell. 

Mòdul d’escomesa: 
- Escomesa de mesura directa (fins a 63A) segons les normes de la companyia Endesa Distribución composta per la CGP amb 

bases tipus BUC i la caixa de mesura. 
- Espai per a equip de mesura de tarifa unificada homologat per la companyia subministradora.  

Mòdul d’usuari: 
- Aparellatge de primeres marques protegits amb caixes de doble aïllament IP 65.  
- La línia general consta de: 

- Interruptor general automàtic (IGA) de corba C d’intensitat màxima 63 A en AC-1. 
- Interruptor manual de potència per a by-pass de l’IGA, segons potència contractada  
- Contactor(s) general(s) de l’intensitat que correspongui segons la potencia nominal, mínim 63A en AC-1.  
- En cas de portar E/R de tensió, by-pass manual de l’intensitat que correspongui per a pontejar-lo en cas d’avaria.  

- Línies de sortida  
- Protegides individualment amb tall omnipolar contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
- Línies de sortida a punts de llum: 
- Interruptors magnetotèrmics d’intensitat segons la potència de sortida, corba-C i tall mínim 10KA. 
- Diferencials instantanis d’intensitat segons la potència de sortida i sensibilitat mínima de 300mA. 
- Bornes de la secció adequada a les línies de sortida de 16mm2 com a mínim. 
- Premsaestopes de la secció adequada a la línia de sortida. Tamany mínim PG-29. 

- Proteccions generals addicionals 
- Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la guia Vademecum de Fecsa-Endesa i les normes d’Endesa 

Distribución. 
- Descarregadors contra sobretensions transitòries Classe II. 

- Circuits i elements complementaris 
- Enllumenat interior amb làmpada de led’s. 
- Presa de corrent per a ús propi protegida amb diferencials de 30mA de sensibilitat. 

Comunicacions 

En cas que l’armari d’enllumenat no tingui prou cobertura Wi-fi s’optarà per les comunicacions tipus radio o fibra. El mòdem instal•lat 
serà multioperador i no inclourà targeta de comunicacions. 

Comunicacions quadre d’enllumenat – punt de llum 

En instal•lacions amb control punt a punt la transmissió de dades entre el quadre i els punts de llum es realitzarà, a nivell físic, a través 
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de la xarxa elèctrica existent (comunicació PowerLine), evitant la instal•lació de cablejat addicional per al control.  
Les capes superiors de comunicacions estaran basades en el standard LonWorks EN14908. Els equips transmetran amb una modulació 
BPSK sobre una freqüència de comunicació primària centrada a 132KHz i una secundària redundant centrada a 115KHz. 

Podran ser dels següents tipus: 

2.3.7.2 - Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera 

Estaran muntats en l'interior d'un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i protecció. 
Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense la intervenció del regulador. 
Haurà de poder-se connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes de protecció. 
Estarà protegit contra contactes directes. 
Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades sigui quin sigui el seu tipus i antiguitat. 
En cas de fallada de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal passant a l'estat d'estalvi una vegada s'hagi estabilitzat la 
instal·lació. 

Característiques de l'estabilitzador-reductor de tensió 

L’Estabilitzador-Reductor anirà instal·lat en el propi Centre de Comandament i haurà de poder ser comandat pel Sistema de Control 
Centralitzat. 
Haurà de ser electrònic i completament estàtic. 

Característiques elèctriques 

- Tensió d'entrada .... 3 x 400/230 V ± 15% 
- Freqüència   ...... 50 Hz ± 2 Hz 
- Tensió de sortida  .... 3 x 400/230 V ± 1,5% 
- Tensió d'arrancada  ..... 220 V ± 2,5% 
- Tensió per a reducció de consum; 

- Per a Sodi Alta Pressió .........    185 V. 
- Per a Mercuri Alta Pressió  .....  200 V. 

- Potència i Intensitat Nominal  15, 22, 30 o 45  kVA. 
- Sobreintensitat transitòria ....... 2 x In durant 1 min. cada hora 
- Sobreintensitat permanent. .......1,3 x In (incorpora protecció tèrmica) 
- Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%.± 1,5% 
- Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10% ± 2,5% 
- Regulació independent per fase. 
- No introdueix distorsió harmònica. 
- Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu. 

Característiques climàtiques 

- Temperatura ambient .....-10ºC a + 45ºC 
- Humitat relativa màxima ....... 95% (sense condensació) 
- Altitud màxima. .......... 2.000 m. 

2.3.8 - Suports 

Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb les normes harmonitzades amb la Directiva 
89/106/CEE que els hi siguin d’aplicació, en especial amb les normes UNE EN 40-5 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat 
fabricats en acer”, UNE EN 40-6 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 40-7 
“Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers compostos reforçats amb fibres”. 

S’aportarà el certificat d’origen de la xapa / tub / acer utilitzat per a la seva fabricació. 

Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

Els punts de llum han d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos han de tenir una amplada de 3m. 
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà 
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2. 
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre. 
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn  a prop de la capçada dels arbres.  
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S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat. 
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra. 
Els suports tindran una garantia de 20 anys. 

2.3.8.1 - Braços metàl·lics 

Característiques 

Construïts en tub amb un diàmetre de 60 mm. d'acer ST 37 (DIN 2448), soldat a una placa de fixació de forma d’abraçadora, de 5 mm. 
de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides.
En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de   15 mm. per al pas d'altres tants perns d'ancoratge, construïts en 
barra rodona d'acer de 12 mm. de diàmetre i 200 mm.  de longitud roscats 50 mm. d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor 
fixació a l'obra. Podran utilitzar-se altres tipus de fixació, com a perns amb resines, sistemes "SPIT" o semblants, etc., sempre que 
aquests siguin d'absoluta garantia. 
Les dimensions així com els detalls constructius s'especifiquen en el corresponent pla. 

Protecció contra corrosió 

Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d'immersió en bany calent. 
 El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre 
la superfície. 
 Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501. 

Resistència a la protecció 

L'assaig s'efectua directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra treta del mateix. 
La superfície a assajar es desgreixarà amb cotó net. 
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C. 
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianuro potàssic i d'una part de dissolució centinormal de 
persulfat amònic.  
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar-se directament. 
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la mostra mantenint vertical o es traurà el paper. 
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 15 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2 per cm². 

Resistència als esforços verticals 

Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb l'equip incorporat i sense deformació permanent. 
La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg. 

Dimensions 

Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º. 

2.3.8.2 - Columnes gran Altura 

Tots els suports que superin els 16 m d'altura disposaran d'un dispositiu que permeti l'ascens i descens de les lluminàries pel seu 
manteniment. 
Les corones o parts lliscants disposaran d'un sistema mecànic d'ancoratge en la seva posició de funcionament i d'un sistema de frenada 
automàtica en cas de ruptura o fallada del sistema elevador. 
El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i politges en l'interior de la columna, protegit contra contactes 
directes i indirectes i contra sobreintensitats i curts circuits. 
Els cables d'alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal·lació ha de fer-se de manera que impedeixi el seu 
retorciment en l'interior de les columnes en les operacions d'ascens i descens de la corona mòbil. 
Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció. 
Les portes d'accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 30 cm d'altura de la rasant del paviment una vegada 
instal·lada la columna. 
Disposarà igual que la resta de suports d'una orella en lloc accessible per a embornar  del cable de posada a terra. 
Podrà admetre's l'ús d'un sol motor per a diverses columnes quan la direcció facultativa, en funció de la distància entre columnes i les 
condicions de conservació així l'estimin convenient. 
Amb les columnes se subministraran tots els elements pel seu funcionament, tant en condicions de servei com de manteniment i 
comprovació. 
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2.3.8.3 - Bàculs i columnes acer galvanitzat 

No s’acceptaran suports metàl.lics de més de 4 m. Sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons determina la ITC-BT009 del 
REBT 2002. 
La base dels suports han d’estar reforçats amb anella de mínim 350mm d’alçada des de la base, espessor de 4mm, i sobresortir 150mm 
sobre el paviment. 
Els suports metàl.lics disposaran de cartel.les a la part inferior fins una alçada de 150mm. 
No s’acceptaran anells ornamentals. 

Característiques dels elements telescòpics 

- Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 500 mm. Els tubs de diàmetre menor 
disposaran d'una volandera soldada en l'extrem inferior de diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub. 

- Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols presoners a 120º. 
- La unió per encastament dels braços tant si és senzill com a doble es realitzarà en una zona d'encast de 400 mm. disposant en 

la seva part superior d'un casquet de fosa d'alumini per a impedir l'entrada d'aigua. 
- La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm. 

segons figura en els plànols adjunts. 
- La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament. 
- En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades 

per a les columnes troncocòniques i que figuren grafiades en els plànols adjunts. 

Característiques dels elements troncocònics 
- Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m. i del 12 al 14 % per 

a altures superiors. 
- El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer st37, segons Norma UNE EN 40, d'una sola peça 

fins a altures de 12 m., soldada seguint una generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera 
controlada. 

- Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa. 
- En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la resistència als esforços horitzontals, 

havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença. 
- Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm., pel pas de cables i 

quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç 
de 250 mm d'altura i cartel·les tal com figura en els plànols. 

- Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm. d'un extrem amb 
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de 
dues femelles i volandera, igual que els perns químics. 

- En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. portant en l'extrem superior soldat per la seva banda 
interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons 
norma UNE 72-402-80. 

- En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits de les dimensions 
indicades en els plànols. 

- Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl·lics. 
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  caixa portafusibles i per sota de la porta una 

orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 
- Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i 

numeració a fi d'identificar-los. 
- Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb 

característiques mecàniques superiors al del material base. 
- La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 

adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
- Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de terra, d'acer galvanitzat de 500 

x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents peces de connexions adequades, de forma que asseguri el 
perfecte contacte d'aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, 
elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió. 

- La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament. 

Característiques dels elements circulars 

- Estaran construïts amb 1 únic segment de diàmetre invariable. 
- La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5mm. 

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental 
Enllumenat 

  

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013  Pàg 20

- En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades 
per a les columnes troncocòniques. 

- Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm, pel pas de cables i 
quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç 
de 350 mm d'altura i cartel•les. 

- Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm d'un extrem amb 
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de 
dues femelles i volandera, igual que els perns químics. 

- En els fusts i a l'altura de 550 mm de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits amb els reforços 
interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl•lics. 

- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per portella per a la sustentació de les caixa portafusibles i per sota 
de la portella inferior una orella de planxa de ferro de 3 mm de gruix amb trepant central de 10 mm per a la connexió de presa 
de terra. 

- Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i 
numeració a fi d'identificar-los. 

- Totes les soldadures seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques 
superiors al del material base. 

- La superfície exterior de les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

- Es lliurarà amb cada columna a més dels corresponents perns. 
- No s’acceptaran tapajuntes o embellidors a nivell de la rasant. 
- Els maniguets de muntatge tindran unes mides de Ø60x70 en columnes i Ø60x100 en bàculs. 

Protecció contra corrosió i pintura complementària 

- Es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d’immersió, en bany calent. 
- El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 

600 gr/m² sobre la superfície. 
- Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501 i 

compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre. Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del galvanitzat igual o 
superior a 10 anys contra la corrosió.  

- Tots els suports portaran tractament anticorrosiu tal com s’especifica a l’apartat de 3.4 de Pintura. 

Normes de qualitat 

Resistència als esforços verticals 

- Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del braç. 

Resistència als esforços horitzontals 

- Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures d'aplicació comptades a partir 
de la superfície del sòl que s'indiquen. 

Altura útil del pal o 
bàcul 

Força horitzontal F 
(Kg.) 

Altura d'aplicació ha 
(m) 

6 50 3 
7 50 4 
8 70 4 
9 70 5 

10 70 6 
11 90 6 
12 90 7 

Resistència al xoc de "cossos durs" 

- Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació 
notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia d'impacte de 0,4 K. 
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- L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una bola d'acer de'1 K. sotmesa a un 
moviment pendular de ràdio igual a un metre. 

- L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada anar sense velocitat inicial i el punt 
d'impacte, serà de 0,40 m. 

Resistència al xoc de "cossos tous" 

- Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació 
notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d'un sac farcit 
d'arena de riu silico-calcària de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena estarà 
seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa. 

- La massa del sac ple d'arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment pendular, sent l'altura de caiguda 
1,20 m. 

Resistència a la corrosió 

- L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta del mateix.
- La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó 

net. 
- Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 minuts en una estufa a 100º C. 
- Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 
- Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una part de dissolució centinormal 

de persulfat amònic. 
- Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, prèviament embegut en la mateixa, sobre 

la superfície del suport, en el cas d'assajar aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació,  es traurà la 
mostra mantenint vertical o es traurà el paper. 

- És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de'1,5 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2 
per cm². 

- Característiques dels diferents tipus de suports, tant les característiques, perfil i dimensions de cada u dels diferents tipus, són 
les que figuren en els corresponents plans. 

Operacions prèvies 

- El Contractista presentarà a aquest Excm. Ajuntament un croquis amb les característiques de dimensions, formes, gruixos de 
xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així com tipus d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de protecció, etc. 

- En aquestes característiques no podrà figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del Projecte. 
- A petició del Contractista i amb la conformitat dels Serveis Tècnics Municipals, podran variar-se els tipus de suports, sempre 

que els proposats siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada. 

2.3.8.4 - Suports de fosa de ferro 

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
- Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes 

d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima 
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%. 

- El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte. 
- Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura,  en el cas dels suports de 

fosa de ferro serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada pel 
fabricant de la columna. 

- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes. 
- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 

300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). 
- L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se 

mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt. 
- Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  caixa portafusibles i per sota de la porta una 

orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 
- Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud i perímetre de la mateixa. 
- Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la seva correcta fixació i que quedin 

embotits totalment en la columna. 
- Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves. 
- Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb capa d'imprimació exterior i 

interiorment. 
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- Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes. 

2.3.8.5 - Suports de fosa d'alumini 

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
- Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes 

d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima 
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%. L'aliatge d'alumini emprada no 
superarà el percentatge de Coure (Cu) d’un 0,1% i de Ferro (Fe) d’un 0,6%. En concret s’emprarà un aliatge 
Alumini-Magnesi AC-5100 (AC-AlMg3 o L-2340 o Al-Mg3). 

- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes. 
- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 

300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). 
- L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se 

mitjançant de les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt. 
- Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  caixa portafusibles i per sota de la porta una 

orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 
- Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques. 
- Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de terra. 
- El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte. 
- Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura,  en el cas dels suports de 

fosa de d’alumini serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada 
pel fabricant de la columna. 

- La columna portarà un ànode de zinc de sacrifici. 

2.3.8.6 – Suports d'acer inoxidable 

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
- La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316 
- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes. 
- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 

300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). 
- L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se 

mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt. 
- Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  caixa portafusibles i per sota de la porta una 

orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. Segons plànol 
de detall. 

- Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves. 
- Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura. Aquesta protecció serà 

donada pel fabricant de la columna. 
- El cinturó de reforç de la columna serà d’acer inoxidable. 

2.3.9 - Lluminàries 

2.3.9.1 – Llumeneres tipus LEDS 

Compliran les recomanacions del CEI i IDAE sobre els requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED de 
l’enllumenat exterior. 

Requeriments del fabricant 

- Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries. 
- Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es troba adherit a un sistema de 

gestió integral de residus. 
- Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat amb les especificacions del producte i el preu PVP. 
- Certificats i assajos: Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del producte, podran ser emesos pel laboratori 

del fabricant o un altre extern. No obstant això, amb la finalitat de poder contrastar les dades aportades, en qualsevol moment 
del procediment o posteriorment, el Departament d'Enllumenat Públic podrà requerir nous certificats emesos per Laboratori 
acreditat per ENAC o entitat equivalent. 
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Requeriments de la llumenera 

A) Temperatura de color (K) del LED:  
- 4.000ºK (+-200) per calçades i 3.000ºK – 3.500ºK per voreres. 
- En el cas de punts de llum amb una única llumenera que il·lumini calçada i vorera, el Departament d’Enllumenat Públic 

decidirà la Tª de color a aplicar segons la tipologia de carrer, ubicació... 
B) Índex de reproducció cromàtica (CRI):  

- CRI>70 . 
C) Intensitat de funcionament del LED:  

- Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del LED indicada per el fabricant del díode. 
D) Temperatura d’unió (Tj):  

- Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al cap de 60.000 hores de funcionament.  
- L’apagada simultània d’un 10% dels LEDs serà considerat fallada sota garantia. 
- En definitiva ha de complir amb l’indicador de vida L70F10 segons la IEC/PAS 62717 

E) Eficàcia del LED ( Díode): 
- L’eficàcia com a mínim ha de ser 90lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK3.000ºK i 

110lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK4.000ºK . 
- Degut a l’evolució tecnològica aquest valor podrà ser revisable periòdicament ( per exemple cada 6 mesos). 

F) Rendiment de la llumenera ( rendiment òptic): 
- El rendiment òptic de la llumenera (flux sortint del conjunt) ha de ser com a mínim d’un 80%. Del total de lúmens 

proporcionats pel conjunt de led’s de la llumenera, s’han d’oferir a  l’exterior (lumen output) un mínim del 80%. 
- En el cas de lluminàries ornamentals que incorpori difusors translúcids o decoratius el rendiment mínim serà del 70% 
- Cal certificat que inclogui l’assaig i estudi fotomètric de les lluminàries segons l’establert a la Norma UNE-EN 13032 ( 

aquest estudi haurà de proporcionar dades complertes de les corbes fotomètriques en format compatible amb el software 
lliure Dialux de la lluminària, l’eficiència lumínica i el rendiment de la mateixa, la temperatura de color i el rendiment de 
color de la font de llum, i el percentatge del flux emès a l’hemisferi superior, entre altres dades) 

G) Recanvis i actualitzacions:  
- Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir de la data d’instal•lació del 

mateix, o si més no permetre l’actualització tecnològica del conjunt ( substitució de components,  sense haver de canviar la 
llumenera sencera) 

H) Garantia 
- El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels  elements interns de la 

llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 anys. 
- La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses  ( incloent: PCB amb LEDs, font 

d’alimentació/divers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d’obra 
relatius a la reparació o substitució dels producte. 

- En el cas de nous productes que no s’hagin instal•lat prèviament a Barcelona, si hi ha altres ubicacions de referencia,  si el 
Departament d’Enllumenat no pot validar que el producte compleix els requeriments tècnics i les garanties necessàries, es 
podrà demanar un aval per garantir la continuïtat i fiabilitat del producte, durant el període de garantia establert.  

I) Marcatge CE i Certificat de Compatibilitat Electromagnètica: 
- Les llumeneres LED hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració de conformitat i expedient tècnic o documentació tècnica 

associada. 
- S’han de fer les homologacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i 

funcionalitat  de tot el conjunt de la llumenera ( inclòs driver i dispositius de control en cas de controls punt a punt). El 
fabricant de la  llumenera es fa responsable de la homologació del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament 
incorrecte del conjunt ell ha de donar resposta i solventar-ho.  

J) Temperatura de funcionament: 
-  La llumenera  ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 35ºC. 

K) Sistema de refredament:  
- Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha de ser resistent als residus que s’hi puguin 

acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor. 
L) Característiques i Grau de hermeticitat de la lluminària: 

- Carcassa: Ha de ser totalment construïda de materials metàl•lics. L’acabat serà realitzat amb imprimació i resistent a la 
corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització 
d’eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o característiques similars contra la corrosió. La 
protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP 
UNE-EN60598). 

- Grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de 
protecció IP UNE-EN60598). 

- Drivers i connexions elèctriques: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a 
mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). 

M) Connexió, muntatge braç o suport:  
- Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal.lar en una posició incorrecte i 
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que eviti el gir/rotació un cop instal.lada. 
N) Normativa de lluminàries i components:  

- Cal certificats de complementació. EN 60598, UNE-EN 62471-2009 ( de seguretat fotobiològica) i resta de normes indicades 
als documents CEI-IDAE esmentat. 

Requeriments del Driver 

A) Instal.lació: El driver anirà instal.lat a l’interior de la llumenera. 
B) Factor de potencia: Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció del 50% 
C) Capacitat de programació: El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres dels 

reguladors en capçalera. El protocol de regulació i el sistema de programació s’escollirà segons projecte i serà especificat pel 
Departament d’Enllumenat Públic. 

D) Màxim amperatge: El màxim amperatge als LEDs no pot excedir la corrent del driver per tal d’assolir la depreciació lluminosa 
(L70). Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal 
d’aconseguir diferents nivells d’il•luminació programables segons demanda. 

E) Temperatura de funcionament: La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures 
ambient de -20ºC a 40ºC 

F) Garantia: Garantia mínima de 5 anys. 
G) Vida útil: Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC. 
H) Augment del consum. El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d’envelliment o qualsevol 

altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal. 
I) Normativa i certificats: Certificats d’acompliment de la Norma UNE-EN 61347-2-13 i UNE-EN 62384. 

2.3.9.2 – Convencionals 

Les lluminàries en aquest capítol descrites tindran un grau de protecció de IP65 pel grup òptic i IP44 pel compartiment porta equips. 
El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la llumenera, 
degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 20 anys. 

2.3.9.2.1 - Lluminàries de tipus vial 

Segons es determini en el projecte podrà ser d'un dels següents tipus: 

Adaptació de suport: Lateral. 
   Vertical. 
   Directe sobre façanes. 
Reflector i carcassa: Independent. 
   Un sol conjunt. 
Tancament del conjunt: Oberta. 
   Tancada. 
Allotjament per a equip:  Incorporat. 
   extern 
Procedència: Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

Característiques fotomètriques 

- Complirà les exigències del RBT 20447 podent ser, la Norma UNE 20314, com a aparell de classe 1 en les lluminàries 
tancades i de classe 0 en les lluminàries obertes. 

- S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de retenció mínima de'1,5 mm² i amb recobriment 
de silicones resistents a les altes temperatures. 

- La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passacables de cautxú-clorutubel. 
- La connexió anirà prevista per mitjà de clema de PVC permetent la perfecta identificació de connexions.
- La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. Fins a 150 W.., 10 V. per a làmpades de 250 i 400 

W i 12 V. per a les de 1000 W., amb respecte del seu funcionament exterior. 
- Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control. 
- Quan el Projecte l'especifiqui hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica, Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34. 

Característiques constructives 

A) Adaptació a suport 

El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als suports normalitzats en aquest Plec. 
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Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3r i una vegada estigui fixada, assegurar que no pot variar-se 
per causes accidentals. 
Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada. 

B) Carcassa 

Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies 
del seu funcionament, inclús les condicions més extremes. 
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser: 

Fosa d'alumini 

Composició: 

Si Mn Tu Cu Zu Fe Ni Mg 

11,00 0,23 0,02 0,10 0,50 0,86 0,11 0,10 

sent la resta alumini 

El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm. 

Planxa d'alumini 

Composició: 

Si Mn Tu Cu Zu Fe Ni Mg 

0,085 0,005 0,015 0,005 0,016 0,150 0,003 0,0018 

El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 47 microns en les lluminàries tancades i de 1012 
microns en les obertes. 

Xapes d'acer 

Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents: AP00, AP01-AP02, AP03- AP04, F-111. 

Les composicions de les xapes AP i de l'acer F-111 s'ajustaran al que disposa les Normes UNE 36086-75 i 36011. 

També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest plec i 
sempre que tinguin una resistència a l'impacte de grau 7, segons Norma UNE 20324. 

La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat pel Departament d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs: 
- Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a envelliment accelerat de 100h. s/n 

INTA-16.06.05 s'obtindrà les següents característiques: 
- La brillantor s/n INTA-16.02.06 A després de l'envelliment no serà inferior al 60 % de l'inicial. 
- L'assaig inicial de quadriculat s/n INTA-16.02.99 serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2. 
- El canvi de color s/n INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S. 

C) Allotjament per a accessoris 

En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic excepte en les lluminàries de tipus jardí. 
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant 
d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja. 
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil 
substitució en cas d'avaria. 

D) Reflectors 

Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies 
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del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes. 
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser: 

Planxa d'alumini 

Hauran de complir les següents condicions mínimes: 

Lluminàries tancades 
- Puresa D'aliatge: 99,7 % 
- Reflectància especular inicial: 69 % 
- Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm. 
- Qualitat de segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016) 
- Gruix de capa anòdica: 4 microns. 
- Reflectància total:  per a 1 msv: 20 % 

per a 10 msv: 60 % 

Lluminàries obertes 
 Gruix capa anòdica: 8 microns 
 Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016). 
 Vidre metal·litzat (característiques) 

També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest Plec. 

E) Cubeta de tancament 

Excepte indicació expressa del projecte els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les especificacions 
assenyalades tot seguit: 

Metacrilat de metil 
- Transmitància inicial: 90 % (gruix real). 
- Temperatura de servei sense deformació: 90º C. 
- Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm. 
- Resistència a la compressió: 7 Kg./mm². 
- Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm. 

Policarbonat 
- Transmitància inicial: 85 % (gruix real). 
- Temperatura de servei sense deformació: 120º C. 
- Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm. 
- Resistència a la compressió: 875 Kg./cm². 
- Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm. 

Polietilè (alta densitat) 
- Pes específic a 23º: 0,941 - 0,965 gr/cm3. 
- Resistència a la calor contínua: 121º C. 
- Resistència a la flexió: 100 Kg./cm². 
- Resistència a la compressió: 170 Kg./cm². 
- Resistència a la tracció: 250 - 390 Kg./cm². 
- Resistència a l'impacte: 8 - 108 Kg./cm²/cm. 

Vidre 
- Transmitància inicial: 96 % (1mm.de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm.). 
- Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º. 

- Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (C-1). 
- Temperatura de servei sense deformació: 200º C. 
- Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708). 
- Anàlisi química: exempt de manganès i ceri. 
- Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324). 
- (Gruix 3 mm.) vidre sense temperar. 
- (Gruix 3 - 4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9.

F) Juntes 

- S'utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials. 
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- Excepte indicació expressa s'utilitzaran: Etilè propilè 

Hauran de suportar els següents assaigs: 

Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg./cm². 
 168 hores a 120º = 95 Kg./cm². UNE 53510. 
Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh. 
 168 hores a 120º = 60 + 5 Sh. 
 168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130. 
Allargament a les ruptures: inicial = 500 %. 
 168 hores = 450 %. 
 168 hores = 350 %.  UNE 53510. 
Compressió: 15 % a les 22 hores, segons ASTM D-395-61. 
Pes per extracte cetònic: inferior al 20 %. UNE 53561. 

Cautxú microcel·lular 

De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolades. 
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95º C. 

G) Cargols, brides i elements accessoris 

Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt. 

Característiques tèrmiques 

Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de presentar-se en cap 
punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar. 

Característiques de conjunt 

Les maniobres d'obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzar-se 
sense necessitat d’eines o accessoris especials. 
Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma tal que sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament. 
El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau d'hermeticitat IP 653 en les lluminàries tancades, i IP 232 en les lluminàries 
obertes. 

Normalització 

Tots els elements seran els que hagi homologat el Departament d'Enllumenat i Energia. 

2.3.9.2.2 – Lluminàries tipus jardí 

Característiques elèctriques 

- Complirà les exigències del RBT podent ser, la Norma UNE 20314 de classe 1. 
- S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238 dotats de dispositius de retenció per evitar l'afluixament 

de la làmpada  per causa de vibracions. 
- El cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm²., i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures. 
- La connexió de l'equip d'encesa s'efectuarà mitjançant terminals tipus "Faston" proveïts dels seus corresponents connectors 

de forma que únicament sigui possible una posició de connexió. 
- La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. fins a 150 W., 10 V. per a les làmpades de 250 i 

400 W. i 12 V. per a les de 1000 W. respecte al seu funcionament exterior. 

Característiques fotomètriques 

- Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control. 
- Quan el projecte ho especifiqui haurà d'adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les Recomanacions CIE 

Publicació núm. 27 i 34. 

Característiques constructives 

A) Adaptació al suport 
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- Estarà construït en fosa d'alumini i permetrà una adaptació als suports normalitzats en aquest Plec. 
- Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència de l'acoblament enfront de l'acció del vent, xocs o vibracions de 

forma tal que no pugui desprendre's per causes fortuïtes o involuntàries. 

B) Armadura 
- Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i 

tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes. 
- La pintura exterior, serà per defecte del color RAL 7006 o del color indicat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i 

suportarà els següents assaigs: 

Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm. i una de 68 x 150 mm.), a envelliment accelerat de 100 h .s/n. INTA 16.06.05. 
s'obtindran les següents característiques: 

- La brillantor s/n INTA 16.06.02 A. després de l'envelliment no serà inferior al 60 % inicial. 
- L'assaig inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99. serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2. 
- El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S. 

C) Allotjament dels accessoris 
- Excepte indicació expressa en contrari la lluminària haurà de preveure l'allotjament d'equips accessoris. 
- El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta 

mitjançant d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja. 
- El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeix la seva caiguda accidental, permetent la seva 

substitució en cas d'avaria. 

D) Difusor 
- Excepte indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les 

condicions especificades en l’apartat  (E) per la cubeta de tancament. 

G) Cargols, brides i elements accessoris 
- Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt. 

Característiques tèrmiques 

- Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de 
presentar-se en cap punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o 
equip auxiliar. 

Característiques de conjunt 

- El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP-655 admetent-se un grau IP-232 en les lluminàries 
tipus vuitcentista, època o similars. 

Normalització 

- Tots els elements seran els homologats pel Departament d'Enllumenat i Energia. 

2.3.9.2.3 - Projectors 

Segons es determini en el projecte podran ser dels següents tipus: 
- Lira de fixació murs i sostres. 
- Adaptació a suport. 

Els reflectors i carcassa podran ser: 
- Independents 
- Extensiu 
- Semi-extensiu 

Els reflectors podran ser: 
- Intensiu 
- Molt intensiu  

Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els dolls d'aigua i l'entrada de pols IP(65). 

Allotjament de l'equip: Incorporat 
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Procedència 

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

Característiques Elèctriques 

- Complirà les exigències del R.B.T., podent-se classificar s/ Norma UNE 20314, com a lluminària classe I. 
- Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 projectors. 
- S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, dotats de dispositius antiafluixants per a la làmpada. 
- El Cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm², amb els recobriments antitèrmics necessaris perquè resisteixin les 

condicions d’alta temperatura que puguin produir-se en l'interior del projector. 

Característiques Fotomètriques 

- Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell, uniformitat i control. 

Característiques Constructives 

A) Adaptació al suport 

El projector disposarà d'una lira de ferro galvanitzat que permeti l'orientació del projector i pugui fixar-se en una posició determinada. 
Disposarà dels trepants necessaris per a la seva fixació en murs i sostres i en el cas d'anar muntat sobre una columna, d'un maniguet que 
s'adapti al d'aquesta. 

B) Carcassa 

Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies 
del seu funcionament. 
Haurà d'estar dimensionat per allotjar, (en el cas que així es requereixi), els equips d'encesa i caixes de connexions proveïdes de fusibles 
per a tots els conductors actius així com els reflectors i la resta de components elèctrics. 
Haurà d'estar proveïda d'entrades i sortides pels conductors, dotades de premsaestopes, perquè juntament amb el sistema de tancament 
garanteixin una protecció mínima contra l'entrada de pols i aigua d'IP 66. 
Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s'utilitzen per a les lluminàries d'enllumenat vial. 
El portalàmpades haurà d'estar instal·lat de manera que no pugui alterar accidentalment el reglatge de la làmpada. 

C) Allotjament per a Accessoris 

Tots els projectors disposaran d'allotjament pels equips d'encesa estaran dimensionats de manera que permeti el muntatge folgat dels 
mateixos i la seva fàcil extracció per a les operacions de manteniment. 
Tots els cargols de fixació seran de material inoxidable i seran imperdibles. 

D) Reflectors 

Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies 
del seu funcionament inclús en les condicions més extremes. 

2.3.9.2.4 - Equips làmpades de descàrrega 

Condicions generals 

Els equips es consideraran com un conjunt únic les característiques de funcionament del qual són interdependents. 
En cas de subministrament d'algun component aïllat, hauran de prendre's en consideració no sols les exigències que aquest Plec 
estableix per a l’esmentat component, sinó a més components de l'equip complet. 

Normalització 

Tots els elements seran homologats pel Departament d’Enllumenat i Energia. 

2.3.9.2.5 - Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió 
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Procedència: Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica. 

S'adaptaran a la Norma UNE 20.449. 

Els elements d’un equip de làmpada de vapor de sodi d’alta pressió seran: 

A) Làmpades 

Les dimensions seran les normalitzades pels fabricants més importants 
Les potencies emprades seran les estandarditzades pels fabricants més importants 
El temps per a arribar al 80% de l’emissió no superarà els 5 minuts 
El valor mitjà de depreciació de flux a les 16.000 h. serà inferior al 10% 
El valor de mortalitat o falla a les 16.000 hores serà inferior al 8%  

Característiques elèctriques 
- Temps màxim encebat serà de 5 seg. 
- Temps màxim per a aconseguir 50 V. en borns làmp. inferior a 5 min 
- Tensió mínima de xarxa per a funcionament estable, 198 V 
- La tensió d’arc, serà de 100V ± 15% 

Les làmpades alimentades amb balasts de referència a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns de làmpada de 120 V. per a 
làmpada de 250 W. i 125 V. per a les de 400 W., aconseguits si és necessari per mitjans artificials, no s'apagaran quan la tensió 
d'alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor nominal en menys de 0,5 segons i romangui en aquest valor com a mínim 5 segons 
més. 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210º C i per a les que el tinguin fixat mecànicament 
250º C. 
La temperatura en l'envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400º C. 

B) Balasts per a làmpades de vapor sodi d'alta pressió 

Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
Aniran proveïdes d'un sistema per a la seva connexió al tauler mitjançant de cargol. 
Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm. de secció. 
Dita clema de connexió haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància. 
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible. 
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts. 
Els balasts, excepte indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint l'assaig de resistència a la humitat i 
aïllament, superant aquests els 2.500 M . 
En el cas en què expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli 
quedi al descobert. 
L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 
Els balasts amb presa intermèdia per a l'arrencador, portaran assenyalada la dita presa i les restants d'acord amb l'esquema marcat en la 
seva carcassa. 

A banda de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les següents exigències. 

 A) Dimensions màximes. 

 Segons el quadro existent en el plànol corresponent. 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTS PER A LÀMPADES DE SODI A.P. 

POTÈNCIA (W) 70 100 150 250 400 400 T 1000 1000 T 
220 220 220 220 220 220 220 220 

INTENSITAT (A) 1 1,20 1,80 3 4,45 4,60 10,30 10,60 

RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT     99,5±5% 60±5% 39±5% 39±5%   

FACTOR DE POTÈNCIA MÀXIMA  0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005    
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INTENSITAT DE CURT CIRCUIT 
MÀXIM (A) 2,10 2,50 3,80 6,30 9,30 9,70 21,60 22,30 

INTENSITAT D'ARRANCADA (A) 1,25 1,80 2,40 4,50 6,50 6,50 14,00 14,00 

FACTOR DE CRESTA 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7   

PÈRDUA DE BALAST (W) 13+10
% 

15±10% 20±10% 26±10% 35±10% 35±10
% 

60±10
% 

60±10
% 

t ºC. 70 70 70 70 70 70 70 70 
tW ºC. 130 130 130 130 130 130 130 130 

El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7,5 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència a la 
seva tensió nominal. 
El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i 106 per cent del valor nominal, subministrarà a la làmpada de 
referència una potència no inferior al 88 per cent de què li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva 
pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per aquest, quan estigui alimentat al 106 per cent de la seva 
tensió de l'equip sigui 0,95 en una tolerància de 0,05. 

Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió 

Juntament amb el balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt homogeni que haurà de complir amb les 
característiques de l'equip en el qual s'instal·li.
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada per al 
qual és adequat i esquema de connexió. 
Disposarà d'un clema de connexió que permeti l'ús de cables fins a 2,5 mm² de secció. 
Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada. 
Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin la presa intermèdia, ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva 
carcassa l'esquema de connexió. 
La calor màxima de l'impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit obert. 

Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les proves d'arrencadors s'aplicarà el que recomana la 
Publicació CEI núm. 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V. i comprovant l'altura i temps de l'impuls, segons el que indica ella. 

Característiques impuls Sistema Americà Sistema Europeu 
Altura (V) 2. 

225 ± 25 
2. 

775 ± 25 
Forma ona Quadrada Sinusoïdal 
Direcció Un impuls negatiu durant el semiperíode 

negatiu de l'ona sinusoïdal de tensió 
Un impuls positiu durant el semiperíode de 
l'ona sinusoïdal de tensió 

Posició Comprés entre els 80 i 100 graus elèctrics de 
l'ona sinusoïdal de voltatge. 

Comprés entre 80 i 90 graus elèctrics de 
l'ona sinusoïdal de voltatge. 

Temps màxim de pujada T1 0,100 µF 0,60 µF 
Temps duració de l'impuls T2 0,95 ± 0,05 µF 0,95 ± 0,05 µF 
Freqüència de l'impuls Un per cicle. Un per cicle. 

2.3.9.2.6 - Condensadors 

Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir les següents exigències: 
- El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autoregenerable. 
- Portaran inscripcions en què s'indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima del servei en volts, la capacitat nominal 

en µF, i la seva tolerància, la freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament, 
segons Normes UNE 61.048 i 61.049. 

- Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització normal. 
- L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts, no 

considerant-los amb suficient aïllament. 
- Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm. i hauran de fixar-se de tal forma que no puguin 

soltar-se o afluixar-se en la connexió o desconnexió (Norma UNE 20425) estant situats a 7 mm. de distància entre les cares 
paral·leles per a permetre l'ús d'un connector. 
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- Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible. 
- L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim de dos megaohms i resistirà 

durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 volts a freqüència industrial. 
- Els condensadors  seran de "execució estanca" i hauran de complir un assaig d'estanquitat, segons Norma UNE 20446. 
- Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 20446. 
- Disposaran d'una resistència interna de descàrrega.

Assaigs 

A)Assaig d'estanquitat. 
- Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres a la tensió nominal, i les altres dues 

desconnectat. 
- Després de la immersió, l'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a mínim de 2 

megaohms. 
B)Assaig de sobretensió. 

- S'aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 1,3 vegades la nominal, mantenint la temperatura 
10º C ±2º C sobre la de l'ambient. 

- Després d'aquesta prova s'aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor 2,15 vegades la nominal. 
C)Assaig de duració. 

 Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la 
temperatura 10º C ±2º C sobre l'ambient. 

D)Mesura de tolerància. 
  ± 1% de la capacitat nominal. 

Garantia 

Hauran d'acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant en què consti la vida mitjana, el període garantit que no serà inferior a 
30.000 hores amb una pèrdua de capacitat del 5% en l’esmentat període i el compromís de substitució dels mateixos en cas d'avaria o 
pèrdua de capacitat superior a la indicada. 

Documentació 

- Corbes d'envelliment. 
- Certificats compliment normes. 
- Certificats laboratoris oficials. 
- Protocols dels assaigs realitzats. 

Identificació 

Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un número que permeti conèixer la partida a què 
pertany. 

Recepció i garantia 

Abans de l'adquisició dels condensadors el Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats 
de garantia corresponents, per a aprovació de l'oferta. 
Una vegada emesa l'aprovació, una còpia dels certificats de garantia, amb firma i segells originals, quedarà en poder dels Serveis 
Tècnics Municipals i una altra, en les mateixes condicions, en poder del Contractista. 
Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada connexió, el Contractista emetrà un Full de Verificació en què 
figuren les noves mesures elèctriques, havent de ser el factor de potència superior a 0,92. Una vegada comprovades les mesures es 
firmarà per a cada escomesa una  Acta de Recepció en la qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un 
valor superior a 0,9 podent en cas contrari l'Ajuntament repercutir sobre el mateix els recàrrecs que per aquest concepte patís la 
facturació elèctrica. 
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3. - CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

3.1 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'OBRA CIVIL 

3.1.1 - Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs 

Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Una vegada piconat el formigó del fonament, amb un gruix mínim de 6 cm. es col·locaran 
les llosetes, una al costat d'una altra, sobre una capa d’afermament de ciment Pòrtland de 2 cm. de gruix. 
L'aparell serà de junta seguida i en alienacions rectes, començant la seva col·locació al costat de la vorada. 
A continuació, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel farciment de les juntes i es colpejaran les llosetes fins a obtenir una 
superfície totalment llisa. 
Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l'excés de lletada abocada. 
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques 
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència. 
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta 
de paviments. 
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 130 m., excepte les destinades a cables 
elèctrics d'alta tensió i telèfons que serà de 250 m. 

3.1.2 - Reposició de paviment en calçada 

Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m., excepte les destinades a cables elèctrics d'alta 
tensió i telèfons que serà de 250 m. 
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques 
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència. 
La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que comprendrà tota la zona necessària per a 
mantenir la uniformitat del paviment inicial de forma, que en la mesura que es pugui, no arribi a apreciar-se externament l'obra, de 
manera que podrà obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa estricta efectuada en el paviment de la via, si fora 
necessari. 
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta 
de paviments. 
S'efectuaran els oportuns assaigs de Laboratori determinats la granulometria, tant per cent de lligat, tant per cent de buits farcits de 
betum, tant per cent de buits en mescla i en àrids, estabilitat i deformació. 
La densitat obtinguda a l'obra una vegada acabada la compactació, no serà inferior al 95 % de l'obtinguda en l'assaig Marshall o 
Hubbard Field. 
No es permetrà l'execució, quan la temperatura ambient, a l'ombra, abast els 8º C. baixant. S'autoritzarà l'extensió de l'aglomerat quan la 
temperatura ambient, a l'ombra, abasti els 5º C. pujant. 
A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la seva execució o quan la capa hagi aconseguit la 
temperatura ambient. Si això no és factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a 40 Km. per hora. 
Els gruixos de les diferents capes seran les expressades en el Projecte. 
Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm. en la capa de rodadora i a 8 mm. en les capes intermèdies o de base 
mesurades amb regla de 3 m. 

3.1.3 - Canalització amb protecció de tub de polietilè d'alta densitat  

Serà amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió. Els diàmetres a utilitzar, segons els casos 
seran 90 mm. d'exterior  i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior  i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. 
La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N. 

Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques: 
      - Profunditat: 60 cm. 
      - Amplària: 40 cm. 
      - Les parets seran verticals. 

- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant 
el seu estès. 

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental 
Enllumenat 

  

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013  Pàg 34

Excavació en rasa en terres compactes.  
Farcit de rasa per capes de 20 cm.  amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm i piconada al 90 % del pròctor modificat.  
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa.  
Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm.  
Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d'avís de material plàstic. 
Tub de polietilè amb juntes estanques o de plàstic continu. 

3.1.4 - Canalització amb dos tubs de polietilè continu formigonat en encreuament de calçada. 

Per a l'encreuament de calçada, els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques: 
 - Profunditat: 80 cm. 
 - Amplària: 50 cm. 
 - Les parets seran verticals. 

- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués afectar el tub durant el seu estès. 

Excavació en rasa en terres compactes.  Mesurament sobre perfil 0,5 m3. 
Farcit en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm. i piconat al 90 % de pròctor modificat. Mesurament sobre 
perfil 0,350 m3. 
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que l'indiqui la Inspecció Facultativa.  Mesurament 0,18 m3. 
Protecció de formigó HCP-3 almenys cobrint el tub 11 cm. Mesurament 0,12 m3. 
Dos tubs de plàstic continu. Mesurament  2 m. 

3.1.5 - Arquetes de registre 

Aquesta unitat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, maçoneria o qualsevol altre material 
autoritzat per la Inspecció Facultativa. 
Una vegada executada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les arquetes, d'acord amb les condicions assenyalades en els 
articles corresponents de les presents Prescripcions per a la fabricació, si és procedent, i posada a l'obra dels materials previstos, posant 
cura en  la seva terminació. 
Les connexions dels tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems dels conductors coincideixin  arran amb les cares 
interiors dels murs. 
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell 
que les superfícies adjacents. 
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 

3.1.6 - Fonaments 

Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramita els seus càrrecs al terreny. 
No inclou aquest article els fonaments per pilons. 

Materials 
- Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte. 

Característiques generals 
- Formigó: serà el HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte. 

Maquinària, eines i mitjans auxiliars. 
- Formigonera. 

Limitacions 
- Se suspendrà l'execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la temperatura ambient pot descendir per 

sota dels 3º C., sota zero. 
- El fet que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1º C., es pot interpretar com motiu suficient per preveure que 

el límit prescrit serà aconseguit en l’esmentat termini. 
- El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures necessàries perquè l'aigua no entri en contacte amb les 

masses de formigó fresc. 
- En el cas d'aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa hauran d'adoptar-se les precaucions 

necessàries per evitar la segregació i arrossegament dels components del formigó. 

Execució 
- Una vegada feta l'excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans d'abocar el formigó. 
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- En el cas que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada de rajola o capa de formigó HCP-1. 
- La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el corresponent projecte. 
- En totes els fonaments s'arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o material ceràmic de   = 100 mm, des de 

la canalització. 
- Es disposarà d'un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del basament fins al lateral on s'ubiqui la placa de 

presa de terra. 
- S'evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l'excavació i en el cas que es produïren s'extraurà el formigó 

contaminat amb elles. 
- Per a la posada a l'obra del formigó en massa o armat és d'aplicació el que s’assenyala en els apartats anteriors. 

Recepció 
- Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors. 

3.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

3.2.1 - Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets. 

Col·locació de cables 

Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a això les possibilitats d'ocultació que permeten les 
façanes dels edificis. 

En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d'una part i d'una altra dels canvis de direcció i en la possibilitat 
immediata de la seva entrada, en caixes de derivació o en altres dispositius. 
Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac de plàstic i cargol i claus a pistola. 
La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable. 
No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 
El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis vegades el diàmetre del mateix. 

Per a passar d'un bloc d'edificis a un altre es farà una canalització soterrada. 

Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre les parets, es protegirà el cable subterrani 
amb tub d'acer galvanitzat des d'una profunditat de 0,5 m. per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix, 
disposant-se a aquesta altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la seva 
utilització a la intempèrie en què s'efectuarà el canvi d'un a un altre tipus de cable. 
L'abans esmentat tub d'acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m. 

En el cas de canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles de protecció. 

Encreuament amb altres canalitzacions 

En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància d'almenys 3 cm. entre els cables i les 
canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. Si l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació 
immediata estaran prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

Connexions i derivacions 

Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació. 

Identificació dels conductors 

S'empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd groc pel conductor de protecció quan no 
sigui de coure nu. 

3.02.2- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat 

Tipus de cables 

Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible amb fiador, segons Norma UNE 
RZ-06/1KV. 
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Utilització 

Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna o pals i fixada directament a aquests per 
ferralles especials i suportats únicament pel cable fiador. 

Altures mínimes 

L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m i en les de trànsit rodat de 6 m. 

Encreuaments sobre vies públiques 

Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i altra part de la travessia, de manera que no puguin 
lliscar-se sobre els mateixos. Igual condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció. 

Connexions i derivacions 

Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del 
conductor i el seu aïllament havent de quedar perfectament la seva estanquitat. 
Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions. Tant les derivacions com les 
connexions coincidiran sempre en els suports de fixació. 
Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó 
únicament conductor per conductor reconstruint l'aïllament amb cinta d'elastòmetres. 
Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d'aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin 
suportar sense deteriorament els esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries.

3.2.3 - Estès de cables subterranis 

L'estès de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així com els fregaments perjudicials i les traccions 
exagerades. 

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de curvatura no serà menor dels valors 
inclosos en la següent taula: 

Cables 

Amb aïllament i coberta de material plàstic   6 vegades el diàmetre. 
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom  7,5 exterior cables. 
  
En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les característiques i servei del cable per a seguir la 
seva fàcil identificació. 
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats amb paper impregnat. 

Es distingiran els següents procediments: 
   
  A) Estès de cable armat en tubular ja construït. 

3.2.4 - Línia de terra 

Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà paral·lelament a la línia d'alimentació, un conductor de 
coure unipolar nu de 35 mm². de secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura "Cadwell" o 
similar totes les preses de terra independents dels punts de llum i els de la caixa de protecció i maniobra. 
En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de la línia d'alimentació, sempre que el cable 
sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000 V. i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc. 
En el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en els extrems. 

3.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 
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3.3.1 - Preses de terra independents 

Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no abasti, respecte d'un punt a potencial zero, una 
tensió superior a 50 V. quan l'altra presa dissipa la màxima corrent de terra prevista. 

Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents: 
- Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar el pas dels corrents de 

defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir. 
- Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt d'elèctrodes amb el punt de posada a 

terra.  
- El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, etc.) que permeti la unió entre 

els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se 
d’aquests amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la resistència de terra. 

- Les plaques tindran un gruix de 3 mm., i les de ferro galvanitzat de 3 mm., amb una superfície mínima de 0,5 m², en el cas 
que sigui necessari la col·locació de diverses plaques, se separaran uns 3 m unes d'altres. 

- No es col·locaran piques com a postes a terra.  
- Cada punt de llum disposarà d’una placa de terra, que s’enllaçarà al cable de coure nu de 35mm2 que conformarà la xarxa 

equipotencial. 
- Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin afectats per les labors del 

terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm.  
- El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se construir els elèctrodes per peces 

metàl·liques simplement submergides en aigua. 
- S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és possible, fora dels passos de 

persones i vehicles. 
- En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i 

magnesi. 
- En el cas d’instal.lar enllumenat a prop d’una ET, no es col.locaran plaques de terra a menys de 15m de la mateixa. 

3.3.2 - Derivacions 

Totes les derivacions es faran a les caixes de connexions dels suports. 

3.3.3 - Arquetes 

Els pericons de registre es situaran només als passos de calçada, canvis de direcció i davant dels armaris. 

3.3.4 - Punts de llum 

Els punts de llum hauran d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos hauran de tenir una amplada de 3m. 
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà 
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2. 
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre. 
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn  a prop de la capçada dels arbres.  
S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat. 
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra. 

3.3.5 - Fixació de braços 

El braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al 
voltant del pal provocats pel vent. 
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 perns d'ancoratge. 
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, 
gruix, etc. 
Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm. 
L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim de deterioració en els murs. 
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible. 

Esforços. 
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La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de poder arribar a la ruptura d'aquests, sense 
deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport o parapet que els sustenti. 

Possibilitats d'aplicació d'altres valors. 

Quan el desenvolupament en l'aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el projectista podrà proposar valors diferents 
dels esmentats en els anteriors apartats, fent intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions dels 
massissos de fonamentació a valors admissibles per a les estructures sustentades. 

3.3.6 - Instal·lació interior 

3.3.6.1 - Equip 

3.3.6.2 - Muntatge interior 

El muntatge estarà constituït per un conductor de coure RV 0,6/1KV de secció mínima de 2.5 mm². 
S'utilitzarà un muntatge tripolar per a cada llumenera. 
El muntatge serà continu, sense enllaços. 
No es permeten empalmar a l’interior dels suports, segons ITC-BT-09. 

3.3.6.3 - Caixa portafusibles 

S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada 
mitjançant un cargol imperdible i que en retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal. 
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables. 
No es permetrà la sortida de cables per la part superior. 

3.3.6.4 - Presa de terra 

Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb les seves 
corresponents volanderes, tot això en material inoxidable. 

3.3.6.5 - Fusibles 

S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada. 
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius. 

3.3.6.6 - Normalització 

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a 
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris. 

3.3.7 - Instal·lació d'equips en les lluminàries 

Totes les lluminàries disposaran d'un compartiment separat per a l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran 
en l’esmentat compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva 
eventual substitució. 
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i anirà proveïda d'un fiador que impedeixi la 
seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, en cas d'avaria. 
L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon funcionament dels equips, d'acord amb la 
taula de característiques que figura en l'apartat corresponent d'aquest Plec de Condicions. 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents 
connectors i amb una posició de connexió. 
Quan s'utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l'arrencador de forma tal que els impulsos incideixin sobre el 
contacte central de la làmpada. 
El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament. 
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Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a 
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris. 

3.3.8 - Instal·lació elèctrica de braços sobre façana 

3.3.8.1 - Equip 

Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents 
connectors i amb una sola posició de connexió. 

3.3.8.2 - Fusibles 

Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels elements de connexió, borns i portafusibles, 
amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç. 
Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes. 
Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana mitjançant cargols inoxidables. 
La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació. 
Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure RV 0,6/1KV i de secció mínima de 3X2,5 mm²., complirà la Norma 
UNE EN 21123. 
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius. 
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada. 

3.3.8.3 - Normalització 

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a 
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris. 

3.4 -  PINTURA 

3.4.1 - Tractament de la part baixa del suport (RILSAN) 

Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció per l’oxidació a la part baixa del suport amb les següents 
característiques:  

- Tots els suports es subministraran de fabrica amb un tractament termoplàstic, tan per la part interior com per l’exterior fins 
la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la pressa de terra no quedi recoberta per aquest 
tractament. 

- Aquest procés de polimerització s’aplicarà, desprès d’una preparació del suport consistent en un decapat i granallat sobre 
la superfície a tractar tant sigui de fosa de ferro, fosa d’alumini o acer galvanitzat, per immersió en un llit fluïdificat o bé 
per projecció rotacional, en funció de les dimensions del suport. 

- El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè  tipus PPA 525, amb un acabat texturat de color gris antracita 

3.4.2. - Tractaments antigrafittis i antiadhesiu 

Els suports incorporaran un tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 mts (incloent el 
tractament de la base). Aquest tractament serà funció de la textura del fust del suport.  
Excepte indicacions en contra els tractaments a realitzar seran del tipus llis en funció del producte i/o superfície a protegir i segons 
indicació de la Direcció Facultativa. 

En el tractament llis el procés de pintura consisteix en: 
- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport.  
- Aplicació d’una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent (quan sigui necessari). 
- Aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat. 
- Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa principal més enduridor, tipus SL100 

de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d’acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, 
tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent.  
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Barcelona, juny de 2013  

 EL CAP DEL DEPARTAMENT      LA DIRECTORA DE SERVEIS  

 Luisa Cabezas Fernandez       Cristina Castells 
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Àrea d’Ecologia Urbana,  
Direcció Infraestructures i Espai Urbà 
Departament d’Enllumenat 
 

Consideracions per a la recepció de la instal·lació d’enllumenat després de l’obra. 

 
A. Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials 

instal·lats (Models, potencies, materials, homologacions, etc) 
 

B. Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació: 
o Projecte/Memòria de legalització visat (Esquema unifilar, càlcul de caiguda 

tensió línies, característiques tècniques dels materials instal·lats, fitxa de 

llumeneres led omplerta pels fabricants, homologacions, estudi lumínic,  

etc,). 

o Certificat d’instal·lació elèctrica segellat per OC. 

o Declaració responsable tramitada, amb acusament de rebut. 

o Acta favorable de l’OC (independentment de la potència). 

o Certificat de final d’obra (quan és projecte). 

o Certificat de garantia de la instal·lació (1 any de garantia). 

o Donar d’alta el Centre de Comandament al Sistema Centralitzat. Caldrà 

garantir la comunicació del armari preferiblement mitjançant Fibra Òptica.  

 
SERÀ NECESSÀRI APORTAR LA LEGALITZACIÓ DELS PUNTS DE LLUM I 
PASSAR LA VERIFICACIÓ DEL MANTENIDOR ABANS DE SOL.LICITAR LA 
CONNEXIÓ A L’ENLLUMENAT EXISTENT.  

 
C. Certificats a subministrar en la recepció del material del producte instal·lat: 

 
1. Certificats de les Lluminàries 

§ Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminàries Instal·lades. 
§ Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea 

del producte emes pel laboratori acreditat per ENAC. 
§ Assaig Específic del IP de les lluminàries. 
§ Assaig Específic del IK de les Lluminàries. 
§ Fitxa de Producte Tipus de les Lluminàries. 
§ Certificat de garantia de les lluminàries de 5 anys. 
§ Croquis d’instal·lació i de disposició dels elements de la Lluminària segons 

Assajos Certificat. 
 

2.- Certificats de les Columnes  
§ Certificat de garantia de les columnes d’acer galvanitzat de 20 anys, indican les 

condicions d’instal·lació i ubicació previstes a projecte i tenint en compte els 

tractaments que el fabricant consideri necessaris per evitar la corrosió a la 
base. 

§ Certificat de Marcatge CE per organisme notificat per la Directiva.  
§ Certificat de l’origen de la xapa d’acer del lot de columnes. Ha de contenir la 

següent informació: 
o Composició química de la xapa 

o Denominació segons AISI-SAE i normes UNE  
o Espessor de la xapa utilitzada per la fabricació del bàcul  
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§ Certificat del galvanitzador de conformitat amb les prescripcions de la norma 
UNE EN ISO 1461:2009 on ha de constar el mètode preparació del galvanitza 

§ Certificat de garantia del galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la 
corrosió. 

§ Etiquetatge de les Columnes 
§ Plànol del fabricant on consti la referència –el grossor i la qualitat de 

l’acer/denominació-. 

3.- Certificats del Formigó i Morter Utilitzat.  
 

4.- Certificats de les pintures i Tractaments de protecció 
 

§ Certificat d’aplicació de la pintura antigrafitis-antienganxines 
§ Certificat del tractament de protecció de les columnes que hagi executat el 

fabricant de la columna. 
§ Certificat de les especificacions i procediment d’aplicació de la pintura d’acabat 

(si les columnes es subministren pintades). 
 

D. Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008): 
o Càlcul d’Eficiència Energètica de la Instal·lació i Qualificació. 

 
E. Fer mesures de potència i de cosinus de fi, in situ, a cada tipologia de lluminària, 

abans i després de la regulació. 
 

F. Fer mesures de l’aïllament de les Línies. 
 

G. Preveure el següent control de la Qualitat Lumínica (amb i sense regulació), a fer 
per la direcció d’obra: 

- Mesures Lumíniques Manual de la Vorera o zones on el tècnics indiqui (zones 
d’estada més permanents com zones de jocs, petanques, etc.)  

- Mesures Lumíniques Vehiculars al llarg de tota la calçada –a petició del tècnic- 
 

H. Preveure el següent control de qualitat dels elements estructurals (les 
columnes), a fer per la direcció d’obra. Aquest control es realitzarà de cada lot previ a 
la Instal·lació dels suports al carrer. S’han de mostrejar tots els lots.  
 
In Situ al Magatzem del Material de l’obra: 1 de cada 6 columnes  
Per analitzar l’espessor de xapa i de galvanitzat fer 50 mesures i observar la desviació.  

- Espessor de la xapa de la columna 
- Espessor del galvanitzat -à Mesurador d’Inducció magnètica 
- Porositat del Galvanitzat -à Assaig indicat en el Plec de condicions d’aplicació de 

la Dissolució de Ferrocianur 
 

Assaig de Laboratori  
(Lots d’entre 10-20:1 unitat extra; Lots > 20 columnes: 2 uts extres) 
En la unitat de columna que s’analitzi cal agafar tres mostres d’una mateixa columna i 

observar la desviació. Aquesta ha d’estar per sota de la precisió de l’equip.  

- Espessor de la xapa de la columna 
- Espessor del galvanitzat -à Mesurador d’Inducció magnètica 
- Determinació de la composició de l’acer à Espectroscòpia d’Emissió 
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- Determinació de la composició del galvanitzat à Microscòpia Electrónica de 
Barrido amb dispersió de raig X MEB-EDX 

- Determinació de la qualitat de olla protecció anticorrosiva. Assaig de Polarització 
à identificar la velocitat de corrosió i en relació amb l’espessor del galvanitzat fer 

una Estimació de la Vida Útil  à Potenciostat/Galvanostat. Corbes Tafel.  
La corba del blanc haurà de ser d’acer amb les especificacions de la columna.  



Ecologia Urbana 
Gerència Adjunta de Medi Ambient i 
Serveis Urbans   
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Enllumenat 
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Especificacions llumeneres LEDS per enllumenat exterior 

1. Requeriments del fabricant 

1.1. Qualitat 

Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries. 

1.2. Mediambiental 

Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es troba adherit a 

un sistema de gestió integral de residus. 

1.3. Catàlegs 

El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat o accessible amb les especificacions del producte 

i el preu PVP. 

1.4. Fabricació Placa de Leds 

El fabricant de les llumeneres haurà de responsabilitzar-se de la solvència tècnica del fabricant 

de la placa de Leds. Cal garantir que disposa d’un sistema de traçabilitat de tots els components 

de la placa de Leds i d’un sistema de verificació de les plaques. 

1.5. Certificats 

1.5.1. Certificats fabricant: 

§ Declaració UE de conformitat de les lluminàries instal·lades (marcatge CE) 

§ Fitxa de Producte Tipus de les Lluminàries 

§ Certificat de garantia de les lluminàries de mínim 5 anys 

§ Croquis o imatge d’instal·lació i de disposició dels elements de la Lluminària 

§ Assaig i estudi fotomètric de la llumenera d’acord amb especificacions de la norma UNE EN 

13032 

 

1.5.2. Certificats i Assajos emesos pel laboratori acreditat per ENAC: 

§ Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del producte 

§ Assaig Específic del IP de les lluminàries 

§ Assaig Específic del IK de les Lluminàries 

 

1.5.3. Compatibilitat electromagnètica: 

§ S’han de fer les comprovacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de 

temperatura, seguretat elèctrica i funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera (inclòs 

driver i dispositius de control, regulació i sensors instal·lats a la llumenera). El fabricant de 

la llumenera es fa responsable de la validació del conjunt complert i en cas de fallada o 

funcionament incorrecte del conjunt, ell ha de donar resposta i solventar-ho.  
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2. Requeriments de la llumenera: 

2.1. Temperatura de color correlacionada (K) del LED 

4.000ºK per calçades i 3.000ºK per voreres, amb una tolerància de uniformitat de color màxim 

5 pasos de MacAdam (5SDCM) 

En el cas de punts de llum amb una única llumenera que il·lumini calçada i vorera, la 

temperatura de color haurà de ser 3.000ºK. 

Per als projectes es detallarà així mateix el % de radiància per sota dels 440nm, en compliment 

del Decret Decret 190/2015, de 25 d’agost. 

2.2. Índex de reproducció cromàtica (CRI) 

CRI=>70, excepte en Led ambre que ha de ser de CRI=>50 

2.3. Intensitat de funcionament del LED 

Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del LED indicada per el fabricant del 

díode. 

2.4. Temperatura d’unió (Tj) i vida útil 

Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al cap de 60.000 hores 

de funcionament.  

L’apagada simultània d’un 10% dels LEDs serà considerat fallada sota garantia. 

En definitiva ha de complir amb l’indicador de vida L70B10 segons la IEC/PAS 62717 

2.5. Eficàcia de la Llumenera de Led: 

L’eficàcia de la llumenera (lm/w) alimentada i estabilitzada, segons el tipus de llumenera i Led, 

ha de ser com a mínim: 

Tipus de Led   Funcional Lm/w Ornamental Lm/w 

Led neutre 4000k   90   85 

Led càlid 3000k   80   70 

Led ambre    60   55 

Degut a l’evolució tecnològica aquest valor podrà ser revisable periòdicament (per exemple 

cada 6 mesos). 

2.6. Recanvis i actualitzacions 

Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir 

de la data d’instal·lació del mateix, o si més no permetre l’actualització tecnològica del conjunt 

(substitució de components,  sense haver de canviar la llumenera sencera) 

2.7. Garantia 

El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o 

dels elements interns de la llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 

anys.La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses (incloent: PCB 

amb LEDs, font d’alimentació/drivers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha 

de cobrir els costos de servei i de mà d’obra relatius a la reparació o substitució dels producte. 

En el cas de nous productes que no s’hagin instal·lat prèviament a Barcelona, si hi ha altres 

ubicacions de referencia i si el Departament d’Enllumenat no pot validar que el producte 

compleix els requeriments tècnics i les garanties necessàries, es podrà demanar un aval per 

garantir la continuïtat i fiabilitat del producte, durant el període de garantia establert.  
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2.8. Temperatura de funcionament 

La llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures ambient de      

-20ºC a 35ºC. 

2.9. Sistema de refredament 

Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha de ser 

resistent als residus que s’hi puguin acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva 

capacitat de dissipar calor. 

2.10. Característiques, Grau d’hermeticitat i resistència a l’impacte de la lluminària: 

El grup òptic de la llumenera de Led ha d’estar composat per una matriu de Leds. En cas de 

llumeneres amb noves tecnologies, caldrà prèviament estudi i validació per part del 

departament d’Enllumenat. 

· Carcassa 

Ha de ser totalment construïda de materials metàl·lics. L’acabat serà realitzat amb 

imprimació i resistent a la corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser 

fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització d’eines especials. Tots els 

cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o característiques similars contra la corrosió.  

· Grau Hermeticitat 

- Grup òptic o compartiment grup òptic: 

La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a 

mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). 

- Drivers i connexions elèctriques o llumenera sencera: 

La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a 

mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598) 

· Resistència a l’impacte 

La resistència a l’impacte de la llumenera haurà de ser com a mínim de IK08, excepte a les 

llumeneres que estiguin instal·lades a una alçada inferior a 1.5m que haurà de ser com a 

mínim IK10. 

2.11. Connexió, muntatge braç o suport 

Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin 

instal·lar en una posició incorrecte i que eviti el gir/rotació un cop instal·lada. 

2.12. Sistema de protecció contra sobretensions 

Totes les llumeneres disposaran d’un sistema de protecció contra sobretensions de mínim 

10kV, instal·lat al interior de la lluminària i connectat en sèrie de manera que en cas de 

sobretensió o al final de la seva vida desconnecti la llumenera. 

2.13. FHS 

Han de complir el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Es detallarà així mateix a la fitxa de producte l’angle d’instal·lació en cas de projectors i l’angle 

d’intensitat màxima respecte la vertical, d’acord amb estudi lumínic presentat. 
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3. Requeriments del Driver 

3.1. Instal·lació 

El driver anirà instal·lat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 

3.2. Capacitat de programació 

El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres 

dels reguladors en capçalera, així com d’equips de regulació. 

El protocol de regulació i el sistema de programació s’escollirà segons projecte i serà especificat 

pel Departament d’Enllumenat Públic. Cal indicar la regulació màxima permesa pel driver. 

El paràmetre CLO (Constant light output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de 

disposar d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 

3.3. Factor de potencia  

Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció. Cal ajustar el 

dimensionament del driver a la potència de funcionament segons estudi lumínic, incloent 

regulació i si aplica el paràmetre CLO (Constant light output) o similar, perquè el factor de 

potencia no baixi de 0,9. 

3.4. Màxim amperatge 

El màxim amperatge donat pel driver en cap cas pot alimentar als Leds per sobre del 70% de la 

seva intensitat màxima de funcionament en continu, havent de garantir una depreciació 

lluminosa de L70B10 a les 60.000h. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats 

per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells 

d’il·luminació programables segons demanda. 

3.5. Temperatura de funcionament 

La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de 

temperatures ambient de -20ºC a 40ºC. 

3.6. Garantia 

Garantia mínima de 5 anys. 

3.7. Vida útil 

Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC 

3.8. Augment del consum 

El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d’envelliment 

o qualsevol altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal. 

 

4. Normativa 

Compliment de les Directives de Referència i les Normes de Referència de lluminàries: 

 
§ Directiva 2014/30/EU – EMC -à De Compatibilitat Electromagnètica EMC 

- UNE EN 6100-3-2: Limites para Emisiones de Corriente Armónica 

- UNE EN 6100-3-3: Limitaciones de variación de tensión en las redes públicas por los 

equipos. 

- UNE EN 61547: Equipos apara alumbrado de uso General. Requisitos de Inmunidad EMC.  
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- UNE EN 55015: Límites y métodos de medida de las característiques relatives a la 

perturbacion radidoelectrica de los equipos de il·luminació y similares. 

§ Directiva 2014/35/EU – LVD à De Seguretat Elèctrica LVD (abans 2006/95/CEE) 

- UNE EN-60598-1: Luminarias. Requisitos Generales y Ensayos 

- UNE EN 60598 2-3: Luminarias de Alumbrado Público 

- UNE EN 60598-5: Requisitos particulares. Proyectores 

§ Directiva ROHS 2011/65/UE  Relativa a la restricció de la utilització de determinades 

substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.  

Altres Normes de Referència: 
 
- UNE EN 62031 Módulos de LED para alumbrado general. Requisits de seguretat. 

 

Compliment de les Normes de Referència de dispositius de control electrònic: 

- UNE EN 61347-2-13 Dispositivos de control de lámpara. PArte 2-13: requisitos particulares 

para dispositives de control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para 

módulos Led. 

- UNE EN 62384 Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos Led. 

Requisitos de funcionamiento. 

- I resta de normes indicades als documents CEI-IDAE. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 
L’EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ D’ESPAIS VERDS 

1. OBJECTE 

Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal (en endavant PiJBIM) és l’organisme municipal competent 

per assessorar als promotors i titulars de projectes i obres d’espais verds i de plantació, i els podrà prestar 

els serveis tècnics i de consultoria dels que disposa d’acord amb allò que preveuen els seus estatuts sobre 

aquesta matèria. 

El “Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds” (en endavant 

PTEV) és la instrucció tècnica aprovada per PiJBIM d’acord amb el títol VII. Espais Verds i Biodiversitat de 

l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona (OMA) i és d’obligat compliment per part dels gestors i 

promotors municipals i/o privats en la versió vigent en cada moment. 

L’objecte del PTEV és establir els criteris bàsics, les condicions i les qualitats mínimes que s’han de complir 

en el disseny, la redacció, l’execució i la recepció dels projectes  d’espais verds de Barcelona, en particular 

pel que fa a la jardineria i el reg. La finalitat és garantir el desenvolupament dels espais verds d’acord amb 

les particularitats de la ciutat de Barcelona, facilitar la seva gestió i conservació, i promoure la biodiversitat.  

Prescriu els criteris tècnics adients pel disseny, implantació, millora i futura conservació dels espais verds, 

en un sentit ampli que inclou el conjunt del patrimoni vegetal, en particular els arbres, i totes les 

infraestructures necessàries per a la seva correcta conservació segons els criteris de PiJBIM. Aquests 

criteris inclouen mesures per garantir la protecció de la vegetació, el sòl, l’aigua, la biodiversitat, els hàbitats 

i altres recursos naturals dels espais verds; protegint alhora el ric patrimoni natural i cultural que contenen. 

El PTEV està dirigit a gestors i tècnics municipals, projectistes, direcció d’obra i contractistes, i altres que 

hagin de conèixer les qualitats mínimes a acomplir en el disseny, subministrament, execució, i control de 

qualitat en la creació i millora dels espais verds de la ciutat de Barcelona. 

El PTEV estableix també els processos a seguir per assolir la recepció i acceptació de l’espai verd i les 

condicions referents al manteniment durant el termini de garantia de tots els projectes d'implantació de 

jardineria i reg i d’urbanització d’espais verds a la ciutat de Barcelona. 

El PTEV no substitueix el criteri tècnic i de conservació de PiJBIM, que romandrà sobirà per determinar 

l’aplicació de les solucions tècniques aplicables, especialment pel que fa a propostes innovadores, des del 

punt de vista de la gestió i la conservació, la seguretat i la sostenibilitat dels espais verds i les seves 

infraestructures en un entorn urbà d’alta densitat i intensitat d’ús. 

Els aspectes no contemplats al PTEV queden subjectes a la interpretació i aprovació dels tècnics de 

PiJBIM, en particular els Responsables d’Espai Públic (en endavant REPs), que podran d’interpretar els 

continguts del PTEV d’acord amb els criteris de la direcció Técnica i de Conservació, i emetre informes 

tècnics al respecte en els processos d’aprovació de projectes i obres. 

1.1. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

El PTEV és d’aplicació als parcs, els jardins, les àrees de joc infantil, les àrees de gossos, els circuits de 

salut, cal.listènia, les àrees per a gent gran i els altres espais lliures urbans amb presència de verd, tal com 

les places, els passeigs, les rambles, els miradors i altres zones urbanitzades que pel seu disseny i 

funcionalitat siguin assimilables a la categoria d’espai verd urbà, o altra que sigui responsabilitat de PiJBIM. 

S’aplica també a qualsevol altre tipus d’infraestructura verda urbana, sigui de caràcter viari, cobertes i murs 

vegetats, sistemes de drenatge sostenible, horts urbans i altres projectes i obres que hagi de realitzar 
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l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes promotors i gestors, incloent aquells que, tot i ser 

desenvolupats per tercers, resulten en l’afectació, creació o millora  d’espais verds públics. 

El PTEV és d’aplicació als espais verds que hagin d’estar sotmesos a recepció i acceptació per PiJBIM, 

dins del terme municipal de Barcelona i d’acord amb les disposicions legals que el regeixin.  

El seu abast inclou aquells espais, accions i materials definits als projectes d’urbanització, siguin de nova 

creació, millora o rehabilitació, paisatgisme o de jardineria, incloent-hi l’espai viari destinat a plantació 

d’arbrat d’alineació, incloent les afectacions al subsòl i els sistemes radicals de plantes que, trobant-se en 

una posició perimetral o inclosos dins la superfície objecte d’una obra, es vegin afectats pel projecte, 

encara que no formin part expressa del mateix.  

La redacció de projectes i l’execució de les obres per a la creació o remodelació d’espais verds requereix 

l’informe i el seguiment per part de PiJBIM, dintre dels protocols per a la tramitació de projectes i recepció 

de les obres vigents en cada moment. 

L’objectiu principal de la creació d’espais verds estructurals és la contribució a la millora de la qualitat de 

vida dels ciutadans i la formació d’una infraestructura verda resilient, plena de valors culturals i ambientals. 

A tal efecte, cal crear espais que maximitzin el retorn ambiental i social de la inversió en la seva execució, 

millora i conservació durant tot el seu cicle de vida. Per tant, el projecte d’espais verds ha d’abordar-se des 

d’una perspectiva de ciutat i el seu plantejament ha de preveure els aspectes següents: 

a. Diversitat d’usos. 
b. Qualitat ambiental. 
c. Qualitat perceptual. 
d. Criteris de biodiversitat. 
e. Gestió de recursos adient. 
f. Característiques de l’espai i la vegetació preexistent. 
g. Obtenir els màxims serveis ecosistèmics de la infraestructura verda. 

1.2. CRITERIS GENERALS  

El criteris generals que regeixen les prescripcions del PTEV emanen dels diferents documents produïts per 

l’Ajuntament de Barcelona per la promoció del verd i de la biodiversitat de la ciutat, especialment el “Pla del 

verd i de la biodiversitat de Barcelona”, què és un instrument estratègic per implementar, conservar i 

millorar els espais verds de la ciutat, evitant la pèrdua i destrucció d’espècies i hàbitats existents sempre 

que sigui possible. 

Considerades les limitacions pròpies del context urbà, les necessitats de la biologia vegetal, el règim hídric 

existent i els recursos disponibles per la conservació dels espais verds, els objectius principals d’aquest pla, 

son: assolir i preservar la màxima dotació de superfície verda possible, fomentar la seva qualitat i 

connectivitat, obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat, avançar en el valor 

que la societat assigna al verd i la biodiversitat i fer la ciutat més resilient davant dels reptes emergents, 

com ara el canvi climàtic, mitjançant la correcta gestió de la infraestructura verda de la ciutat. 

D’acord amb aquest pla, les actuacions que es facin en els espais verds s’hauran de subjectar a criteris de 

promoció del verd i de la biodiversitat, que s’emmarquen dins d’uns criteris de sostenibilitat més amplis, 

basats en la política ambiental de l’Ajuntament de Barcelona, que per la jardineria es resumeixen en: 

1) Foment del control integrat de plagues i malures amb preferència de mètodes de control biològic i amb 
l'ús de productes fitosanitaris com a últim recurs. 

2) Optimització de l’ús d’aigua, prioritzant l’aigua d’origen alternatiu a la potable (freàtica, regenerada...) 
sempre que la seva composició sigui compatible amb les característiques del sòl i la vegetació. 

3) Promoure els objectius de desenvolupament sostenible, la descarbonització del processos i activitats 
de conservació, i del reciclatge i l’economia circular. 

4) Promoció de la contractació sostenible amb criteris ambientals i socials. 
5) Promoció d’accions de naturalització i tècniques regeneratives del sòl. 
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6) Reducció i tractament adequat dels residus generats en l’obra. 
7) Optimització dels recursos naturals, humans i econòmics. 
8) Ús de materials amb origen controlat i/o certificat. 
 

La visió integral del disseny dels espais verds urbans exigeix contemplar el major nombre possible de 

paràmetres, complint les condicions referents a accessibilitat universal, mobilitat, funcionalitat, qualitat 

ambiental, biodiversitat, paisatge urbà, sostenibilitat i resiliència. 

1.3. SERVEIS ECOSISTÈMICS 

Als beneficis ambientals i socials que els ecosistemes aporten a la societat, milloren la salut, l’economia i la 

qualitat de vida de les persones se’ls anomena serveis ecosistèmics, i són de gran interès com a aportació 

a l’adaptació local al canvi climàtic de les ciutats. 

Els serveis ecosistèmics són aquells que combinen la preservació del medi natural amb un ús i un 

desenvolupament sostenibles i són la clau de la multi funcionalitat dels espais verds, que es constitueixin 

en infraestructura verda. 

El retorn més evident de tota inversió en els espais verds és el social, ja que aquests espais ofereixen 

l’oportunitat de millorar el benestar personal oferint una àmplia gamma d’activitats a l’aire lliure que altres 

espais urbans no possibiliten fàcilment. 

En general, els ciutadans perceben els parcs i jardins com espais de pau i bellesa on és possible reunir-se, 

parlar, jugar, descansar o per relacionar-se; permeten la realització d’activitats i esdeveniments comunitaris 

i d’oci informal; proporcionen vincles amb el passat, fomenten el sentit de lloc i identitat; i poden esdevenir 

en aules a l’aire lliure per a l’educació en un entorn que psicològicament afavoreix la privacitat, la 

contemplació i la reflexió. 

Certes configuracions urbanes poden requerir una certa distància o promoció de la privacitat dels ciutadans 

i/o usuaris amb l’ús convenient de vegetació respecte del trànsit de vianants o rodat per exemple. De la 

mateixa manera, alguns espais, tals com els horts urbans o les àrees de joc es beneficien de la presència 

de vegetació i de la distància al trànsit o espais viari al pal·liar la pol·lució acústica i atmosfèrica. 

Altre benefici de la vegetació és la seva capacitat per modular l’escala urbana, en particular quan els grans 

volums edificats o l’extensió de les formes viàries generen dimensions que no atenen a les relacions 

d’escala que hauria d’existir entre els essers humans i la forma de la ciutat. Els arbres i altra vegetació 

proporcionen complexitat i textura que matisa l’escala de l’estructura urbana i modula la transició cap a 

l’escala humana.  

Tots aquests beneficis socials són el producte de la presència de vegetació, que psicològicament associem 

als entorns on es desenvolupen les funcions pròpies dels ecosistemes naturals. La presència de vegetació 

resulta per tant imprescindible per aconseguir una millor qualitat ambiental de l’espai públic. 

Els arbres en particular actuen beneficiosament sobre el medi urbà: suavitzen les temperatures, 

afavoreixen la humitat relativa, fixen i absorbeixen la pols i els gasos contaminants, afavoreixen la 

percepció d’esmorteïment de la contaminació acústica, alliberen oxigen, filtren les radiacions, redueixen els 

microorganismes patògens de l’aire, detenen o canalitzen el vent, atrauen la fauna, tenen efectes positius 

sobre la regulació hidrològica de l’aigua d’escorrentia a la ciutat, millorant la infiltració al terreny i tenen un 

efecte positiu sobre l’estat psicològic de les persones.  

L’efecte regulador de les temperatures que proporciona la vegetació de la ciutat fa que els espais verds 

siguin un element de resiliència davant possibles efectes del canvi climàtic, com l’increment d’onades de 

calor o l’accentuació de l’efecte illa de calor i es tradueix en un estalvi energètic general per a la ciutat, la 

millora del confort tèrmic de la ciutat i  la regulació de la humitat. 
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Tots aquests efectes són el resultat de les funcions metabòliques de la vegetació, que captura carboni de 

l’atmosfera contribuint de manera significativa al segrest de carboni. Tot carboni existent en la vegetació és 

CO2 captat de l’atmosfera, i si s’augmenta la quantitat de vegetació a la ciutat de nou contribueix a la 

mitigació del canvi climàtic al segrestar més CO2. 

Als beneficis ambientals i socials que els ecosistemes aporten a la societat, milloren la salut, l’economia i la 

qualitat de vida de les persones se’ls anomena serveis ecosistèmics, i són de gran interès com a aportació 

a l’adaptació local al canvi climàtic de les ciutats. 

Els serveis ecosistèmics que són aquells que combinen la preservació del medi natural amb un ús i un 

desenvolupament sostenibles i són la clau de la multi funcionalitat dels espais verds, que es constitueixin 

en infraestructura verda. 

El cicle de la matèria orgànica propi dels espais verds és un dels exemples més evidents d’economia 

circular, on els residus que es generen un cop tractats biològicament, esdevindran un recurs i seran 

retornats al sòl en forma de matèria orgànica i nutrients, que permetran el desenvolupament de cultius que 

seran consumits, fixant carboni al territori i enriquint la cadena tròfica. 

En aquest sentit, és necessari tenir en compte que potenciar els serveis ecosistèmics de la vegetació 

implica tenir consideració dels requeriments hídrics i consums necessaris per permetre el seu correcte 

metabolisme i la prestació de serveis ecosistèmics significatius. Com tota infraestructura, és necessari 

dimensionar correctament el seu cost operatiu per obtenir el retorn de la inversió desitjat. 

1.4. NORMATIVA D'APLICACIÓ 

És responsabilitat del projectista aplicar la normativa corresponent. Com referència, són d’aplicació 

aquelles disposicions legals que, amb caràcter superior al PTEV, estableixi la legislació vigent en cada 

moment, segons les condicions de l’emplaçament i la seva finalitat.  

En particular, són d’aplicació les que es relacionen tot seguit: 

a. Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i publicada al 
BOPB el dilluns 2 de maig de 2011, especialment pel que fa als articles del títol 7. Espais verds i 
biodiversitat i Annexes. 

b. Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana i actualment 
Fundació de la Jardineria i el Paisatge. 

c. Prescripcions Tècniques de l'Espai Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. 
d. Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020. Ajuntament de Barcelona. 
e. Pla director de l’arbrat de Barcelona 2017-37. Arbres per viure. Ajuntament de Barcelona. 
f. Mesura de govern per aplicar l’eradicació de l’ús de glifosat en els espais verds i la via pública 

municipals de Barcelona. Gener 2016. 
g. Mesura de govern Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana de Barcelona. Maig 2017. 
h. Instrucció d’Alcaldia relativa als Elements urbans de la ciutat de Barcelona aprovada per Decret 

d’Alcaldia el 17 de Març de 2011, i els seus Annexes A i B: Annex A: Condicions particulars 
obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B: Criteris d’ubicació dels elements 
urbans a l’espai públic. 

i. Ambientalització de les obres de la ciutat de Barcelona. Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria 
ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. S’acompanya de dos 
documents que serveixen de guia: Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres i Guia de control 
de l’ambientalització de l’execució d’obres. 

j. Protocol de tramitació del Sector d’Urbanisme i Infraestructures dels projectes d’obres ordinàries 
d’infraestructura i/o elements d’urbanització i dels projectes d’urbanització de les societats municipals. 
Ajuntament de Barcelona 2/2/2009, o aquell Protocol que el substitueixi. 

k. Protocol de tramitació per als districtes dels projectes d’obres ordinàries d’infraestructures i/o elements 
d’urbanització. Ajuntament de Barcelona 1/3/2011, o aquell que el substitueixi. 
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l. Decret del 17 d’abril del 2012 pel qual es regula el procediment per a l’elaboració i la tramitació dels 
projectes d’obres i l’execució de les obres municipals. 

m. SGMA (Sistema de gestió mediambiental de Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal).  
n. Manual de Senyalització per als espais verds públics de Barcelona. 
o. Pla Director dels Centres de Treball de Parcs i Jardins, 2019-2020, desembre 2019. 
p. Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta de l’Ajuntament de Barcelona i 

ús responsable dels productes fusters en elements urbans de l’Ajuntament de Barcelona  (2017) 
q. Per a les àrees de joc infantil, àrees per a gent gran, circuits de salut i cal·listènia, s’aplicarà la 

normativa següent: 
i. Plec de Prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la redacció de les àrees de Joc Infantil 

de l’Ajuntament de Barcelona, Rev. 2014 
ii. Mesura de Govern“Barcelona dóna molt de Joc”, publicada el Febrer de 2018. 
iii. Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030, Febrer 2019 
iv. UNE-EN 16630: 2015 Equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo, respecte els Circuits de Salut i Àrees de Gent Gran. 
v. UNE-EN 16899 Deportes y equipos de recreo. Equipamiento Parkour. Requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo, en els casos que correspongui. 
vi. UNE-EN 15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo 

seguridad y métodos de ensayo, en els casos que correspongui. 
vii. Document de Recomanacions per unes àrees de joc accessibles i inclusives de la XAVI. 

Novembre 2019. 
r. Lleis, regles i normativa en general sobre seguretat i salut, accessibilitat universal i igualtat. 
s. Codi d’Accessibilitat Decret 135/1995 i Ordre VIV/561/2010 i altres successius. 
t. Normes UNE. 
u. Altres disposicions legals en general que no quedin aquí assenyalades i siguin de compliment obligat 

per a l’execució de projectes i obres d’urbanització.  
 

1.5. FORMULARI D’ESMENES I SUGGERIMENTS 

Els usuaris d’aquerst plec poden presentar esemenes i sugeriments d’edició enviant el formulari inclòs a  

l’Annex I del PTEV a la bùstia de correu electronic: suggeriments_ptev@bcn.cat 
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Pàgina buida. 
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2. CRITERIS DE DISSENY 

Els espais verds s’han de dissenyar en funció dels serveis ambientals i socials que els ciutadans esperen 

dels espais verds, en particular dels parcs urbans –zona 6 del Pla General Metropolità– que estiguin 

catalogats com a jardí o espai lliure d’interès local, que podran mantenir la seva morfologia particular i les 

seves característiques estètiques i botàniques específiques. 

Cal destacar la importància de preservar als projectes les condicions existents favorables a la biodiversitat, 

tals com els hàbitats d’espècies, l’orografia, la vegetació, el drenatge i els possibles cursos d’aigua 

superficials o subterranis, i considerar la connectivitat amb altres espais verds en el disseny. 

Tot i ser d’origen cultural, la vegetació dels espais verds urbans pot actuar com àrees de refugi de la 

biodiversitat reproduint total o parcialment els biòtops, les comunitats vegetals i els estrats que es troben a 

la natura per crear una veritable infraestructura verda urbana. Fomentar la presència d'ocells a través de la 

fructificació de la vegetació, fomentar la presència de papallones amb l'ús d'espècies vegetals que serviran 

d'aliment a les erugues, fomentar la presència d'insectes pol·linitzadors a través de floracions d'interès, són 

alguns criteris a tenir en compte per tal d'afavorir la biodiversitat dels nostres espais verds. 

Com tal, un criteri important a considerar en el disseny dels espais verds és la creació de paisatges 

vegetals inspirats per,-i vinculats a, l’ecologia del territori i per diverses comunitats vegetals amb valors 

alhora estètics i ambientals, tot evitant la uniformitat. 

Per tant, el projectes d'espais verds hauran de fer referència explícita als biòtops, hàbitats o comunitats 

vegetals que el projecte està intentant representar o reproduir en el disseny de paisatge mitjançant les 

composicions vegetals. Aquesta referència hauria de permetre entendre el punt de partida conceptual del 

paisatge que s’està intentant obtenir al projecte, al temps que ofereix un marc biològic i funcional que 

permeti mesurar els serveis ecosistèmics que es volen oferir, tant com el tipus de jardineria que s'haurà de 

gestionar en el futur. Cal aclarir que “representar” o “reproduir” una comunitat vegetal mitjançant el disseny 

botànic no vol dir "replicar" o "copiar" exactament aquesta, sinó que consisteix interpretar fets científics – 

ecològics i biològics- mitjançant el disseny, per adaptar-los a les condicions ambientals i als valors estètics i 

culturals presents en el disseny de la traça urbana contemporània. 

Conseqüentment, cal afavorir la creació d’àmplies i complexes agrupacions d’arbres, arbustos i vivaces 

autòctones i adaptades a les condicions urbanes, de forma que puguin millorar les condicions ambientals 

del medi urbà mitjançant la presència de l’estrat arbori, format específicament per arbres i palmeres; l’estrat 

arbustiu, constituït per arbustos i grups de plantes vivaces que inclouen les enfiladisses i, finalment, l’estrat 

herbaci i entapissant, que pot estar format per una varietat de plantes adaptades al cobriment del terreny. 

Atesa la complexitat d’aquesta aproximació al disseny de composicions vegetals, s’han de considerar amb 

especial cura les necessitats de conservació i manteniment dels espais verds per afavorir un model de 

gestió evolutiu, que pugui actuar de forma preventiva i no tan correctiva. Per tant, a l’hora de dissenyar 

espais verds estructurals, cal treballar amb projecció de futur, considerant el cicle de vida de l’espai, 

especialment pel que fa al desenvolupament de espècies vegetals a llarg termini, els seus requeriments en 

les condicions urbanes que imposa la ciutat de Barcelona, i amb criteris de foment de la biodiversitat que 

facilitin la reducció del consum hídric i dels ensums de conservació durant tot el cicle de vida de l’espai 

verd. 

És vital a considerar el règim hídric que precisen les diferents espècies vegetals, especialment pel que fa a 

la seva implantació i supervivència a llarg termini. El projectes han de contemplar el fet de que la vegetació 

presenta un marge d’adaptació davant els estímuls que reben, i que quan no tenen aigua suficient, el 

substrat no és l’adient per la seva fisiologia, o estan subjectes a insolació excessiva, posen en marxa un 

mecanisme molecular amb el qual modifiquen el seu desenvolupament per protegir-se de la situació que les 
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estressa, la qual cosa frena el seu creixement global i la seva capacitat fotosintètica i de defensa davant 

plagues i malures. 

Aquesta situació és freqüent als entorns antropitzats en clima mediterrani, on no es presenten les 

condicions habituals dels biòtops d’origen de les espècies vegetals. Per tant, és condició essencial per la 

implantació i manteniment de la vegetació que tot l’espai verd disposi d’un sistema de reg de la vegetació 

que s’adeqüi a les condicions de l’espai, la composició vegetal i l’edafologia, que ha de estar automatitzat 

per raons d’eficiència en la gestió en conformitat amb les prescripcions de PiJBIM. 

Les línies estratègiques per a l’increment i la millora de la infraestructura verda de la ciutat inclouen un 

model de gestió dels espais verds a favor d'una jardineria més orientada a la naturalització d'alguns espais i 

una gestió més ecològica de la ciutat, que comporten la creació d'hàbitats susceptibles de ser ocupats per 

diferents grups faunístics d'interès.  

La fauna, a l’igual que la vegetació, contribueix al benestar físic i emocional dels humans i constitueix una 

riquesa indiscutible per a la ciutat, que aporta gaudi i interès i és una prova del compromís amb la 

conservació de la biodiversitat. Algunes espècies troben en l’escenari urbà un hàbitat que ajuda a la seva 

conservació. En aquest sentit, a Barcelona són rellevants les poblacions d’amfibis, les 83 espècies d’aus 

nidificants, la presència de mamífers com ratpenats, eriçons i esquirols i les poblacions de fauna 

pol·linitzadora, entre d'altres.  

Es tracta, doncs, d'incorporar la natura a la ciutat a través de la creació d'hàbitats que afavoreixin la 

presència de fauna d'interès, que és un factor clau per potenciar la biodiversitat urbana, especialment a les 

zones de transició entre l’espai urbanitzat i l’espai natural, on cal afavorir la continuïtat de la vegetació, en 

particular l’autòctona, amb un èmfasi especial en les àrees limítrofes amb el parc de Collserola i les seves 

connexions amb el verd situat en la trama urbana de la ciutat. 

La plantació d’espècies adaptades a les condicions ambientals de cada indret, que puguin ser un exponent 

de la riquesa de la vegetació autòctona ofereix la possibilitat de incorporar valors pedagògics i culturals 

d’acord amb la millor tradició de la jardineria. 

Per tot l’anterior, tenint en compte els següents paràmetres: 

1) Crear diversitat d’ambients i espècies en un mateix espai verd fent servir com referencia biòtops o 
comunitats vegetals existents. 

2) Entendre les condicions ambientals en les que es desenvolupa el projecte i adaptar-lo tot el possible 
per afavorir l’autosuficiència de la vegetació i un manteniment preventiu moderat. 

3) Fomentar la creació de composicions vegetals que es puguin naturalitzar i evolucionar per generar 
paisatges resilient i sostenibles. 

4) Afavorir la riquesa d’espècies i comunitats vegetals tant en arbrat com en la resta de vegetació per 
evitar el monocultiu i afavorir la diversitat. 

5) Afavorir composicions vegetals on tots els estrats hi estiguin ben representats per fomentar presencia 
de fauna autòctona, especialment els pol·linitzadors. 

6) Promoure la conservació dels espais d'interès natural de la ciutat potenciant els seus valors fenològics, 
paisatgístics, vegetals i faunístics. 

7) Potenciar i protegir la presència d'arbres de gran desenvolupament per afavorir la nidificació, el refugi i 
l'alimentació de l'avifauna. 

8) Potenciar els espais amb elevada permeabilitat per tal de facilitar la infiltració de l’escorrentia al terreny 
i fomentar la recàrrega del nivell freàtic, aprofitant els recursos hídrics naturals. 

 

En alguns espais verds, per afavorir la presència de fauna, es poden instal·lar diverses estructures que 

complementen les possibilitats dels propis hàbitats per allotjar fauna i, en alguns casos, atenen a aspectes 

concrets per al desenvolupament de determinats grups faunístics (llocs de nidificació i alimentació 

principalment). Poden ser: 
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a. Refugis d'insectes, torres niu de ratpenats, caixes niu per a ocells, estructures que fomentin el refugi i la 

matèria orgànica en descomposició (tals com espirals de aromàtiques, bio-troncs i altres) 

b. Fomentar la regeneració del sòl mitjançant l’ús de matèria orgànica i esmenes naturals, sistemes de 

drenatge alternatius i mesures de protecció contra el trepig i la compactació. 

c. Realçar el valor de la fenologia de la vegetació en els projectes amb estudis de l’evolució de la 

vegetació al llarg de l’any, la variació cromàtica dels exemplars caducifolis o el color de les floracions i 

les seves interaccions amb la fauna, si és possible. 

d. Evitar l'ús d'espècies vegetals invasores i preveure la seva eradicació en cas de preexistència d'aquest 

tipus de vegetació, d’acord amb l’estudi d’Espècies invasores de la ciutat de Barcelona i proposta 

d’espècies alternatives. 

 

Aquests paràmetres, a banda d’afavorir la presència de comunitats de fauna i flora mitjançant actuacions 

que potenciïn la creació dels seus hàbitats i dels elements necessaris per al seu benestar, han d’intentar 

garantir la qualitat de vida dels ciutadans. 

2.1. TOPOGRAFIA 

Els projectes de modificació i creació de l’espai verd urbà sovint impliquen l’eliminació de la forma del 

terreny existent i la seva substitució per una topografia dissenyada que amaga diferents infraestructures i 

serveis. Sempre que sigui possible es recomana incorporar la topografia existent com un element integral 

del projecte, evitant tot el possible les modificacions del terreny existent en presencia de vegetació existent 

o hàbitats potencialment valuosos.  

És preferible considerar el disseny de la topografia de manera que s’equilibrin els moviments de terres 

d’excavació amb els de terraplenat dintre de l’àmbit del projecte de manera que s’evitin els costos 

econòmics i ambientals de transport i tractament de terra en els abocadors. 

Es recomana afavorir una topografia formada per superfícies d’escassa pendent i conques capaces de 

retenir i laminar l’escorrentia sense generar grans desnivells. Sempre que sigui possible, és preferible evitar 

la formació de talussos amb pendent superior al 10%, ja que davant episodis de pluges intenses 

afavoreixen l’aparició d’escorrenties i d’arrossegament de material orgànic i provoquen processos erosius. 

Com norma general, caldrà fer servir tècniques d’estabilització i retenció de sòls, especialment amb 

materials orgànics, per formar petits bancals i reduir les pendents artificials.  

Si no és possible evitar la creació de talussos, cal prendre una sèrie de mesures durant la fase de disseny 

amb consideració del seu perfil, que ha de tenir guarda de capdamunt i cuneta de capdavall. 

No és possible considerar el disseny sense consideració de mesures de prevenció de riscos laborals en la 

gestió del resultat final del projecte. Com tal, la prevenció de riscos condiciona la configuració i aspecte final 

dels espais verds, especialment pel que fa a la gestió d’espais amb risc de caiguda i grans pendents, on els 

operaris del verd hagin de desenvolupar les seves tasques. 

És essencial considerar el seu futur manteniment i accessibilitat per part d’operaris i maquinària. Quan la 

topografia proposta plantegi talussos amb una inclinació superior al 33% (1:3), el disseny farà previsió de la 

dotació dels sistemes necessaris, incloent sistemes de línia de seguretat que permetin una execució segura 

dels treballs de manteniment i s’evitarà la creació de prats o gespes que s’hagin de segar amb aquesta 

pendent o superior.  

Per a talussos amb pendents superiors al 100%, cal valorar conjuntament amb els tècnics de PiJBIM la 

tècnica de tractament, i considerar fins i tot l’exempció de la solució vegetal per al tractament del talús. El 

criteri de PiJBIM és fer servir línies de seguretat i punts d’ancoratge fix que permeten desenvolupar els 

treballs en talussos de gran desnivell amb el treballador assegurat.  
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2.1.1. Línies de seguretat 

Consisteixen en un cable d'acer subjecte pels extrems a una platina amb anella. S'utilitzen en talussos amb 

vegetació de poca alçada i permeten el desplaçament del treballador de dalt a baix i de dreta a esquerra, al 

llarg de tot el recorregut del cable d'acer. La platina està subjecta a terra (base de formigó) per un giravolt. 

El cable d'acer és de 6x19 +1 galvanitzat de 8mm de gruix amb una càrrega de ruptura de 3.760 kg. Pot 

tenir un màxim de 15 m. de llarg. En els extrems del cable d'acer hi ha dos mosquetons tipus Kador M73 o 

similar per enganxar a l'anella de la platina. 

ANCORATGE PER A TALUSSOS 1 

   
Figura 1. Tipus d’ancoratge 

2.1.2. Punt d'ancoratge fix 

Consisteixen en un únic punt fix (punt d'ancoratge). S'utilitzarà quan no sigui possible instal·lar una línia de 

seguretat per l'existència d'obstacles (arbustos, arbres, etc.) a la zona a actuar i quan la zona d'actuació 

sigui petita i puntual.  

En aquests casos, és precís fer servir plantes colonitzadores amb estratègies de propagació (emissió 

d’elements propis de fixació o trepa, estolons, propagació de llavors o similars) i plantes amb hàbits de 

creixement reptant (varietats o cultivars de tipus reptant o similars). 

ANCORATGE PER A TALUSSOS 2 

  
Figura 2. Tipus d’ancoratge 
 

En la següent taula es relaciona el mètode d’assegurament per treballar en un talús en funció de la 

pendent: 

MÈTODE D’ASSEGURAMENT 

PENDENT SISTEMA 
> 20º  (>36,4%) Cal una línia de vida 

Fins 30º  (<57,7%) Pendent màxima per entrar a treballar amb segadora o similar (a partir 
d’aquesta inclinació la màquina pot lliscar pendent avall) 

30º < x < 45º 
(entre el 57,7% i el 100%) 

Recomanable treballar amb punt d’ancoratge, tot i que segons el talús es podria 
treballar amb línia de vida (sense vegetació que entorpeixi el pas de la corda) 

> 45º 
(pendent del 100%) 

És un treball penós que no es pot considerar treball en talús. Alternatives: 
a) Ús de tractor desbrossador amb braç 
b) Ús de plataformes 
c) Treballs verticals 
En fase projecte: ús de bancals, murs de contenció fent terraplens plans, 
posar vegetació de poc o nul manteniment (caldrà entrar per fer neteges) 

Figura 3. Mètodes d’assegurament per treballar en talussos 
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Els sistemes de línies de vida i punts d’ancoratge els ha de muntar un instal·lador autoritzat/homologat pel 

fabricant, i ha de lliurar a PiJBIM el certificat corresponent de la instal·lació, amb un plànol identificant la 

seva posició com a part de la informació de final de projecte. 

2.2. ESPAIS DE PLANTACIÓ 

La configuració i dimensions útils dels espais de plantació han de ser suficients per garantir les condicions 

òptimes de creixement de la vegetació, i la prestació de serveis ecosistèmics que permetin un bon confort 

climàtic i ambiental una bona connectivitat ecològica de l’espai públic.  

Es molt recomanable que els projectes presentin objectius ambiciosos per superfícies i dimensions mínimes 

dels espais de plantació i àrees de cobertura amb ombra, especialment als parcs i jardins i l’espai viari. 

En general, cal evitar la fragmentació i dispersió del verd en multiplicitat de parterres o àrees de plantació 

discontinues, es preferible consolidar la plantació d’arbres i altre vegetació en grups i masses de vegetació 

continus i de dimensions suficients pel benestar de la vegetació.  

Les àrees de plantació hauran d’estar protegides de la circulació creuada de vehicles, persones i animals, 

per evitar el trepig i la compactació del terreny, i hauran d’estar protegides perimetralment en funció de l’ús 

previst per a l’espai públic en qüestió. Les zones de plantació seran fàcilment accessibles per permetre el 

manteniment i la retirada d’escombraries i brutícia acumulada de forma habitual. 

Serà obligatori incloure-hi materials per afavorir l’estabilitat i condicionament del sòl, i evitar l’aflorament de 

plantes adventícies de manera incontrolada, preferiblement amb materials orgànics i biodegradables, tals 

com mantes de fibres, encoixinat o altres sistemes que es puguin aprovar, segons el criteri tècnic de 

PiJBIM. 

En els espais verds amb accessibilitat limitada per la seva funcionalitat o característiques morfològiques del 

terreny s’hi plantaran vegetals d’estrat arbustiu de creixement lent i amb requeriments de manteniment molt 

extensiu.  

La vegetació prevista haurà d’estar adaptada a les condicions ambientals de la ciutat de Barcelona i amb 

previsió dels usos habituals de l’espai. Les espècies vegetals en els espais verds han de disposar d’espai 

suficient per al desenvolupament del seu volum aeri i soterrani màxim, amb un àrea de plantació i un volum 

de sòl útil suficient per al seu bon desenvolupament radical. 

No es podran fer servir plantes amb caràcter invasor i les espècies vegetals seleccionades han de tenir un 

desenvolupament radical que no malmeti les infraestructures, els serveis ni el mobiliari, i el seu l’entorn. 

La implantació o sembra de gespa en els espais verds públics urbans de Barcelona ha de comptar amb 

l’autorització expressa de PiJBIM. El disseny de la superfície que inclogui cespitoses segables hauria de 

ser compatible amb la utilització de la maquinària de manteniment, reduint al mínim imprescindible la 

plantació de vorades sotmeses a retall. En zones on no es preveu el trepig, és preferible implantar prats 

florits i herbassars. 

El disseny ha de tenir en compte l’àrea de desenvolupament dels arbres i la seva relació amb els elements 

del voltant. En el projecte és important la definició de les mides de les plantes que s’hi plantaran i abans de 

procedir a la selecció definitiva de les espècies vegetals, s’han d’haver definit els elements constituís de 

l’espai verd: camins, il·luminació, serveis, detalls arquitectònics i distribució global dels espais. 
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2.2.1. Criteris generals de vegetació 

El condicionant principal per al disseny dels nous espais verds estructurals es la conservació dels elements 

que configuren les característiques ecològiques de la zona, com la vegetació existent i els possibles cursos 

d’aigua —ja siguin superficials o subterranis— i l’orografia i recursos geològics.  

A partir de tots els elements existents que s’hagin pogut mantenir a l’àmbit de plantació, l’objecte principal 

del projecte de plantació serà fomentar la presència de biomassa, biodiversitat i processos naturals a 

l’espai urbà, tenint en compte els següents paràmetres:  

1) Protecció del patrimoni vegetal existent incloent les comunitats vegetals naturals establertes. 
2) Conservar la biodiversitat, evitant la pèrdua d’espècies i hàbitats, i treballar per tal d’augmentar el 

nombre d’espècies de flora i fauna, evitant espècies predominants i invasores. 
3) Foment de la gestió ecològica i de la naturalització mitjançant mètodes respectuosos amb els 

processos naturals i que fomentin la presència de biomassa i biodiversitat. 
4) Foment de la gestió dels parcs, jardins i altres espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i 

evitant l’ús de biocides i amb foment de la naturalització. 
5) Prioritzar la utilització d’espècies vegetals adaptades a les condicions urbanes, especialment les 

adaptades a les condicions urbanes mediterrànies i les considerades autòctones. 
6) Utilització de plantes d'interès per a la biodiversitat, de consum hídric baix i necessitats de manteniment 

moderades. 
7) Evitar l’ús d’espècies vegetals considerades invasores, i limitar l’ús d’aquelles amb coneguts efectes 

deleteris sobre la salut de les persones, paviments, infraestructures i serveis, a situacions on aquests 
danys siguin improbables. 

8) Prioritzar la jardineria i la vegetació amb requeriments hídrics i consums moderats, tenint en compte 
polítiques de conservació de recursos en el seu manteniment, però amb consideració dels requeriments 
hídrics i consums necessaris per permetre al metabolisme vegetal la prestació de serveis ecosistèmics 
significatius. 

 

Més específicament, aquests criteris es poden reiterar en els següents punts: 

a. Promoure la conservació dels espais d'interès natural de la ciutat i fomentar la presencia de processos 
naturals a l’espai públic urbà. 

b. Adequar el disseny a una estratègia de conservació naturalitzada que respecti i promogui els valors 
paisatgístics, geològics, vegetals i animals existents al teixit urbà, adaptant el disseny de l’espai públic a 
les condicions urbanes existents. 

c. Protecció i retenció dels arbres madurs existents i comunitats vegetals establertes; i mantenir la seva 
fusta i residus en els espais verd com refugis de biodiversitat. 

d. Crear diversitat d'ambients i caràcter evitant els monocultius tant en arbrat com altre vegetació, 
afavorint la riquesa d'espècies vegetals i fomentant el caràcter particular de cada espai verd. 

e. Facilitar i impulsar la creació de comunitats i estrats vegetals per crear paisatges diversos i reconeguts 
que millorin les condicions del medi ambient urbà. 

f. Conservar i protegir els arbres madurs dins la trama urbana i potenciar la presència d'arbres de gran 
desenvolupament vegetal per afavorir la nidificació, el refugi i l'alimentació de l'avifauna. 

g. Afavorir la presència de microfauna i potenciar els elements necessaris per al seu desenvolupament 
mitjançant la creació de cadenes tròfiques i refugis, fent servir d’estructures per potenciar la 
biodiversitat tals com biotroncs, hotels d'insectes, espirals de aromàtiques, torres niu de ratpenats, 
caixes niu per a ocells, etc 

h. A les zones de transició entre la zona urbana i els espais naturals, cal afavorir la continuïtat de la 
vegetació autòctona, posant un èmfasi especial en les àrees limítrofes amb el parc de Collserola i els 
diferents connectors verds dins de la trama urbana. 

i. Evitar l'ús d'espècies vegetals considerades invasores segons l’estudi “Espècies invasores de la ciutat 
de Barcelona i proposta d’espècies alternatives” de l’Ajuntament de Barcelona. En cas de existència 
d'aquest tipus de vegetació a l’àmbit de plantació, preveure mesures d’eradicació. 

j. Incorporar el valor de la fenologia de la vegetació en els projectes, mitjançant espècies que presenten 
interès al llarg de l’any, la variació cromàtica dels exemplars caducifolis o el color de les floracions. 

k. Preveure la possibilitat que les plantacions presentin característiques que les facin valuoses des del 
punt de vista pedagògic i cultural amb noves plantacions adaptades a les condicions botàniques de 
l’indret, la seva història o que siguin exponents de la vegetació autòctona. 

l. Incorporar plantes autòctones associades a una major atracció de fauna local i a la creació d’hàbitats o 
comunitats vegetals valuoses des del punt de vista d ela biodiversitat. 
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m. Potenciar la permeabilitat dels els espais urbans per tal de facilitar la infiltració d’aigua de pluja al sòl i la 
zona radical de les plantes, l’evaporació i control de temperatures i la recàrrega del nivell freàtic. 

 

Els espais verds s’han de dissenyar en funció dels serveis ecosistèmics i/o socioambientals que es poden 

obtenir d’espais verds establerts i madurs. 

Cal tenir en compte que potenciar els serveis ecosistèmics de la vegetació implica utilitzar espècies amb 

requeriments hídrics proporcionals als serveis i prestacions que ofereixen, atès que el metabolisme de les 

plantes funciona d’acord amb els principis dels factors limitants ambientals, especialment la presència 

d’aigua i nutrients.  

Tot i així, el disseny de les comunitats vegetals s’ha de dur a terme amb criteris de reducció del consum 

hídric i de manteniment proporcionat als mitjans disponibles per part de PiJBIM. Per tant, cal utilitzar 

plantes amb requeriments hídrics continguts i hàbits compatibles amb un manteniment reduït i s’han d’evitar 

barreges d’espècies amb necessitats hídriques divergents. 

És important considerar el cicle de vida del projecte i de les plantes triades, especialment els arbres, i per 

tant cal projectar els espais verds amb consideració del desenvolupament vegetatiu amb terminis apropiats 

al caràcter de cada espècie, el que implica considerar intervals de cinc a vint-i-cinc anys en l’estudi de 

l’evolució del disseny. 

La viabilitat de les plantacions s’assegura mitjançant s’assegura mitjançant l’aplicació d’un marc de 

plantació correcte i apropiat al desenvolupament de les espècies, el seu impacte en la seva conservació i la 

correcta estimació del cost i recursos necessaris per la conservació de l’espai verd, considerant com a 

condicionants els usos, l’aforament i la disposició futura de l’espai verd. 

En el procés de disseny de vials i espais lliures, cal fomentar un disseny que promogui relacions d’escala 

proporcionades a la mida humana i afavoridor dels processos naturals, evitant grans superfícies 

impermeables o sense ombra.  

En particular, els espais verds propers a zones viàries haurien de promoure cert aïllament dels usuaris 

respecte del  trànsit rodat amb l’aplicació de vegetació, que pot pal·liar en certa mesura els efectes de la 

contaminació, com ara els horts urbans, que requereixen estructures de separació de l’espai viari per 

millorar la privacitat dels usuaris i la percepció de qualitat ambiental 

2.2.2. Criteris pels estrats de vegetació 

La vegetació de les zones verdes públiques pot multiplicar els seus efectes ambientals si es distribueix 

reproduint o simulant els estrats i comunitats que es troben a la natura, per tal de crear un sistema verd 

equilibrat que incorpori al seu disseny la creació d'hàbitats que afavoreixin els processos naturals i la 

presencia de fauna d'interès. En termes generals, la vegetació es distribueix en tres estrats vegetatius 

diferents: l’estrat arbori, format específicament per arbres i palmeres; l’estrat arbustiu, constituït per 

arbustos i grups de plantes vivaces que inclouen les trepadores i, finalment, l’estrat entapissant i herbaci. 

Per tant, cal treballar l'estructura vegetativa dels espais per assegurar que tots els estrats hi estiguin ben 

representats. Dins el llistat d’espècies incloses en el projecte vegetal, cal tenir en compte les 

consideracions següents: 

1) Utilitzar plantes adaptades a les condicions urbanes de la ciutat de Barcelona. 
2) Fomentar l'ús de plantes atraients de fauna útil, especialment plantes autòctones amb floracions 

interessants en quant al seu valor nectarífer per afavorir la presència d'insectes pol·linitzadors, i de 
fructificació tardana per afavorir l'alimentació dels ocells durant la tardor-hivern.  

3) Considerar el component cultural i estètic de la vegetació utilitzada als espais verds per fomentar el 
respecte i l’interès pels seus valors botànics i ambientals. 

4) Utilitzar espècies amb unes necessitats de recursos i manteniment extensius, especialment amb 
requeriments hídrics baixos, que ajudin a l’adaptació davant els efectes del canvi climàtic. 

5) Evitar la sembra o implantació de gespa i afavorir la presència de prats florits i/o herbassars.  
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6) Evitar els arbres i arbustos amb espines en indrets de fàcil accés. 
7) Evitar arbres i palmeres amb fusta propensa al trencament sobtat. 
8) Reduir la plantació d’espècies considerades al·lergògenes i evitar invasores. 
9) Utilitzar espècies i grups vegetals amb certa longevitat. 
 

Es important que l’equip de disseny sigui multidisciplinari i que la plantació no es dissenyi amb consideració 

exclusiva dels seus efectes estètics, sinó que contempli les necessitats biològiques de la vegetació en la 

seva ordenació i detalls. 

Cal dur a terme l’elecció dels vegetals en funció dels seus requeriments fisiològics, i també de les 

necessitats ambientals, estètiques i d’ús de la zona que determinaran l’èxit de l’espai verd. Per seleccionar 

les espècies de plantes, cal utilitzar informació sobre les condicions climàtiques de la zona —pluviometria, 

temperatures màximes i mínimes, etc.— i analitzar el microclima concret del lloc: hores d’insolació, vents 

dominants, ombres projectades per les edificacions, etc. 

És fonamental que el disseny es concebi des de la perspectiva dels elements vius que l’integren, és a dir, 

de la vegetació i de la fauna. D’aquesta manera s’aconsegueix un nivell de naturalització que en simplifica 

el manteniment. És important que l’equip de disseny sigui multidisciplinari i que la plantació no es dissenyi 

amb consideració exclusiva dels seus efectes estètics. 

Un espai verd consolidat, amb vegetació secular, es comporta com un punt d’atracció i de nidificació de la 

fauna, en especial l’ornitològica. Un espai verd nou, contràriament, a causa de la joventut de la vegetació i, 

per tant, de l’ecosistema, no disposa de prou força per atraure aquest tipus de fauna, almenys en una 

primera fase. El concepte de naturalització comporta l’establiment dels elements necessaris perquè en un 

futur existeixi vida animal assentada en les zones de nova creació. Aquests espais han d’incorporar 

espècies que fomentin la microfauna i resultin atractives per als ocells. Aquests, alhora, n’atrauran d’altres 

que, amb el temps, nidificaran. Així s’iniciarà el procés de naturalització. 

2.2.3. Parcs i jardins 

Espais dissenyats fonamental com paisatges que afavoreixen la presència de processos naturals i 

biodiversitat en convivència amb l’activitat humana. Com a principi general de disseny es recomana l’ús 

d’estrats de vegetació adaptats a les condicions urbanes extremes de la ciutat, que siguin resistents a la 

sequera, tolerin tot el possible els efectes de la presència i contacte amb persones i animals de companyia, 

especialment si es tracta d’una zona d’ús compartit o similar.  

Sempre que l’ús i trànsit previst per l’espai públic ho permeti, es recomana fer servir arbres, arbustos de 

floració i llavor, grups de rosers, plantes vivaces, gramínies i entapissants amb valors de promoció de la 

biodiversitat per generar composicions fenològicament atractives, amb notes de color i textura i un significat 

culturalment rellevant per al conjunt de la societat. 

Amb l’objecte de millorar el confort dels usuaris i les espècies vegetals, es recomana que els projectes 

contemplin com objectiu unes àrees de plantació que permetin oferir serveis ecosistèmics mesurables. Per 

tant, es necessari que en els espais verds qualificats com parcs i/o jardins urbans presentin un mínim del 

50% superfície vegetada, i una cobertura amb ombra generada per arbres semi-madurs al migdia d’estiu 

del 50% del total de les àrees pavimentades. En qualsevol cas, les característiques de la cobertura arbòria 

s’ajustaran al que indiqui PiJBIM. 

2.2.4. Places, interiors d’illa, eixos verds i altres 

Quan l’espai públic estigui dissenyat fonamentalment com un escenari d’activitat humana, on la presència 

de processos naturals i biodiversitat sigui difícil d’integrar, PiJBIM establirà els criteris necessaris en cada 

cas particular per apropar tot el possible la presència del verd a nivells equivalents als dels parcs i jardins 

de la ciutat i per maximitzar l’obtenció de serveis ecosistèmics. 
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Les àrees de plantació hauran d’estar protegides de la circulació creuada de vehicles, persones i animals, 

per evitar el trepig i la compactació del terreny, i seran accessibles per permetre l’accés d’equips de PiJBIM 

i brigades de neteja. 

2.2.5. Àrees de joc infantil 

Les àrees de joc infantil s’han de dissenyar conforme al Plec de prescripcions tècniques per al disseny, 
l’execució i la recepció de les àrees de joc infantil de PiJBIM de l’Ajuntament de Barcelona, així com a la 
línia estratègica de la Mesura de Govern “Barcelona dóna molt de joc” (Febrer 2018), el Pla del Joc a 
l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030 (Febrer  2019) i el document de Recomanacions per unes 
àrees de joc accessibles i inclusives de la XAVI (Novembre 2019). 

2.2.6. Espai viari 

L’espai viari presenta una sèrie de condicions particulars que condicionen l’ús de vegetació i la seva 

conservació, que emanen de la seva condició com espais dedicats de forma permanent a la circulació de 

persones i vehicles. Des de el punt de vista de la conservació del patrimoni verd, plantegen importants 

qüestions logístiques -per la dispersió i heterogeneïtat que generen- i de manteniment -per la intensitat i 

tipus d’ús que es produeix per part dels ciutadans- que sovint aboca a una gestió correctiva abans que 

preventiva, el que resulta totalment insostenible des de el punt de vista de la gestió del verd urbà.  

Per aquesta raó, en entorns viaris i d’acord amb els criteris de sostenibilitat, és important considerar els 

aspectes operatius del manteniment, la prevenció de riscos laborals, i el consum hídric. Per tant es 

recomana no fer servir gespa, o altre vegetació que precisi una atenció continuada, que només es podrà 

implantar excepcionalment i amb aprovació explícita de PiJBIM. 

El parterres i espais de plantació situats a l’espia viari es configuraran de forma que la seva disposició sigui 

compatible amb l’ús i condicions de l’espai viari. El disseny ha de garantir que la vegetació estigui protegida 

del trepig i pas continuat i que el tipus de planta sigui adient per les característiques particulars de 

l’emplaçament. 

Tenint en compte que cal garantir un bon confort climàtic i ambiental una bona connectivitat ecològica de 

l’espai públic viari qualificat de sistema viari. Amb l’objecte de millorar el confort dels usuaris i les espècies 

vegetals, es recomana que els projectes contemplin com objectiu unes àrees de plantació que permetin 

oferir beneficis ambientals significatius i serveis ecosistèmics mesurables.  

Per tant, es necessari que les àrees de plantació situades a l’espai viari urbans presentin una distribució 

regular al llarg de l’espia viari, espacialment l’arbrat, o que conformi nodes de vegetació arbustiva i vivaç de 

dimensions generoses. Es recomanable que l’espia viari presenti un mínim de cobertura amb ombra 

generada per arbres semi-madurs al migdia d’estiu del 50% del total de les àrees pavimentades destinades 

a la circulació de vianants, i un 25% del total de l’àrea pavimentada. En qualsevol cas, les característiques 

de la vegetació i cobertura arbòria s’ajustaran al que indiqui del Pla director de l’Arbrat 2017-2037, las 

característiques de les espècies previstes, la pròpia configuració del carrer i les directrius de PiJBIM al 

respecte. 

2.2.6.1. Mitjanes i rotondes 

En les mitjanes i rotondes dels sòls qualificats de sistema de vialitat –zona 5 del Pla General Metropolità–

s’hi podrà plantar quan l’amplada útil mínima sigui igual o superior a 1 metre, i l’àrea de plantació no sigui 

inferior al 4 metres quadrats. S’hi plantarà un estrat arbustiu que no superi 1 metre d’alçada i que no precisi 

retall freqüent. Quan l’amplada útil de la mitjana o parterre superi els 2 metres llavors serà possible incloure 

estrat herbaci i arbori, amb les previsions que PiJIM indiqui. 
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AMPLADA MÍNIMA DE MITJANA I TIPUS DE PLANTACIÓ 

Amplada (M) Àrea (M2) Tipus de vegetació 

<1 - No es permet 

≥1 ≥4 Arbustiva de port baix 

>1,5 >6 Arbustiva i vivaç de port baix 

≥2 ≥8 Arbustiva i vivaç  

≥4 ≥16 Arbustiva i vivaç 

Figura 4. Quadre de dimensions de mitjanes viaries i tipus de vegetació. 
 

2.2.6.2. Parterres 

Als parterres situats a l’espai viari general cal prioritzar la plantació de vegetació de manteniment reduït 

amb una alçada inferior a 1 metre. Cal considerar prioritària la utilització d’espècies adaptades que 

requereixin poques intervencions de manteniment i es puguin gaudir en el seu port natural. Als parterres de 

difícil accés, s’ha de plantar amb entapissants de lent creixement, per tal de que les intervencions de 

manteniment siguin mínimes. 

S’hi podrà plantar a l’espai viari quan l’amplada útil mínima sigui igual o superior a 2 metres i l’àrea mínima 

sigui igual o superior a 8 metres quadrats. La vegetació serà arbustiva i de port compacte. Quan l’amplada 

útil de la mitjana o parterre superi els 2 metres i l’àrea sigui superior a 8 metres quadrats llavors serà 

possible incloure estrat vivaç i herbaci, amb les previsions que PiJBIM indiqui. 

Excepcionalment, es podran plantar bardisses d’arbustives, amb una amplada mínima de 1 metre i un àrea 

de plantació no inferior al 5 metres quadrats, però amb intervals suficients per permetre el pas de persones 

o situar elements urbans com ara enllumenat, senyalització, etc. Les bardisses presentaran un límit de 

protecció interior, format per verticals i cablejat pensionat. Atès que aquest tipus de element vegetal precisa 

retall freqüent, només es podran implementar amb permís explícit per part de PiJBIM. 

Per tal d’evitar filtracions i humitats, incloses les que puguin produir els sistemes de reg, no es podran situar 

parterres ni escocells a tocar de façanes ni sobre infraestructures soterrades existents sense preveure la 

seva impermeabilització i drenatge al projecte. Excepcionalment, es podran situar franges de plantació de 

plantes enfiladisses a tocar d’edificis, sempre que el mateix estigui acondicionat per evitar filtracions, però 

no es podrà plantar vegetació que entre en conflicte amb els accessos i finestres dels edificis i s’aplicarà el 

previst a l’apartat corresponent a enjardinaments verticals. 

Les dimensions dels espais mínimes per parterre de plantació a l’espai viari son les següents: 

DIMENSIONS DE PARTERRES I TIPUS DE VEGETACIÓ PER MITJANES 

Amplada (M) Àrea (M2) Tipus de vegetació 

<1 - No es permet 

≥1 5 Bardissa llenyosa amb protecció interior 

<2 8 No es permet 

≥2 12 Arbustiva de port baix 

≥4 16 Arbustiva i vivaç de port baix 

Figura 5. Dimensions de parterres i tipus de vegetació per mitjanes viaries. 
 

Preferiblement, els parterres es configuraran de forma que estiguin aixecats sobre el nivell del paviment, o 

protegits per una vorada perimetral que dificulti l’accés a peu pla de persones i vehicles, d’acord amb el 

tipus, la intensitat d’ús i el tipus de trànsit previst per a l’espai. 

 Com norma general, es podran fer servir parterres enfonsats quan la seva funció sigui actuar com 

dispositius dispositius o sistemes de drenatge sostenible, coneguts com SUDS, el que es justificarà 
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mitjançant el projecte de drenatge i els càlculs corresponents. No es permet fer servir parterres a peu pla, o 

sense cap tipus de material de transició que eviti el seu trepig. 

Atesa la intensitat d’us de l’espai viari a la ciutat de Barcelona, els projectes hauran de fer previsió de 

vorades perimetrals aixecades i sistemes de límits de protecció de parterres de tipus permanent i temporal, 

d’acord amb els criteris que indiqui PiJBIM.  

2.2.6.3. Límits de parterres 

Els límits de protecció perimetral podran ser provisionals o permanents, i el seu objecte principal es facilitar 

la protecció i gestió de la vegetació. Aquests límits seran sempre compatibles amb l’accés de manteniment 

de jardineria i neteja. 

El límits permanents estaran subjectes a les previsions de la “Instrucció d’Alcaldia relativa als elements 

urbans de la ciutat de Barcelona” i al criteri i acceptació de PiJBIM, sempre que sigui el responsable de la 

seva conservació. PiJBIM no recepcionará cap model de límit de parterre que no hagi estat sotmès a 

proves i validació segons el protocol que estableix la instucció. En qualsevol cas, qualsevol model de límit 

de parterre que PiJBIM hagi de recepcionar i mantenir, haurà d’estar validat explícitament per la direcció de 

Tècnica de PiJBIM.  

CONDICIONS PER LA NECESSITAT DE LÍMITS DE PARTERRES 

 

 
Figura 6. Condicions per la necessitat de límits de parterres. 
 

En general, els límits de protecció de parterres permanents compliran els paràmetres de seguretat 

corresponents al elements urbans i hauran de tenir una estructura material resistent i compatible amb l’ús a 

l’espai públic. Els sistemes hauran de ser modulars, de fàcil subministrament i reposició i resistents a cops i 

impactes. L’alçada mínima vindrà determinada pel tipus i intensitat d’ús, el transit de persones i vehicles i la 

normativa d’accessibilitat aplicable, en particular la que preveu les necessitats de persones and visibilitat o 

moviment reduït. 
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Els límits de parterres provisionals es consideren elements propis de la gestió i manteniment del verd i per 

tant la “Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona” no serà d’aplicació per la 

seva instal·lació, i no estaran subjectes a altre criteri que el de les necessitats de conservació dels espais 

verds de PiJBIM. 

TIPIFICACIÓ GENERAL DE LÍMITS DE PARTERRES PROVISIONALS 

 

Figura 7. Tipificació general de límits de parterres. 
 

DETALL DE LÍMIT DE PARTERRES PROVISIONAL DE REA D’ACER I CORDA 

 

Figura 8. Detall de límits de parterres provisional de rea d’acer i corda. 
 

  



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  29 

2.2.7. Horts urbans 

La Xarxa d'Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació destinat a  persones més grans de 

65 anys, entitats de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i entitats del tercer sector social, amb 

l'objectiu d'incorporar-les a activitats de millora ambiental a partir de l'agricultura ecològica i l’agroecologia. 

També s’hi realitzen activitats d’educació ambiental i visites, sobretot de grups escolars. Per tant els horts 

urbans en general han de ser espais especialment configurats de la manera més accessible possible per la 

gran diversitat de persones usuàries.  

En els horts s’hi delimiten parcel·les de 25 a 40 m2, depenent de l’espai disponible, pel conreu d’hortalisses 

i verdures, i també plantes aromàtiques i de flor de temporada. No són competència de PiJBIM el horts 

sobre taules. 

Els horts urbans han d’incloure tanca perimetral i un tancament segur de l’accés, camins i paviments 

granulars estables, xarxa de reg, armaris/casetes d’eines per a cada parcel·la, un lavabo (que implica 

escomesa d’aigua potable i clavegueram), un espai cobert d’ús comú (petit magatzem), una pica d’obra 

amb aixeta exterior per a la neteja d’estris, àrees per fer compostatge comunitari, àrees d’aplec de canyes i 

altres materials auxiliars, i àrees d’estada amb taules i bancs. 

L’equipament ha de tenir un espai, en un lloc visible i protegit de les inclemències del temps, per penjar 

diversos cartells d’informació per a usuaris/es (pot ser a l’espai cobert d’ús comú). 

Els sistema de reg ha de ser mitjançant boques de reg adaptades per a connexió de mànegues i ha de 

disposar d’un sistema de control del subministrament. Es recomana que les boques estiguin adaptades per 

permetre la connexió de la mànega a una alçada mínima de 60 cm del terra per facilitar l’accés. Es 

col·locarà una boca de reg per cada 2 parcel·les. 

La plantació dels marges dels horts ha de contribuir a facilitar el control biològic de plagues i malures 

mitjançant l’ús de vegetació atractiva per a la fauna útil, els insectes paràsits per eliminar les plagues 

(repel·lent o atraient-los cap a elles) i també pels insectes pol·linitzadors. 

El llistat bàsic d’elements constitutius dels horts urbans és el següent: 

1) Tanca perimetral: per a la delimitació de l’hort. Preferentment que no estigui tapada amb vegetació alta, 
per conservar les vistes dels cultius, tant per gaudi ciutadà, com per evitar l’ocultació dels espais que 
afavoreix la probabilitat d’actes vandàlics. L’alçada de la tanca ha de ser de 2,5m, i amb voladís a 
valorar. Depenent de la ubicació de l’hort i de la zona, cal valorar el tipus de tanca més adequat. 

2) Porta d’accés: porta gran, per la que puguin entrar camions-pop grans i cistelles de poda per a arbres 
grans (només en el cas d’existència d’arbres a l’interior de l’espai de l’hort). La tanca al costat de 
l’entrada ha de tenir un espai per penjar la senyalètica amb les condicions d’ús de l’hort i altres avisos: 
ha d’incloure el nom de l’hort, els dies i horaris d’obertura, el permís d’entrada de vehicles especials, la 
prohibició d’entrada d’animals domèstics (gossos), la prohibició de fer foc, etc. Per norma general, es 
seguiran les recomanacions descrites al punt 2.5. 

3) És recomanable que al costat de la d’entrada de vehicles hi hagi una porta d’accés per a vianants, de 
90 cm d’amplada i amb tirador i pany accessibles,. 

4) Entrada a l'hort: espai de trobada i recepció de grups de persones i escoles que facin visites a l'hort. 
Depenent de les dimensions de l’hort, l’espai de trobada pot ser el mateix que l’espai d’estada (veure 
més avall). 

5) Xarxa d’accessos i camins de trànsit: ha de facilitar la circulació dels vehicles de manteniment. 
Amplada suficient perquè un vehicle mitjà pugui accedir-hi (mínim 3m). Camins accessoris per al trànsit 
de persones i de carretons. 

6) Espai de cultiu: l’espai destinat al conreu ha d’estar delimitat amb 40 cm de formigó o algun material 
dur, separat de camins i accessos. Entre parcel·les també és recomanable. Cal facilitar que les 
persones usuàries de l’hort puguin caminar bé entre parcel·les i evitar els conflictes pels espais. Una 
clara delimitació entre parcel·les evita que les persones usuàries col·loquin pel seu propi compte 
materials no permesos i perillosos (fustes, rajoles o altres, que p. ex. rellisquen quan es mullen). 

7) No es recomana parcel·les > de 50 m2. 
8) Espai d’estada:  tindrà com a mínim una taula de fusta i bancs acoblats. És recomanable una taula 

cada 15 persones, amb ombra a l’estiu i sol a l’hivern (arbres caducifolis). 
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9) Abocador de material orgànic i/o espai de compostatge col·lectiu: segons els casos es valorarà la 
instal·lació d’aquests elements, donant precedència a conceptes d’economia circular. Un abocador pot 
necessitar aproximadament de 6 a 8 m2 de superfície, amb fàcil accés per camions-pop grans des de 
l’entrada. Cal valorar el disseny segons el número de parcel·les de l’hort i els usos associats. Per a un 
abocador de restes de l’hort no cal preveure recollida de lixiviats nocius. Com a alternativa a l’abocador 
vegetal es pot organitzar el compostatge in situ de les restes. Per aprofitar restes vegetals de grans 
dimensions, cal preveure la utilització  d’una trituradora industrial perquè el material vegetal es composti 
més fàcilment i pugui ser utilitzat a l’hort.  

10) Compostadors individuals: han d’estar ubicats dins de les parcel·les, ja que els camins s’han de deixar 
lliures per a la circulació de les persones usuàries, les visites i les treballadores de manteniment de 
l’espai. 

11) Taquilles/armaris/casetes: situades en lloc visible des de l’exterior, per evitar actes vandàlics. Les 
portes de les taquilles han de permetre el pas d’una persona sense necessitat d’ajupir-se. Per al seu 
tancament, cal preveure dos ulls perquè els usuaris puguin col·locar un cadenat de manera còmode. 
L’acabament de les portes ha de ser de metall galvanitzat mate, no brillant. La coberta de les taquilles 
tindrà un sostre amb pendent i invertida (V) i voladís a dos aigües cap a fora, amb sistema de recollida 
de l’aigua de pluja de dimensió suficient. El dipòsit de recollida ha de ser utilitzable per a reg. 

12) Piques renta-mans: situades a l’aire lliure i segons el número de parcel·les. Preferentment piques de 
ciment, amb una aixeta de vàlvula de bola, com les que es fan servir per les giratòries (normativa de 
reg Parcs i Jardins). L’amplada del sifó hauria de ser el més gran possible per evitar embussos. Cal 
defugir de posar piques i aixetes de disseny per evitar robatoris. 

13) Lavabo: s’instal·larà com a mínim un WC adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, un mirall -no 
de vidre- i una pica rústica. Ha de tenir un espai per penjar/desar els estris de neteja. Valorar la 
necessitat d’un WC d’ús exclusiu per a escolars (més petit i no d’accés universal). 

14) Magatzem: ha de disposar d’un sistema per poder penjar les eines d’ús comú. Ha d’haver-hi espai 
suficient per a un carretó o més, i algun cabàs. 

15) Espais de naturalització per a plantació de flora amiga i col·locació d’estructures per a la fauna: valorar 
la inclusió d’aquests espais segons la superfície, la ubicació de l’hort, etc. 

 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

N/A 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

· NTJ 01H Disseny i projecte d'horts urbans 

2.2.8. Jardineres 

Les jardineres que s’instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir els criteris que estableix la “Instrucció 

relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona” i les jardineres de nova instal·lació a la ciutat han de 

formar part del “Recull de Mobiliari Urbà”. S’entén com a jardinera tot aquell contenidor de diferents 

materials amb planta herbàcia, arbustiva o arbòria, que sigui mòbil. Les jardineres també poden estar 

fixades a terra, per diferenciar-les d’un escocell elevat, una coberta verda o un parterre elevat; una jardinera 

inicialment sempre és un contenidor mòbil que posteriorment es pot fixar per evitar-ne el seu moviment o 

deixar-lo mòbil. 

L’ús de les jardineres a la ciutat ha de respondre a la necessitat d’enjardinar zones de la ciutat on no hi ha 

un subsòl mínim per la presència de serveis o per construccions soterrades i en carrers estrets que no 

permeten el desenvolupament d'arbres. Aquest ús ha de ser específic i restringit en virtut de l’alt cost de 

recursos e inversió que suposa la seva gestió. 

Atesa la complexitat del manteniment de les jardineres cal evitar el seu ús quan és per raons purament 

compositives, per acotar zones per a vianants, per dificultar l’estacionament de vehicles, etc. En aquests 

casos es recomana buscar elements urbans més adequats o plantar directament al terreny simulant una 

jardinera, si la situació “ho demana”. 
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2.2.8.1. Criteris generals 

Les espècies que s’utilitzin  en jardineres han de suportar la vida en un contenidor i han d’estar el més 

adaptades possible al clima mediterrani per reduir costos de manteniment i augmentar l’eficiència en el seu 

manteniment. S’evitarà en la mesura del possible les espècies que puguin causar danys físics als 

ciutadans. Les espècies a utilitzar seran les que siguin més sostenibles, és a dir que estiguin més 

adaptades al clima mediterrani i tinguin una resposta més bona al canvi climàtic. Les espècies a plantar es 

descartaran -sempre que sigui possible- espècies anuals o bianuals, donant prioritat a les que tenen un 

cicle de vida més llarg. 

En general, les jardineres de nova implantació a la ciutat han de ser considerades des dels punts de vista 

següents: 

1) Disseny- S’ha de tenir en compte els dissenys utilitzats a la ciutat i a les proximitats de les noves 
implantacions per seguir un criteri unitari i en línia amb el paisatge urbà i criteris de seguretat i salut. 

2) Mobilitat i seguretat- La ubicació i distància entre jardineres ha de ser la correcta per garantir la 
mobilitat i la seguretat dels vianants. 

3) Emplaçament- S’han de situar-se a prop d’escomeses de reg de PiJBIM. 
4) Sostenibilitat- El material del que estigui fet el contenidor ha de complir uns requisits establerts de 

sostenibilitat. 
5) Cicle de Vida/Durabilitat- Les jardineres han de tenir un cicle de vida el màxim de llarg possible, els 

contenidors han de ser de materials amb una alta durabilitat i per això es descarten les jardineres de 
fusta, que tenen una vida útil molt inferior en relació amb materials com el metall i el formigó.  

 

2.2.8.2. Condicions dels contenidors 

Han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil, obtenir els certificats que 

l’Ajuntament de Barcelona pugui especificar i complir la normativa que PiJBIM consideri adient. Els 

materials han de ser especialment resistents a la corrosió. La superfície de la cara superior de la jardinera 

ha de ser igual o superior a la superfície de la cara inferior. El perfil interior de la jardinera no ha de 

presentar impediments, cossos sortints ni vorades per tal de facilitar-ne l’arrencament de l’element i el 

buidatge. No han de tenir cantells amb angles inferiors als 90° i les arestes no han de ser vives. 

Pel que fa a la relació de la jardinera amb l’element vegetal: 

1) Les jardineres grans han de garantir un volum de substrat de 780 l, amb una alçada útil mínima de 75 
cm per encabir-hi el substrat. 

2) Les jardineres mitjanes han de garantir un volum de substrat de 200 l, amb una alçada útil mínima de 
45 cm per encabir-hi el substrat. 

3) Les jardineres petites han de garantir un volum de substrat de 70 l, amb una alçada útil mínima de 35 
cm per encabir-hi el substrat. 

 

 

No es recomana la plantació d’arbres de cap tipus en jardineres, per les limitacions al seu 

desenvolupament - fonamentalment limitat pels recursos disponibles al contenidor- i la complexitat del seu 

TIPUS DE JARDINERES I FONDÀRIA DEL SUBSTRAT 

Tipus de jardinera Tipus de vegetació Fondària mínima Volum mínim 

JARDINERA GRAN 
Arbres de port petit/mitjà, arbustos de 
port mitjà/gran, palmàcies, palmiformes 
i enfiladisses 

75 cm 780 l 

JARDINERA MITJANA 
Arbustos de port mitjà, palmàcies, 
palmiformes i enfiladisses 

45 cm  200 l 

JARDINERA PETITA 
Arbustos de port mitjà/petit, vivaces, 
anuals i entapissants 

35 cm 70 l 

Figura 9. Tipus de jardineres i fondària substrat 
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manteniment. La plantació d’arbres en jardineres estarà sempre subjecte a la aprovació explícita de 

PiJBIM. 

La vida útil mínima de la jardinera ha de ser de 15 anys en condicions normals d’ús i d’adequat 

manteniment. La garantia de subministrament de l’element i de recanvis ha de ser d’un mínim de 10 anys. 

Han d’oferir resistència a la deformació per un ús normal o per les forces habituals a què sigui exposat el 

recipient. Han d’oferir innocuïtat envers les característiques fisicoquímiques dels substrats i les aigües. 

Les jardineres grans han de tenir potes, que han de ser regulables. S’han de poder moure, agafant-les amb 

un sistema de cadenes o embragant-les. Han de disposar de dipòsit d’aigua (hidro-jardineres) o han d’estar 

dotades de reg per degoteig de conformitat amb el que determini PiJBIM . Les jardineres amb auto-reg han 

d’incorporar tapes microperforades en els tubs de ventilació. Les jardineres per a cultiu convencional han 

d’incorporar forats de drenatge. 

Sempre que la jardinera sigui metàl·lica o de fosa s’haurà d’instal·lar un material d’aïllament tèrmic per 

separar-la del substrat. 

Respecte a les espècies a plantar, es seleccionaran segons els següents criteris: 

a) Model de jardinera 
b) Criteris de sostenibilitat: requeriment hídric, requeriment de poda, resistència a la sequera i resistència 

a plagues i malures. 
c) Condicionants mediambientals i espacials: exposició solar, proximitat al mar. 
d) Potenciació de la biodiversitat, atracció de pol·linitzadors, fauna auxiliar, etc. 
e) Criteris paisatgístics: alçada i amplada de la planta, color de la flor i el fullatge... 

2.2.8.3. Condicions d’execució 

Abans de la plantació de la jardinera cal valorar fixar-la al paviment si s’escau. És un requisit indispensable 

si es tracta d’una alineació de jardineres. 

La plantació en jardinera s’ha de dur a terme segons els criteris següents: 

1) El substrat a utilitzat a les jardineres ha detenir les condicions indicades a l’apartat de sòls i substrats 
per a jardineres. 

2) Les dimensions del forat de plantació i el marc de plantació dependran de les espècies seleccionades. 
S’ha d’excavar el substrat de la jardinera a una profunditat mínima de 35 cm segons les mides del pa 
de terra i el futur desenvolupament de l’espècie a plantar. 

3) A les jardineres, independentment de la mida i del tipus de plantació, s’ha de garantir un perfil del 
substrat adequat, és a dir, elements d’una granulometria superior als perfils inferiors (graves, terra 
volcànica...) i elements més fins a mesura que ens apropem a les capes superiors. 

4) En el cas de plantació d’arbrat i espècies palmiformes, els exemplars han de quedar al centre de la 
jardinera. 

5) Cal aportar-hi adob químic 100% orgànic d’alliberament lent i excepcionalment en els casos que PiJBIM 
ho sol·liciti, s’utilitzarà adob mineral o organomineral específic. 

6) En el moment de cobrir el pa de terra de les espècies a plantar, s’ha d’atacar bé la terra per tal que 
l’element plantat quedi ben fixat. Cal deixar sense substrat entre 5 o 10 cm de fondària, respecte  la 
part superior de la jardinera, a fi que reculli el màxim possible d’aigua de reg o de pluja. El gruix de 
l’espai sense substrat vindrà condicionat per l’alçada de la jardinera i si s’aporta o no encoixinat.Si 
escau, s’ha de col·locar un tutor als arbres en el moment de la plantació. 

7) A les jardineres amb plantacions que no cobreixen la superfície de la jardinera s’haurà d’aportar 
escorça de pi decorativa, a excepció de les jardineres tàctiques (de seguretat), que hauran d’estar 
cobertes amb triturat de poda. Només si el tècnic responsable ho indica, l’encoixinat es farà amb 
qualsevol altre material. Amb l’aplicació d’aquest encoixinat es vol aconseguir: 

i. Bon control de plantes adventícies. 
ii. Bona capacitat d’aïllament tèrmic. 
iii. Bon aspecte estètic. 

8) S’ha de garantir un gruix mínim de 5 cm en el cas d’escorça de pi de fracció entre 15/40 i 40/60 mm i 10 
cm en  cas de triturat de poda de fracció 80/120 mm. 

9) Immediatament després de cada plantació es procedirà al reg d’implantació, que es farà de manera 
manual, amb aigua freàtica abundant i proporcional al tipus de planta, època de l’any, model de la 
jardinera i la seva ubicació.  
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10) Un cop realitzada la plantació, s’ha de retirar el substrat sobrant i es procedirà a la gestió dels residus 
convenientment. 

11) A l’hora de realitzar la recepció de jardineres caldrà fer entrega de: 
i. Plànol amb el seu emplaçament i llegenda d’espècies plantades 
ii. Fitxa tècnica del/s model/s de jardinera emprats 

12) El reg de manteniment de les jardineres es farà amb la periodicitat indicada a la següent taula: 
 

FREQÜENCIA DE REG DE JARDINERES 
REG DE JARDINERES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Arbrat i planta resistent 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Planta exigent (jardinera MITJANA) 2 2 4 4 6 6 6 6 4 4 2 2 
Planta exigent (jardinera PETITA) 3 3 5 5 7 7 7 7 5 5 3 3 
Rec Pla de flors 4 4 6 6 8 8 8 8 6 6 4 4 
Hidrojardineres (omplir dipòsit) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Figura 10. Freqüència del reg de jardineres 
 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Les jardineres de la ciutat es compten per unitats (u.). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions 
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels 
elements urbans a l’espai públic. 

2.2.9. Estructures a favor de la biodiversitat 

La presència de biodiversitat en un jardí és un indicador de qualitat. Com més gran és el número d’espècies 

animals i vegetals d'un jardí, més complexes són les xarxes tròfiques que s'estableixen entre els diferents 

organismes i, en conseqüència, més capacitat d'afrontar possibles pertorbacions com pot ser l'entrada 

d'una plaga o malura. És recomanable preveure, si les característiques del jardí així ho permeten, la 

instal·lació de determinades estructures per tal d'afavorir la presència de determinats grups faunístics 

d'interès en el jardí. Aquest tipus d’accions s’engloben dins del concepte de “Solucions Bassades en la 

Natura” o SBN. 

Cal seguir uns criteris d'ubicació genèrics abans de procedir a la instal·lació de qualsevol estructura de 

fauna. És del tot necessari fer una lectura de l'espai per determinar la conveniència o no de dur a terme 

aquesta actuació. No tots els espais són susceptibles de rebre estructures. L'anàlisi de la pressió d'usos per 

part de la ciutadania, la presència de gossos solts en l'espai i/o de colònies de gats, el tipus de vegetació de 

l'entorn, l'orientació, la connectivitat amb altres espais verds de la ciutat i, evidentment, les característiques 

del grup biològic que es vol potenciar són elements clau a tenir en compte per garantir certes opcions d'èxit 

en forma d'ocupació. La natura és imprevisible però la inversió de temps i recursos per a la col·locació i 

manteniment posterior d'aquestes estructures mereix un estudi previ de l'espai per determinar-ne la seva 

idoneïtat.  

2.2.9.1. Refugis de pol·linitzadors 

Coneguts com “Hotels d’insectes” i “refugis d’abelles”, es poden fer servir per pal·liar la falta de llocs 

adequats per fer-hi la posta en el context urbà de la ciutat de Barcelona, que constitueix un dels factors  

limitants per al seu desenvolupament.  

Les poblacions d'insectes pol·linitzadors pateixen una regressió arreu del món amb importants 

conseqüències en el funcionament dels sistemes naturals. Es considera que el 80% de les flors silvestres i 

el 70% de les flors cultivades depenen de l'activitat pol·linitzadora d'aquests insectes. L'ús indiscriminat de 

pesticides en l'agricultura, la pèrdua d'hàbitats herbacis de qualitat i la fragmentació d'aquests hàbitats, 

entre d'altres, són els principals problemes que els afecten a nivell global. 
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Amb aquestes estructures afavorim la seva presència a la ciutat, al temps que es promou la seva 

rellevància. Hauran d’estar dissenyats d’acord amb les característiques dels insectes que es vol promoure, i 

no pas com element estètic. 

2.2.9.2. Torre niu de ratpenats 

Els ratpenats són un grup de vertebrats, protegits per la normativa europea, que desenvolupen una 

important tasca ecològica en alimentar-se d'una gran quantitat de mosquits, per exemple. Participen, doncs, 

en la regulació de les poblacions d'insectes poc desitjats i en conseqüència, contribueixen al benestar de 

les persones. La falta de llocs adequats per ubicar-hi les colònies de cria constitueix un dels principals 

problemes per al seu desenvolupament. Amb aquestes estructures afavorim la seva presència a la ciutat. 

2.2.9.3. Espiral de aromàtiques 

Aquestes estructures permeten afavorir la presència d’insectes pol·linitzadors en els espais verds de la 

ciutat. Construir un espiral de pedra seca serveix de suport de plantació a tot un seguit d'espècies vegetals 

amb flors riques en nèctar i amb un rang de floració prou ampli per proporcionar aliment al llarg de l'any. El 

mur de pedra seca ofereix, a més, possibilitats de refugi a una gran quantitat d’invertebrats i a petits rèptils 

tals com sargantanes i dragons els quals trobaran aixopluc entre les esquerdes i petites cavitats de l’espiral 

augmentant la biodiversitat de l’espai. Destacar, també, el valor ornamental d'aquestes estructures. 

2.2.9.4. Fusta tròfica 

Coneguts com “Piràmides de fusta” i “cúmul de troncs”, son un hàbitat per a la supervivència de moltes 

espècies d'invertebrats xilòfags, fongs i microorganismes. Tots ells participen en els processos de 

descomposició de la matèria orgànica i en el reciclatge dels nutrients i, per tant, ajuden a mantenir la 

qualitat del sòl.  

Alhora, la fusta morta és utilitzada per als estadis larvaris de molts invertebrats, els quals serveixen 

d'aliment a grups faunístics de nivell superior com ocells. Instal·lant piràmides de fusta i cúmul de troncs 

s'augmenta, per tant, la complexitat de la xarxa tròfica de l'espai, i en conseqüència la seva qualitat en 

termes de biodiversitat. 

La fusta tròfica es pot utilitzar com element de regeneració del sòl i es pot situar també en rases o pous 

dissenyats per la plantació de certes espècies o per actuar com dipòsit per sistemes de drenatge alternatiu, 

sempre en espais verds vegetats i amb previsió dels efectes de subsidència que es pugui produir 

2.2.9.5. Bio-troncs 

El seu objectiu és oferir substrats de nidificació a diferents grups faunístics, principalment insectes 

pol·linitzadors i ocells. Es tracta d'aprofitar els troncs dels arbres que han estat talats o arrabassats en 

l'àmbit urbà per plantar-los en un espai verd (amb base de formigó, si s'escau). En aquest biotroncs i 

mitjançant un trepant es realitzen forats de diferents diàmetres que seran utilitzats per diverses espècies de 

pol·linitzadors com a llocs on ubicar-hi la posta. Es construeixen, així, hotels d'insectes integrats en el propi 

tronc. 

2.2.9.6. Rocalles 

L'objectiu és generar oportunitats perquè principalment sargantanes, dragons, invertebrats, i micromamífers 

colonitzin aquestes estructures augmentant, així, la biodiversitat de l’espai. Es tracta d’aprofitar les pedres i 

roques de l’entorn proper per fer petits cúmuls en forma de roquissars i en llocs assolellats que seran 

utilitzats com a espais de refugi, alimentació i nidificació per diferents grups faunístics. 
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2.2.9.7. Despavimentació 

La “despavimentació” consisteix en la demolició i l’excavació de paviments, com ara formigó o asfalt, o 

l’extracció parcial de zones de llambordes o altres materials, en la traça urbana per crear una superfície 

permeable i un volum de sòl ric en matèria orgànica òptima per a la plantació i sembra d’espècies vegetals 

que pugui actuar com a espai d’infiltració de la escorrentia, de evapotranspiració i com refugi de 

biodiversitat. 

Al enderrocar aquestes àrees de paviment, la vegetació pot filtrar l'escorrentia i el sòl pot absorbir una 

forma natural d'aigua de pluja per contribuir a la seva retenció, que contribueix a regular el microclima local, 

recuperar el subministrament d'aigua a la capa freàtica i ajudar a reduir risc d’inundacions puntuals. 

Són actuacions que poden combinar-se amb altres tècniques per generar microhàbitats, especialment 

aquells que poden beneficiar-se de la presència d’humitat, com a zones de ventall per a orenetes i altres 

espècies que es beneficien de la presència de sòls més humits. 

En zones densament urbanitzades es poden executar-se actuacions com escocells i parterres correguts en 

combinació amb paviments drenants, sòls estructurals i SUDS, per configurar diversos microhabitats lineals 

a l’espai viari de la ciutat. 

2.2.9.8. Punts blaus 

Els punts blaus -basses naturalitzades, fonts ornamentals naturalitzades i/o jardins- aquàtics tenen un valor 

ecològic i estètic que aporta importants serveis ecosistèmics, tals com sensació de naturalitat, frescor i 

qualitat de l’espai verd. La creació d’un punt blau pot constituir un ecosistema aquàtic que sigui un nucli de 

biodiversitat al proporcionar hàbitat i recursos a un gran nombre de grups faunístics tals com amfibis, ocells, 

libèl·lules i d’altres invertebrats. 

A la natura els ecosistemes aquàtics tenen funcions ambientals de primer ordre, com la provisió d’aigua per 

a la terra i el subsòl i la creació d´habitats per a nombroses espècies vegetals i animals. En el medi urbà els 

ambients aquàtics naturalitzats, i particularment les basses tenen un paper destacat en la preservació dels 

amfibis, que es troben en regressió arreu del planeta. Actualment la PiJBIM segueix un programa de 

naturalització de basses i fonts ornamentals com alternativa a la gestió química de l’aigua.  

Les basses i ambients aquàtics són sempre un punt d'especial atracció per als visitants, per això 

esdevenen un espai idoni per subratllar com els valors ecològics se sumen als estètics i es reforcen, 

especialment en presencia de diferents plantes aquàtiques. La contemplació visual de la flora es veu 

enriquida per la de la fauna. Un ambient aquàtic pot atreure una gran quantitat d'animals com libèl·lules, 

ocells i d'altres, que s'uneixen al gaudi de la contemplació i escolta de la biodiversitat associada a una 

bassa. Per tant, sempre que sigui possible, caldrà promoure la presència d'ambients i plantes aquàtiques 

en els espais verds de la ciutat amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat. 

A banda del seu valor estètic i ambiental, les plantes aquàtiques desenvolupen funcions ecològiques de 

primer ordre i de vital importància per assolir l’equilibri natural del sistema aquàtic: capten nutrients, 

oxigenen l’aigua, retenció de metalls pesants, creació de biòtops per a la fauna, etc, i per tant, la seva 

presència és indispensable quan es projecten fonts ornamentals naturalitzades. Algunes plantes viuen a 

prop de l’aigua, per la qual cosa la seva existència suggereix la presència de zones humides, altres 

contribueixen a oxigenar i netejar l’aigua i viuen amb les fulles submergides, arrelades o soltes. Altres 

plantes aquàtiques són flotants i es desplacen empeses pel vent o per la corrent.  

El disseny de jardins aquàtiques presenta una sèrie de paràmetres i consideracions espacials en la seva 

execució i manteniment i s’haurà de fer d’acord amb els criteris particulars de PiJBIM, que disposa d´un 

procediment mediambiental específic a l’efecte. En tot cas, cal parar especial atenció en la manera de 
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controlar l'excés de matèria orgànica a la bassa, facilitar la neteja de la bassa minimitzant l'impacte sobre 

l'hàbitat, i evitar la presència d'espècies exòtiques invasores. 

Els cossos d’aigua es consideren inclosos dins del conjunt de fonts ornamentals de la ciutat i cal seguir els 

criteris de disseny de fonts ornamentals d’acord amb les prescripcions de BCASA per aquestes 

instal·lacions.  

2.3. COBERTES VERDES 

Les cobertes verdes -també anomenades cobertes ecològiques- són un tipus de sistema constructiu que 

afegeix la possibilitat de plantar vegetació sobre superfícies construïdes normalment inerts i sense 

possibilitat de vegetar-ne naturalment. Quan s’hagi de vegetar una coberta o estructura, PiJBIM establirà 

els criteris necessaris en cada cas particular especialment quan conformen un espai públic en superfície.  

Les cobertes verdes presenten diferents sistemes i mètodes de plantació, amb dimensions i condicions 

d’emplaçament molt variades que, en general, han estat concebudes seguint uns criteris constructius i 

vegetatius generals, orientats per la disponibilitat de materials i sistemes al mercat, o per l’extensa tradició 

de construcció sobre estructures, anomenats jardins penjants. 

L’objecte d’aquest apartat és establir les condicions i qualitats mínimes que s’han de complir en el disseny, 

l’execució i la recepció de les cobertes verdes que PiJBIM hagi de recepcionar, amb la finalitat de garantir 

el seu desenvolupament, facilitar el seu manteniment i conservació i promoure la biodiversitat. 

2.3.1. Definició i àmbit d’aplicació 

S’entén per “coberta verda” la plantació de vegetació sobre estructures constructives horitzontals, 

substituint el sòl natural o terreny de l’emplaçament per altres mitjans de plantació que garanteixen 

l’aeració i el drenatge, sigui al nivell del terreny i la urbanització o a gran alçada, sobre cobertes d’edificis. 

Aquestes instal·lacions poden incloure SUDS per la retenció de precipitació, entre altres. 

2.3.1.1. Àmbit d’aplicació 

Aplicable a tots els projectes de disseny i/o construcció de cobertes verdes, incloent nova execució, 

rehabilitació, millora, ampliació i/o reducció, situades en sòl públic a la ciutat de Barcelona, redactats i/o 

executats per qualsevol operador públic o privat, que s’hagin de ser recepcionats per PiJBIM. 

2.3.1.2. Dimensions 

No existeix una dimensió mínima exigible per garantir una bona relació inversió-retorn en la instal·lació de 

cobertes verdes però es recomana no fragmentar les àrees de plantació i donar tota la continuïtat possible 

als sistemes per maximitzar el retorn ambiental. 

2.3.1.3. Ubicació 

A l’hora d’ubicar sistemes cobertes verdes en l’espai públic de la ciutat, s’han de tenir en compte diversos 

aspectes que facilitaran la bona gestió d’aquest tipus d’equipament. Sempre que sigui possible, alhora de 

situar un sistema d’aquest tipus, tindran preferència els emplaçaments que compleixen les següents 

condicions: 

1) On el personal de manteniment pugui accedir en condicions de seguretat i amb mitjans auxiliars 
proporcionats a l’entitat i abast de la intervenció. 

2) On les estructures es trobin allunyades d’instal·lacions potencialment perilloses. 
3) On no sigui possible fer servir plantacions tradicionals . 
4) On sigui possible fer arribar els subministraments, serveis i instal·lacions necessàries. 
5) On l’impacte visual i ambiental estigui commensurat amb l’esforç en la inversió i manteniment. 



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  37 

 

Quan per raons de les condicions de l’emplaçament proposat per instal·lar sistemes de cobertes verdes no 

sigui possible complir algunes de les recomanacions definides, caldrà un informe previ d’acceptació de la 

ubicació per part dels tècnics responsables de PiJBIM. Quan l’informe no sigui favorable, inclourà la 

descripció dels aspectes a corregir i les opcions més adequades d’actuacions correctores.  

En els casos on no es pugui evitar situar sistemes cobertes verdes en llocs que no compleixin totes les 

condicions d’ubicació, caldrà mitigar les condicions més deficients fins aconseguir que l’àmbit afectat 

presenti les condicions tècniques adients per garantir la seguretat i confort adequades per al seu ús i 

manteniment. 

Les propostes de cobertes verdes hauran de complir les condicions de prevenció de riscos laborals i en 

cap cas s’acceptaran emplaçaments o solucions que no complexin les prescripcions al respecte per part 

de PiJBIM. 

2.3.1.4. Accessibilitat  

Sempre que el projecte contempli que coberta verda sigui transitable i de pública concurrència. tant 

l’emplaçament com el recorregut fins al sistema de ha de complir els requeriments d’accessibilitat vigents 

per normativa, En el cas d’espais ja existents es vetllarà per la eliminació de les barreres arquitectòniques 

que puguin existir i s’inclourà al projecte l’actuació necessària. 

En qualsevol cas, els sistemes cobertes verdes estaran configurats de manera que siguin fàcilment 

accessibles als jardiners i altres operaris de manteniment. S’haurà de prestar especial atenció a les 

condicions de les pendents i desnivells en l’emplaçament, de manera que es pugui preveure l’efecte que 

pot tenir sobre els vehicles de manteniment que es puguin fer servir. 

2.3.1.5. Distàncies als elements potencialment perillosos 

Es consideren instal·lacions potencialment perilloses totes aquelles que per la seva naturalesa puguin 

condicionar l’operació de instal·lació i manteniment d’aquest sistemes, especialment línies elèctriques, de 

gas, aigua i altres instal·lacions, i els quadres i pericons associats. Quan no sigui possible evitar aquestes 

es recomana una distància mínima dels sistemes de respecte a aquests elements potencialment de 5 m. 

Si no es possible, el projecte haurà de contemplar les mesures per garantir l’aïllament i drets de pas 

d’aquestes infraestructures. 

2.3.1.6. Adequació, qualitat de disseny i integració dels elements. 

La qualitat formal i de disseny dels elements sistemes cobertes verdes que eventualment es puguin 

instal·lar a la ciutat de Barcelona, resoldran adequadament els aspectes d’integració de la proposta amb 

l’emplaçament i les condicions de l’espai públic. El projecte haurà de trobar un equilibri entre l’excel·lència 

en el seu disseny, la seva capacitat per sostenir vida vegetal, la seva funcionalitat, components, detalls i 

acabats, i la seva facilitat de manteniment, amb els estàndards de qualitat i materials propis de les 

circumstàncies econòmiques de cada moment. 

2.3.2. Condicions tècniques 

Les cobertes verdes concebudes com a espais públics o espais de pública concurrència estaran subjectes 

a la normativa habitual de la ciutat de Barcelona per a aquest tipus d’espai en tots els aspectes, incloent 

enllumenat, clavegueram, accessibilitat i altres. Totes les cobertes verdes que hagi de recepcionar PiJBIM 

estaran subjectes a les seves condicions tècniques, independentment de la seva accessibilitat per part del 

públic. 
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Aquestes condicions s’orienten a crear les millors condicions possibles per a l’establiment de vegetació. 

Actualment es poden trobar al mercat diferents solucions constructives que tenen en compte condicionants 

com la inclinació, el pes dels sistemes, la retenció d'aigua, els sistemes de seguretat i ancoratge per a 

persones i poden subministrar sistemes estàndard adaptats a les condicions de cada projecte. 

Per normal general, els sistemes de cobertes verdes fan servir substrats lleugers dissenyats específicament 

per a aquesta funció, encara que poden presentar certes limitacions i condicionants tècnics específics per a 

cada aplicació. Les cobertes verdes lleugeres eviten fer servir sòls de jardineria tant pel seu pes, com per la 

seva capacitat per retenir aigua i per la seva propensió a la compactació en perfils amb poca profunditat.  

Ara bé, els sistemes de substrats lleugers s’han creat fonamentalment per situacions climàtiques 

temperades i la seva capacitat d’adaptació a les condicions climàtiques de la ciutat de Barcelona es 

qüestionable sense un règim de reg d’acord amb la pluviometria local i una tria d’espècies vegetals 

adaptades a les condicions més extremes de la ciutat. 

Un condicionant important per al disseny de les cobertes verdes és la seva accessibilitat durant les fases 

d’execució i operativa posterior. S’ha de considerar la logística del manteniment, l’aportació i retirada de 

materials, incloent arbrat o mobiliari, i l’accés i la seguretat dels jardiners en situacions a gran alçada.  

Les cobertes verdes es classifiquen tradicionalment en tres tipus diferents, en funció dels usos, del pes del 

sistema, de la vegetació i dels requisits de manteniment, factors que incideixen en la seva construcció, i 

dels mètodes utilitzats per a la seva realització.  

En termes generals, les cobertes verdes es classifiquen en extensives, semi intensives, i intensives. 

Segons l’emplaçament, mètode constructiu i propòsit també es poden configurar com cobertes inclinades, 

cobertes aljub, cobertes bio-diverses o naturalitzades. Tots aquests tipus de cobertes poden ser 

transitables per persones o vehicles, fins i tot. S’ha de considerar que els diferents usos i configuracions 

tenen una repercussió crítica pel que fa a la càrrega final de la coberta, en la selecció dels diferents tipus de 

plantes i substrats, i en el seu posterior manteniment.  

Les cobertes verdes inclinades presenten una sèrie de condicionants particulars que s’hauran de 

considerar acuradament en la fase de disseny i projecte. S’hauran d'identificar els accessos a la coberta i 

les mesures de seguretat i ancoratge per a elements constructius i persones. Caldrà preveure les línies de 

vida o suficients punts de fixació al vessant de la coberta per poder subjectar-se al realitzar treballs de 

manteniment. 

Les cobertes anomenades aljub estan configurades per retenir aigua per un període temps amb l’objecte 

d’aprofitar la mateixa per algun ús, o simplement per retenir i diferir el seu vessament al cicle de l’aigua 

urbà, de forma que es configuri com un dispositiu d’un sistema de drenatge sostenible, o SUDS. Aquest 

tipus de cobertes es pot configurar a partir de sistemes específics o fent servir solucions pròpies, però 

sempre hauran de considerar les exigències normatives referents la gestió de l’aigua de pluja a la ciutat de 

Barcelona. 

Les cobertes verdes “biodiverses” estan dissenyades específicament per crear un hàbitat que atregui una 

flora i una fauna especials; on poder restituir o rehabilitar les condicions originals anteriors a la construcció 

o l’edifici, o augmentar l'hàbitat previ per  albergar una comunitat vegetal o faunística específica.  

Es conreen sobre capes de sòls i substrats variables i heterogenis, que poden incloure materials orgànics 

en descomposició, com ara troncs i altres restes vegetals. L'espai natural reproduït té el propòsit 

d’incrementar la biodiversitat de l'espai verd rehabilitat. En aquestes cobertes es pot variar i modificar 

substancialment la composició i gruix localitzat del substrat per intentar assolir condicions específiques d’un 

hàbitat de referència. 
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2.3.2.1. Elements 

Les cobertes verdes presenten una sèrie de capes comuns que poden variar segons el material, el 

subministrador o el concepte de la coberta, però que per norma general estan condicionades pel pes 

acceptable de la coberta, del tipus de sòl o substrat i gruix que es vulgui fer servir, pel tipus de vegetació 

que es vol mantenir a la coberta i per l’ús de la mateixa. 

TIPIFICACIÓ DE COBERTES VERDES SEGONS PiJBIM 

TIPUS DESCRIPCIÓ 

Extensiva a) Capa de substrat lleuger porós amb gruix entre1:15 i 25 cm. 
b) Càrrega total estimada2: 100-180 N/m2. 
c) Vegetació: suculentes, herbàcies perennifòlies, cespitoses i vivaces. 
d) Requisits de manteniment reduïts. 
e) Accessible per a manteniment només. No transitable. 
f) Pendent màxim del 100%. 

Semi-intensiva a) Capa de substrat o sòl lleuger porós amb gruix entre 25 i 60 cm. 
b) Càrrega total estimada2: 150-350 N/m2. 
c) Vegetació: cespitoses, herbàcies perennifòlies, vivaces, subarbustives i 

arbustives. Plantes de conreu. 
d) Requisits de manteniment moderats. 
e) Transitable per persones, sense vehicles. 
f) Pendent màxim del 20%. 

Intensiva a) Capa de substrat o sòl de jardineria modificat amb gruix entre 60 i 100 cm (o 
superior segons estructura). 

b) Càrrega total estimada3: > 600 N/m2. 
c) Vegetació: plantes cespitoses, vivaces, arbustives i arbòries. Plantes de conreu. 
d) Requisits de manteniment intensius. 
e) Transitable per persones i vehicles lleugers. 
f) Pendent màxim del 5%. 

1. No s’admeten gruixos inferiors per mantenir un mínim d’inèrcia en la hidratació del substrat en les condicions tèrmiques extremes de 
la ciutat, quan l’efecte adiabàtic de les cobertes es fonamenta en la humitat de la coberta. 

2. Valors aproximats de càrrega dels parterres (capes drenant, filtrant, de substrat i de vegetació) a capacitat màxima de l'aigua. 

Figura 11. Tipificació de cobertes verdes segons PiJBIM 
 

El projecte ha de contemplar els efectes globals de la proposta de coberta verda sobre el global de 

l’estructura i serveis previstos, amb previsió de les càrregues estàtiques i dinàmiques, els punts de pas per 

a instal·lacions i serveis, i la impermeabilització i la seva protecció contra arrels, punxonaments, ancoratges 

i desplaçaments. 

Als efectes d’aquest PTEV i de les responsabilitats de PiJBIM les següents capes es corresponen amb el 

projecte estructural o d’edificació, i seran aprovades i recepcionades per l’operador que es consideri més 

apropiat: 

1) Estructura portant 
2) Aïllament 
3) Impermeabilització 
4) Membrana anti-arrels 
5) Capa de separació 

 

Als efectes d’aquest PTEV, la caracterització general de cadascuna de les capes que formen la coberta 

vegetal a recepcionar per PiJBIM es relaciona a continuació: 

a) Capa drenant 
b) Capa filtrant 
c) Capa de sòl o substrat 
d) Xarxa de reg 
e) Vegetació 
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Els materials i les solucions constructives proposats seran coherents i compatibles entre si i la resta de les 

propostes de disseny i urbanització, i estaran sotmesos a les exigències de garanties, normes i criteris de 

qualitat de PiJBIM, que podrà rebutjar els sistemes i materials que pel seu origen siguin de difícil 

subministrament i substitució o que no presentin certificats de garantia compatibles amb les garanties 

decennals de l’edificació. 

En les cobertes verdes o enjardinaments sobre estructures que hagin de ser oberts com espais públics, el 

gruix mínim de substrat prescrit per PiJBIM serà sempre el prescrit a l’apartat corresponent, amb l’objecte 

de garantir el pas de les conduccions de la xarxa de reg automatitzat.  

Les canonades es disposaran directament sobre la capa de drenatge, i en cap cas podran sobresortir 

canonades o serveis en les cobertes enjardinades. 

2.3.2.2. Promoció de la biodiversitat 

Els sistemes cobertes verdes hauran de contemplar mesures per promoure la creació d’hàbitats favorables 

a invertebrats i vertebrats beneficiosos per la biodiversitat urbana, mitjançant propostes que integrin 

processos naturals i mesures de conservació sostenible. 

2.3.2.3. Vegetació 

La vegetació utilitzada en els sistemes d’enjardinament sobre coberta estarà especialment adaptada a les 

condicions previstes per a l’emplaçament i disseny, en particular exposició al vent, gradients extrems 

d’insolació i temperatura, sequera i substrat somer o molt limitat. 

Es potenciarà la plantació de vegetació persistent, amb un creixement vegetatiu controlat i que generin 

pocs residus i despreniments. Preferiblement s’evitaran les espècies llenyoses que precisin retall continuat 

o freqüent. 

La plantació d’arbres o espècies arbustives sobre aquest tipus de sistemes estarà sotmesa al gruix del 

substrat, el gruix i la disponibilitat del volum total de terra, els sistemes d’ancoratge previstos i el cicle de 

vida de les espècies proposades.  

No s’acceptaran espècies amb sistemes radicals agressius o amb gran capacitat de desenvolupament fora 

del substrat. Les espècies triades i les seves de creixement es correspondran amb el sistema de coberta 

verda triat pel projecte. 

2.3.3. Criteris generals de disseny de sistemes 

Els projectes de sistemes de jardineria sobre coberta tindran com objectiu principal la creació de 

condicions òptimes pel creixement de les plantes dintre del marc dels criteris de sostenibilitat i 

manteniment propis de Barcelona, en particular les seves condicions climàtiques i la disponibilitat de 

recursos.  

Els projectes inclouran la descripció dels substrats previstos, la seva composició i estructura, les seves 

propietats físico-químiques i mecàniques, els antecedents del mateix, el seu cicle de vida i el procediment 

de reposició previst per la seva vida útil. 

Totes les propostes inclouran subministrament d’aigua potable, xarxa de reg i sistemes de gestió i control 

d’aquestes instal·lacions. Als efectes d’aprovació de projectes, PiJBIM no gestionarà sistemes de bombeig 

ni depòsits d’aigua pluvial o d’altre tipus. 

La vegetació seleccionada haurà d’estar adaptada a les condicions previstes d’insolació, pluviometria, 

ombrometria, exposició al vent i altres factors propis dels elements exposats en situacions exposades en 

cobertes. Quan el tipus de sistema de coberta sigui un que precisa del cultiu preliminar de les plantes en 



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  41 

panells o altres mètodes modulars, també es preveurà el procediment de subministrament i reposició en 

cas de fallida, que haurà de ser el més fàcil possible. 

Tots els elements hauran d’estar protegits contra la corrosió i l’exposició a les plantes i les condicions 

ambientals i el seu disseny estarà subjecte a les previsions de la llei i la normativa aplicable pel disseny i 

construcció d’estructures no habitables i estarà subjecte a l’aprovació dels departaments rellevants. 

En general, no s’acceptaran sistemes que precisin del manteniment o input freqüent d’un subministrador 

específic i s’afavoriran sistemes oberts i genèrics que es puguin mantenir amb els mitjans a l’abast de 

PiJBIM. 

Les estructures de suport hauran d’estar calculades per tenir en compte el pes saturat d'aigua de la 

coberta verda, l’efecte del vent i les càrregues de neu i qualsevol càrrega d'altres serveis, com accessos 

per a cobertes verdes transitables, càrregues puntuals de dipòsits d'aigua i d'arbres madurs. 

2.3.3.1. Sistemes de cobertes verdes 

Per motius de racionalització dels sistemes, es faran servir preferentment sistemes anàlegs als ja provats i 

existents a la ciutat de Barcelona, especialment aquells sobre els que PiJBIM ja té antecedents, ha 

informat favorablement en diferents emplaçaments i ha obtingut resultats satisfactoris de conservació. La 

recomanació obeeix també a motius de racionalització dels criteris i mitjans de manteniment.  

En tot cas, els diferents indrets de la ciutat presenten característiques diferents, i per tant presenten 

diferents possibilitats d’integració de sistemes cobertes verdes. En situacions especials on no sigui 

convenient utilitzar algun dels sistemes ja coneguts i instal·lats, es podran plantejar per a la seva 

aprovació, nous sistemes que acreditin prestacions equivalents o superiors al existents. Es podran 

plantejar dissenys per incorporar millores de materials, innovació, etc, prèvia aprovació de PiJBIM. 

No s’acceptaran sistemes que demanin un reg continu per garantir la pervivència de la vegetació, ni els 

que pel seu disseny impliquin un règim de visites, substitució de plantes o consum d’aigua 

desproporcionat. 

2.3.3.2. Materials admesos:  

Els materials a emprar per a la construcció dels sistemes han de ser estables en les condicions pròpies de 

les cobertes, on predomina l’exposició als elements. Els sistemes d’impermeabilització de cobertes estaran 

protegits contra la penetració d’arrels i estaran dissenyats específicament per al seu us en cobertes verdes. 

Per motius de manteniment i amb caràcter general, no s’acceptaran elements fàcilment degradables en 

contacte amb la llum, la humitat o els substrats. La coberta verda tindrà en consideració el risc que pot 

suposar un foc en superfície i es dissenyarà amb materials resistents al foc. 

2.3.3.3. Elements auxiliars  

El disseny de les cobertes verdes tindran en consideració els desaigües, l’ancoratge, la protecció perimetral 

anti-humitat i anti-caigudes que siguin necessaris per la correcta execució de la coberta o que PiJBIM 

consideri necessaris pel futur manteniment i conservació. 

2.3.3.4. Condició modular dels sistemes  

Els sistemes podran ser modulars per facilitar el subministrament, les reparacions i reposicions en 

emplaçaments de superfície reduïda. Els mòduls seran preferiblement de materials biodegradables i 

contindran els elements necessaris per la seva fixació, càrrega i desmuntatge amb eines convencionals.  
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2.3.3.5. Sistemes pre-cultivats 

Els sistemes pre-cultivats asseguraran en el seu disseny la facilitat per la reposició de planta una vegada 

implementats i no s’acceptaran sistemes que, per garantir la bona implantació de la vegetació en la coberta 

precisin desmuntatge del sistema o de pre-cultiu fora de l’emplaçament. 

2.3.3.6. Elements potencialment perillosos 

Per evitar possibles accidents, ferides a operaris i usuaris, els elements tipus barrots, reixes o lamel·les, no 

podran sobresortir, estaran rematats pel corresponent element de protecció.  

2.3.4. Sòls i substrats de plantació 

Les propietats fisicoquímiques dels substrats condicionen el desenvolupament de la vegetació. En 

condicions naturals, el material vegetal interacciona amb el medi de plantació donant un ventall de 

respostes relacionades amb les possibilitats del mateix, com la fertilitat de sòls, la presencia d’aigua, el 

volum disponible, l’entollament, etc. 

En situacions de plantació induïdes artificialment, el ventall de respostes es redueix mitjançant el maneig 

de les condicions de plantació, amb l’objectiu principal de satisfer les necessitats de les espècies vegetals 

per si mateixes no són capaces d’assolir, el que implica més conceptes que el de l’aplicació d’uns 

determinats nutrients en un programa d’adobat, especialment en condicions complexes com són les 

verticals. 

Per tant, tot el procés de selecció de sòls i substrats estarà subjecte als criteris de PiJBIM i les seves 

necessitats de conservació; especialment pel que fa a la definició de l’estructura i composició dels 

substrats de plantació i el seu volum útil mínim estarà subjecte al criteri tècnic i a l’aprovació de PiJBIM. 

El volum dels substrat de plantació serà sempre adient per garantir una certa inèrcia en la conservació 

d’humitat i nutrients en cas de fallida dels sistema de reg, segons el tipus de material utilitzat, la vegetació 

proposta i les condicions d’exposició i orientació de l’enjardinament. 

Els substrats de plantació en cobertes verdes es poden classificar en sòls de jardineria modificats, i en 

substrats drenants i hidropònics lleugers; tots poden ser alleugerats o modificats amb additius per millorar 

les seves prestacions, però sempre en relació a les seves prestacions a la vegetació que hauran de 

suportar. 

Els sistemes de cobertes verdes podran fer servir sòls de jardineria convencionals sempre que existeix i 

continuïtat amb el terreny circumdant i la càrrega estructural per a l’enjardinament estigui considerada en 

el projecte, que necessàriament serà de jardineria intensiva. En condicions on les terres hagin d’estar 

contingudes en jardineres o altre tipus de contenidors, els sòls de jardineria hauran d’estat modificats per 

les condicions de disseny, especialment pel que fa a l’alleugeriment, drenatge i retenció d’humitat. 

Els substrats estan dissenyats per ser reduir el seu pes mort, retenir la quantitat precisa d’aigua i no 

afavorir la implantació de plantes adventícies. Generalment no aporten nutrients per si mateixos. Es poden 

classificar segons el seu origen com orgànics, inorgànics i sintètics.  

Els d’origen orgànic tenen tendència a degradar-se ràpidament, el que redueix la seva durabilitat, la 

qualitat de la seva estructura i el seu volum i per tant no es recomana el seu ús en cobertes. Els substrats 

inorgànics i sintètics presenten la seva casuística particular i s’ha d’estudiar la seva aplicació amb detall. 

Dintre dels substrats lleugers categoritzen els substrats hidropònics, que són materials diferents dels sòls 

sobre els quals es desenvolupen habitualment les arrels de les plantes. Els substrats hidropònics poden 

ser sòlids o líquids, generalment no aporten nutrients per si mateixos al ser la seva composició inert, i la 

feina d’aportar els nutrients correspon a l’aigua del sistema de reg hidropònic (del grec Hydro, aigua, i 
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Ponos, treball). No es recomanen per a sistemes de cobertes verdes a Barcelona ja que normalment 

precisen d’un reg abundant i continu per mantenir les seves prestacions. 

2.3.5. Reg automàtic 

Les plantacions disposaran d’un sistema de reg automatitzat, segons les condicions de les prescripcions 

tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg amb alguns ajustos específics al món de 

les cobertes. Per exemple els pericons de reg reposaran directament sobre la capa de drenatge i 

permetran veure-la per verificar el seu grau de saturació de PiJBIM. 

Aquesta xarxa de reg estarà connectada a la xarxa d’aigua potable i en cap cas es podrà regar sistemes 

cobertes verdes amb aigües freàtiques. 

2.3.5.1. Dipòsits i bombeig 

Les instal·lacions amb sistemes de recuperació d’aigua de pluja que impliqui la instal·lació de sistemes de 

bombeig i dipòsits de retenció estaran subjectes als criteris, aprovació i manteniment del Cicle de l’Aigua, 

per tal de supervisar la idoneïtat i qualitat tècnica i per tal de disposar d’un inventari d’aquestes 

instal·lacions i poder avaluar l’efecte beneficiós d’aquestes infraestructures en la gestió del cicle de l’aigua 

urbà. En cap cas assumirà PiJBIM el manteniment de dipòsits, sistemes de bombeig, i les instal·lacions 

elèctriques i de control associades, que serà responsabilitat del gestor de l’edifici. 

2.3.5.2. Fertirrigació 

Els sistemes que pel seu disseny i especificacions precisin d’un sistema de fertirrigació per mantenir la 

fertilitat del substrat i nodrir la vegetació precisaran d’una supervisió especial per part de PiJBIM. 

Els sistemes de fertirrigació poden no ser viables en cas de restriccions d’aigua de reg, precisen utilitzar 

adobs amb característiques especials, presenten risc d'obturació dels degoters per la precipitació química 

dels adobs, utilitzen fertilitzants químics amb escassa sostenibilitat mediambiental, i la concentració de la 

solució davalla a mesura que el fertilitzant es dissol o es satura si es re-circula des de un dipòsit, doncs 

depenent molt de la gestió del sistema i del subministrament d'aigua pel seu correcte funcionament. Pel 

seu potencial risc de contaminació, requereixen de dispositius per evitar el retrocés del flux de reg cap a la 

xarxa de subministrament. 

Els sistema de fertirrigació permetrà la mesura i control de la conductivitat i el pH, i la incorporació de 

sistemes de gestió remota, lectura de dades i control automatitzat. 

Els sistemes de fertirrigació a instal·lar seran modulars i hauran d’estar especialment dissenyats per 

aplicacions senzilles de fertilització quantitativa i/o proporcional precisa i estable, amb vàlvules 

dosificadores d'acció ràpida i injectors sense peces mòbils que permetin optimitzar l'aplicació d'aigua i 

nutrients sobre la base del tipus de cultiu amb una mínima inversió, un menor consum de fertilitzants, 

recursos de manteniment i d’energia.  

2.3.5.3. Sensorització 

L’adquisició de dades per d'obtenir o generar informació de manera automatitzada des de recursos de 

mesures analògiques i digitals com sensors i altres dispositius pot resultar necessari per monitoritzar les 

condicions de les cobertes vegetades, especialment pel que fa a les condicions climàtiques, del substrat i 

de l’operativitat del reg, entre altres.  

Els sensors i sistemes d’adquisició de dades que es puguin instal·lar seran sempre compatibles amb els 

sistemes de tele-gestió de PiJBIM amb una combinació de maquinari i programari dissenyada per obtenir 

un sistema de mesura flexible i definit per les necessitats de conservació. 
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2.3.6. Drenatge 

La instal·lació de cobertes verdes es dissenyarà de tal manera que no es produeixin escorrenties d’aigua 

de pluja, goterons ni altres caigudes o fluxos d’aigua incontrolades cap a l’entorn i viceversa. 

Els enjardinaments verticals hauran de comptar amb sistemes de recollida d’aigua, especialment de reg, i 

d’una connexió a la xarxa de clavegueram segons les previsions BCASA. Als efectes de disseny, el mínim 

a considerar es que el punt de drenatge del sistema es connecti a la xarxa de clavegueram mitjançant un 

tub de diàmetre mínim 250 mm al pou de registre més proper.  

Alternativament, es podran connectar a un SUDS o sistema de recuperació d’aigua sempre que PiJBIM i 

BCASA així ho autoritzin. L’aigua dels baixants es condueix des de les cobertes als SUDS mitjançant tubs 

o canals. En aquest cas, el sobreeixidor i les arquetes de repartiment han d’estar a l’interior de l’edifici i el 

gestor del mateix serà el responsable del seu manteniment. 

2.3.7. Materials 

Els materials utilitzats en la construcció dels sistemes cobertes verdes i les estructures hauran de complir 

les normatives que en cada cas es considerin adients per part de PiJBIM, obtenir els certificats que 

l’Ajuntament de Barcelona pugui especificar i ser especialment resistents a la corrosió. 

2.3.8. Infraestructures i mobiliari auxiliar 

Els elements auxiliars de mobiliari i infraestructures hauran de complir els requeriments específics de 

cada element, complir la normativa d’aplicació i obtenir l’aprovació del departament corresponent  

2.3.9. Energia i enllumenat 

Els sistemes de captació d’energia i d’enllumenat estaran dissenyats de manera que no produeixin 

interferències amb el manteniment ni la seguretat, i gaudiran de la supervisió i aprovació del departament 

d’energia i enllumenat. 

2.3.10. Accés per manteniment:  

Els sistemes cobertes verdes es dissenyaran de manera que siguin autoportants i amb mitjans d’accés 

interior mitjançant escales i passeres, sempre que sigui possible. Les estructures faran previsió per la 

instal·lació de sistemes de càrrega, com una politja elèctrica o de altres mitjans que puguin auxiliar la 

càrrega i descàrrega de materials. 

Els sistemes amb escales d’accés per manteniment hauran de tenir una porta d’accés a l’efecte amb un 

mínim d’amplada d’obertura cap a l’interior de l’àrea de servei del sistema no inferior a 1,00 m, amb 

sistema de tancament amb pany tipus PiJBIM amb un pany mestrejat d’ús exclusiu del mantenidor. 

Les portes d’accés s’adaptaran als dispositius i sistemes propis de l’enjardinament, per exemple, als 

dipòsits, bombes, quadres i altres, de manera que es puguin extreure i reemplaçar amb facilitat.  

Els sistemes no accessibles mitjançant escales i passeres es dissenyaran per ser accessibles mitjançant 

plataformes elevadores homologades del tipus utilitzat per PiJBIM, i caldrà considerar les condicions de 

les pendents i desnivells i el seu efecte sobre els vehicles i plataformes de manteniment que es puguin fer 

servir. 

No s’acceptaran dissenys que precisin d’equips de trepa pel seu accés, i en cap cas s’acceptaran 

propostes de projecte que no complexin la normativa de prevenció de riscos laborals aplicable al personal 

de PiJBIM, especialment les instruccions de seguretat i salut laboral aprovades i actualitzades. 
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2.3.11. Senyalització  

Quan la coberta verda sigui accessible, serà obligatori dotar al sistema d’enjardinament de senyalització, 

segons model homologat per PiJBIM, amb la finalitat de identificar-la i informar sobre diferents aspectes 

del funcionament de la mateixa, segons les especificacions del “Manual gràfic de Senyalització per als 

espais Verds públics de Barcelona”. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

N/A 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 11C Cobertes verdes 
 

2.4. ENJARDINAMENTS VERTICALS 

PiJBIM establirà els criteris necessaris en cada cas particular atès que les estructures vegetades presenten 

diferents reptes de manteniment derivats de l’alçada de les instal·lacions, el seu mètode constructiu, el tipus 

de substrat i de vegetació, el sistema de reg i l’emplaçament, la dispersió d’emplaçaments i tipus, que 

resulta en un nivell de complexitat superior a la inherentment generada pels espais verds convencionals. 

L’increment experimentat els últims anys d’aquest tipus de sistemes de plantació vertical a la nostra ciutat 

fa necessari establir uns criteris generals de disseny, manteniment i recepció, per tal d’adaptar els criteris 

de disseny i execució a les condicions existents a la ciutat de Barcelona. 

L’inventari realitzat per PiJBIM indica que a la ciutat s’han fet servir quatre tipologies diferents de murs 

vegetats fins a la data d’avui: 

a) Plantes en contenidors – Sistemes basats en el conreu de plantes en contenidors o jardineres més o 
menys convencionals amb sòls de jardineria o substrats.  

b) Enfiladisses amb suport – Aquesta tipologia aprofita les propietats de les plantes enfiladisses plantades 
en contenidors o similar amb suports especials per estendre la seva capacitat de cobertura dels murs i 
mitgeres o generar cortines vegetals.  

c) Plantes en panells – Aquesta tipologia està basada en la formació de sistemes on el substrat i 
superfície de plantació, normalment hidropònic, es col·loca verticalment per formar una mena de 
mosaic o catifa vegetal.  

d) Altres – Sistemes que fan servir una combinació de mètodes i materials per generar superfícies de 
plantació verticals.  

 

Les dades recollides i els coneixements en matèria de disseny i manteniment que l’experiència de gestió ha 

proporcionat ens permeten desenvolupar unes directrius generals incorporant les demandes tècniques i 

socials sobre aquests espais, de manera que ens permeti seguir avançant en la cerca de noves solucions 

de disseny i de gestió per facilitar l’execució tant de les noves implantacions com de les reformes integrals 

futures dels sistemes existents. 

Per motius de racionalització dels sistemes, es faran servir sistemes anàlegs als ja provats i existents, 

especialment aquells sobre els que PiJBIM ja té antecedents, ha informat positivament en diferents 

emplaçaments i ha obtingut resultats satisfactoris de conservació. La recomanació obeeix també a motius 

de racionalització dels criteris i mitjans de manteniment.  

En tot cas, els varis indrets de la ciutat presenten característiques diferents, i per tant presenten diferents 

opcions d’integració de sistemes d’enjardinament vertical. En situacions especials on no sigui convenient 

utilitzar algun dels sistemes ja coneguts i instal·lats, es podran plantejar per a la seva aprovació, nous 

sistemes que acreditin prestacions equivalents o superiors als existents. Es podran plantejar dissenys per 

incorporar millores de materials, innovació, etc, prèvia aprovació de PiJBIM. 
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No s’acceptaran sistemes que demanin un reg continu per garantir la pervivència de la vegetació, ni els que 

pel seu disseny impliquin un consum d’aigua i aplicació de productes químics desproporcionats.. 

2.4.1. Definició i àmbit d’aplicació 

Als efectes d’aquest plec, s’entén per “enjardinament vertical” la plantació de vegetació en estructures 

constructives verticals, substituint el substrat natural o terreny de l’emplaçament per altres mitjans de 

plantació. Aquestes instal·lacions poden incloure sistemes estructurals, de suport i direcció per a les plantes 

per complementar o substituir les estratègies habituals de les plantes per enfilar-se. 

S’entén per “mitgera verda” l’aplicació d’aquest sistemes a les mitgeres o murs d’edificacions existents o de 

nova creació. 

Aquest PTEV és aplicable a tots els projectes de disseny i/o construcció de sistemes d’enjardinament 

vertical, incloent nova execució, rehabilitació, millora, ampliació i/o reducció, situades en sòl públic a la 

ciutat de Barcelona, redactats i/o executats per qualsevol operador públic o privat que s’hagin de 

recepcionar per part de PiJBIM. 

2.4.2. Dimensions 

La dimensió mínima exigible per garantir una bona relació inversió-retorn en la instal·lació de sistemes 

d’enjardinament vertical és una àrea de cobertura verda prevista no inferior als 25 m2. Quan la ubicació del 

sistema no es pugui resoldre amb una superfície inferior a l’especificada, PiJBIM podrà declinar el 

manteniment del mateix i les seves instal·lacions. 

2.4.3. Ubicació 

Quan per raons de les condicions de l’emplaçament proposat per instal·lar sistemes d’enjardinament 

vertical no sigui possible complir algunes de les recomanacions definides en aquest PTEV, caldrà un 

informe previ d’acceptació de la ubicació per part dels tècnics responsables de PiJBIM. Quan l’informe no 

sigui favorable, inclourà la descripció dels aspectes a corregir i les opcions més adequades d’actuacions 

correctores.  

Les propostes d’enjardinament vertical hauran de complir les instruccions de seguretat i salut laboral de 

PiJBIM, i en cap cas s’acceptaran emplaçaments o solucions que no complexin les prescripcions de 

prevenció de riscos laborals aplicable al seu personal. 

2.4.4. Condicions d’ubicació 

A l’hora d’ubicar sistemes d’enjardinament vertical en l’espai públic de la ciutat, s’han de tenir en compte 

diversos aspectes que facilitaran la bona gestió d’aquest tipus d’equipament. Sempre que sigui possible, 

alhora de situar un sistema d’aquest tipus, tindran preferència els emplaçaments que compleixen les 

següents condicions: 

1) On el personal de manteniment pugui accedir en condicions de seguretat i amb mitjans auxiliars 
proporcionats a l’entitat i abast de la intervenció. 

2) On les estructures es trobin allunyades d’instal·lacions potencialment perilloses. 
3) On no sigui possible fer servir plantacions tradicionals de plantes enfiladisses. 
4) On sigui possible fer arribar els serveis i instal·lacions necessàries. 
5) On l’impacte visual i ambiental estigui commensurat amb l’esforç en la inversió i manteniment. 
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2.4.5. Accessibilitat  

Els sistemes de jardineria vertical estaran configurats de manera que siguin fàcilment accessibles als 

operaris de manteniment però que impossibilitin l’accés als ciutadans en circumstancies habituals, en 

particular mitjançant l’escalada dels elements instal·lats. 

Sempre que el projecte contempli que l’enjardinament vertical sigui visitable, tant l’emplaçament com el 

recorregut fins al sistema ha de complir els requeriments d’accessibilitat vigents segons normativa,. En el 

cas d’espais ja existents es vetllarà per l’eliminació de les barreres arquitectòniques que puguin existir i 

s’inclourà al projecte l’actuació necessària. 

Pel que fa a l’accessibilitat per manteniment, s’haurà de prestar especial atenció a les condicions de les 

pendents i desnivells en l’emplaçament, de manera que es pugui preveure l’efecte que pot tenir sobre els 

vehicles i plataformes de manteniment que es puguin fer servir. 

En els casos on no es pugui evitar situar sistemes d’enjardinament vertical en zones no recomanades, 

caldrà obligatòriament corregir les condicions deficients inicials, amb les intervencions que siguin 

necessàries fins aconseguir que l’àmbit afectat presenti les garanties de seguretat i confort adequades per 

al manteniment i el gaudiment ciutadà. 

2.4.6. Distàncies als elements potencialment perillosos 

Es consideren instal·lacions potencialment perilloses totes aquelles que per la seva naturalesa puguin 

condicionar l’operació de instal·lació i manteniment d’aquest sistemes, especialment línies elèctriques, de 

gas, aigua i altres instal·lacions, i els quadres i pericons associats. 

Quan no sigui possible evitar la proximitat d’aquestes es recomana una distància mínima dels sistemes 

respecte a aquests elements potencialment de 5 m.  

2.4.7. Adequació, qualitat de disseny i integració dels elements. 

La qualitat formal i de disseny dels elements ó sistemes d’enjardinament vertical que eventualment es 

puguin instal·lar a la ciutat de Barcelona, resoldran adequadament els aspectes d’integració de la proposta 

amb l’emplaçament i les condicions de l’espai públic. La proposta haurà de trobar un equilibri entre 

l’excel·lència en el seu disseny, la seva capacitat per sostenir vida vegetal, la seva funcionalitat, 

components, detalls i acabats, i la seva facilitat de manteniment, amb els estàndards de qualitat i materials, 

propis de les circumstancies econòmiques de cada moment. 

2.4.8. Vegetació 

La vegetació utilitzada en els sistemes d’enjardinament vertical estarà especialment adaptada a les 

condicions previstes per a l’emplaçament i disseny, en particular l’exposició al vent, els gradients extrems 

d’insolació i temperatura, la sequera i el substrat somer o molt limitat. 

Es potenciarà la plantació de vegetació persistent, amb un creixement vegetatiu controlat i que generi pocs 

residus i despreniments. S’evitaran les espècies llenyoses, les que precisin retall continuat o freqüent, les 

que presentin espines que dificultin la seva gestió i les que produeixen i fruits o fulles que pel seu pes 

puguin causar molèsties o impactes als vianants. 

No s’accepta la plantació d’arbres o espècies arbustives de gran port en aquest tipus de sistemes. 

Les espècies triades i les seves estratègies per enfilar-se es correspondran amb el sistema estructural triat 

pel projecte. 
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2.4.9. Promoció de la biodiversitat 

Els sistemes d’enjardinament vertical hauran de contemplar mesures per promoure la creació d’hàbitats 

favorables a invertebrats i vertebrats beneficiosos per a la biodiversitat urbana, mitjançant propostes que 

integrin processos naturals i mesures de conservació sostenible. 

2.4.10. Criteris generals de disseny 

Els projectes de sistemes de jardineria vertical tindran com a objectiu principal la creació de condicions 

òptimes pel creixement de les plantes dintre del marc dels criteris de sostenibilitat i manteniment propis de 

Barcelona, en particular les seves condicions climàtiques i la disponibilitat de recursos.  

Els projectes inclouran la descripció dels substrats previstos, la seva composició i estructura, les seves 

propietats físic-químiques i mecàniques, els antecedents del mateix, el seu cicle de vida i el procediment de 

reposició previst per la seva vida útil. 

Totes les propostes inclouran subministrament d’aigua potable, xarxa de reg i sistemes de gestió i control 

d’aquestes instal·lacions. Als efectes d’aprovació de projectes, PiJBIM no gestiona ni manté sistemes de 

bombeig ni depòsits d’aigua pluvial o d’altre tipus. 

La vegetació seleccionada haurà d’estar adaptada a les condicions previstes d’insolació, pluviometria, 

ombrometria, exposició al vent i altres factors propis dels elements exposats en situacions verticals. Quan 

el tipus de sistema sigui un que precisa del cultiu preliminar de les plantes en panells o altres mètodes 

modulars, també es preveurà el procediment de subministrament i reposició, que haurà de ser el més fàcil 

possible. 

L’estructura dels sistemes haurà d’estar dissenyada per suportar estructuralment les càrregues estàtiques i 

dinàmiques operatives i sempre que es pugui es dissenyarà exempta respecte a les mitgeres de les 

edificacions. L’estructura de tots els elements haurà d’estar protegida contra la corrosió i l’exposició a les 

plantes i les condicions ambientals i el seu disseny estarà subjecte a les previsions de la llei i la normativa 

aplicable pel disseny i construcció d’estructures no habitables i estarà subjecte a l’aprovació dels 

departaments rellevants. 

En general, no s’acceptaran sistemes que precisin del manteniment o input freqüent d’un subministrador 

específic i s’afavoriran sistemes oberts i genèrics que es puguin mantenir amb els mitjans a l’abast de 

PiJBIM. 

2.4.10.1. Materials admesos 

Els materials a emprar per a la construcció dels sistemes han de ser no oxidables, o que estiguin 

degudament protegits com ara l’acer galvanitzat o inoxidable. Per motius de manteniment i amb caràcter 

general, no s’acceptaran contenidors o sistemes estructurals fàcilment degradables, especialment en 

contacte amb la humitat o els substrats. 

2.4.10.2. Condició modular dels sistemes  

Els sistemes seran modulars per facilitar les reparacions i reposicions. Els mòduls contindran els elements 

necessaris per a la seva fixació, càrrega i desmuntatge amb eines convencionals.  

2.4.10.3. Sistemes pre-cultivats 

Els sistemes pre-cultivats asseguraran en el seu disseny, la facilitat per la reposició de planta una vegada 

implementats i no s’acceptaran sistemes que, per garantir la bona implantació de la vegetació en els 

enjardinaments verticals instal·lats, precisin desmuntatge del sistema o de pre-cultiu fora de l’emplaçament. 
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2.4.10.4. Elements potencialment perillosos 

Per evitar possibles accidents, ferides a operaris i usuaris, els elements tipus barrots, reixes o lamel·les, 

entre d’altres no podran sobresortir, estaran rematats pel corresponent element de protecció. 

2.4.11. Sòls i substrats de plantació 

Les propietats fisicoquímiques dels substrats condicionen el desenvolupament de la vegetació. En 

condicions naturals, el material vegetal interacciona amb el medi de plantació donant un ventall de 

respostes relacionades amb les possibilitats del mateix, com la fertilitat de sòls, la presencia d’aigua, el 

volum disponible, l’entollament, etc. 

En situacions de plantació induïdes artificialment, el ventall de respostes es redueix mitjançant el maneig de 

les condicions de plantació, amb l’objectiu principal de satisfer les necessitats de les espècies vegetals per 

si mateixes no son capaces d’assolir, el que implica més conceptes que el de l’aplicació d’uns determinats 

nutrients en un programa d’abonat, especialment en condicions complexes com son les verticals. 

Per tant, tot el procés de selecció de substrats estarà subjecte als criteris de PiJBIM i les seves necessitats 

de conservació; especialment pel que fa a la definició de l’estructura i composició dels substrats de 

plantació i el seu volum útil mínim estarà subjecte al criteri tècnic i a l’aprovació de PiJBIM. 

El volum dels substrat de plantació serà sempre adient per garantir una certa inèrcia en la conservació 

d’humitat i nutrients en cas de fallida dels sistema de reg, segons el tipus de material utilitzat, la vegetació 

proposta i les condicions d’exposició i orientació de l’enjardinament. 

Els substrats de plantació es poden classificar en dos categories principals: sòls de jardineria i substrats 

hidropònics; tots dos podran ser alleugerats o modificats amb additius per millorar les seves prestacions. 

2.4.11.1. Sòls de jardineria 

Els sistemes d’enjardinament vertical podran fer servir sòls de jardineria convencionals sempre que estiguin 

en contacte directe amb el terreny i la seva utilització no suposi una càrrega estructural per a 

l’enjardinament vertical. En condicions on les terres hagin d’estar contingudes en jardineres o altre tipus de 

contenidors, els sòls de jardineria hauran d’estar modificats per les condicions de disseny, especialment pel 

que fa a alleugeriment, drenatge i retenció d’humitat. 

2.4.11.2. Substrats hidropònics 

Els substrats hidropònics són materials diferents dels sòls sobre els quals es desenvolupen habitualment 

els arrels de les plantes; els substrat hidropònics poden ser sòlids o líquids i generalment no aporten 

nutrients per si mateixos al ser la seva composició inert, i la feina d’aportar els nutrients correspon a l’aigua 

del sistema de reg hidropònic (del grec Hydro, aigua, y Ponos, treball). 

Els substrats hidropònics es poden classificar segons el seu origen com a orgànics, inorgànics i sintètics. 

Els d’origen orgànic tenen tendència a degradar-se ràpidament, el que redueix la seva durabilitat, la qualitat 

de la seva estructura i el seu volum i per tant no es recomana el seu ús en aplicacions verticals. L’aprovació 

d’aquest tipus de substrats estarà subjecte al criteri tècnic de PiJBIM. 

2.4.12. Reg automàtic 

Les plantacions disposaran d’un sistema de reg automatitzat, segons les condicions de PiJBIM, i haurà de 

complir amb les prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg , adaptades a 

la configuració vertical dels sistemes. Aquesta xarxa de reg estarà connectada a la xarxa d’aigua potable i 

en cap cas es podrà regar sistemes d’enjardinament vertical amb aigües freàtiques o regenerades. 
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2.4.13. Dipòsits i bombeig 

Les instal·lacions amb sistemes de recuperació d’aigua de pluja que impliqui la instal·lació de sistemes de 

bombeig i dipòsits de retenció estaran subjectes als criteris, aprovació i manteniment del Cicle de l’Aigua, 

per tal de supervisar la idoneïtat i qualitat tècnica i per tal de disposar d’un inventari d’aquestes 

instal·lacions i poder avaluar l’efecte beneficiós d’aquestes infraestructures en la gestió del cicle de l’aigua 

urbà. 

Em cap cas assumirà el manteniment de dipòsits i sistemes de bombeig. El manteniment dels dipòsits, 

sistemes de bombeig, i les instal·lacions elèctriques i de control associades, serà responsabilitat del gestor 

de l’edifici. 

2.4.13.1. Fertirrigació 

Els sistemes que pel seu disseny i especificacions precisin d’un sistema de fertirrigació per mantenir la 

fertilitat del substrat i nodrir la vegetació precisaran d’una supervisió i validació explícita per part de PiJBIM 

abans de la seva recepció. 

Els sistemes de fertirrigació poden no ser viables en cas de restriccions de reg, precisen utilitzar adobs amb 

característiques especials, presenten risc d'obturació dels degoters per la precipitació química dels adobs, 

utilitzen fertilitzants químics amb escassa sostenibilitat mediambiental, i la concentració de la solució 

davalla a mesura que el fertilitzant es dissol o es satura si es re-circula des de un dipòsit, doncs depenent 

molt de la gestió del sistema i del subministrament d'aigua pel seu correcte funcionament. Pel seu potencial 

risc de contaminació, requereixen de dispositius per evitar el retrocés del flux de reg cap a la xarxa de 

subministrament. 

Els sistema de fertirrigació permetrà la mesura i control de la conductivitat i el pH, i la incorporació de 

sistemes de gestió remota, lectura de dades i control automatitzat. Seran modulars i hauran d’estar 

especialment dissenyats per aplicacions senzilles de fertilització quantitativa i/o proporcional precisa i 

estable, amb vàlvules dosificadores d'acció ràpida i injectors sense peces mòbils que permetin optimitzar 

l'aplicació d'aigua i nutrients sobre la base del tipus de cultiu amb una mínima inversió, un menor consum 

de fertilitzants, recursos de manteniment i d’energia.  

2.4.13.2. Sensorització 

L’adquisició de dades per d'obtenir o generar informació de manera automatitzada des de recursos de 

mesures analògiques i digitals com sensors i altres dispositius pot resultar necessari per monitoritzar les 

condicions dels enjardinaments verticals, especialment pel que fa a les condicions climàtiques, del substrat 

i de l’operativitat del reg, entre altres.  

Els sensors i sistemes d’adquisició de dades que es puguin instal·lar seran sempre compatibles amb els 

sistemes de tele-gestió de PiJBIM amb una combinació de maquinari i programari dissenyada per obtenir 

un sistema de mesura flexible i definit per les necessitats de conservació. 

2.4.14. Drenatge 

La instal·lació d’enjardinament vertical es dissenyarà de tal manera que no es produeixin escorrenties 

d’aigua de pluja, goterons ni altres caigudes o fluxos d’aigua incontrolades cap a l’entorn i viceversa. 

Els enjardinaments verticals hauran de comptar amb sistemes de recollida d’aigua, especialment de reg, i 

d’una connexió a la xarxa de clavegueram segons les previsions de BCASA. Als efectes de disseny, el 

mínim a considerar es que el punt de drenatge del sistema es connecti a la xarxa de clavegueram 

mitjançant un tub de PVC de diàmetre mínim 250 mm al pou de registre més proper.  
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Alternativament, es podran connectar a un SUDS o sistema de recuperació d’aigua sempre que PiJBIM i 

BCASA així ho autoritzin. L’aigua dels baixants es condueix des de les cobertes als SUDS mitjançant tubs o 

canals. En aquest cas, el sobreeixidor i les arquetes de repartiment han d’estar a l’interior de l’edifici i el 

titular de l’edifici serà el responsable del seu manteniment. 

2.4.15. Materials: 

Els materials utilitzats en la construcció dels sistemes d’enjardinament vertical i les estructures hauran de 

complir les normatives que en cada cas es considerin adients per part de PiJBIM, obtenir els certificats que 

l’Ajuntament de Barcelona pugui especificar i ser especialment resistents a la corrosió. 

2.4.16. Infraestructures i mobiliari auxiliar 

Els elements auxiliars de mobiliari i infraestructures hauran de complir els requeriments específics de 

cada element, complir la normativa d’aplicació i obtenir l’aprovació del departament corresponent  

2.4.17. Energia i enllumenat 

Els sistemes de captació d’energia i d’enllumenat estaran dissenyats de manera que no produeixin 

interferències amb el manteniment ni la seguretat de l’enjardinament vertical i gaudiran de la supervisió i 

aprovació del departament d’energia i enllumenat. 

2.4.18. Accés per manteniment 

Els sistemes d’enjardinament vertical es dissenyaran de manera que siguin autoportants i amb mitjans 

d’accés interior mitjançant escales i passeres, sempre que sigui possible. Les estructures faran previsió per 

la instal·lació de sistemes de càrrega, com una politja elèctrica o de altres mitjans que puguin auxiliar la 

càrrega i descàrrega de materials. Els sistemes amb escales d’accés per manteniment hauran de tenir una 

porta d’accés a l’efecte amb un mínim d’amplada de obertura cap el interior de l’àrea de servei del sistema 

no inferior a 1m, amb sistema de tancament amb pany tipus PiJBIM amb un pany mestrejat d’ús exclusiu 

del mantenidor. 

Les portes d’accés s’adaptaran als dispositius i sistemes propis de l’enjardinament vertical, per exemple, als 

dipòsits, bombes, quadres i altres, de manera que es puguin extreure i reemplaçar amb facilitat. Els 

sistemes no accessibles mitjançant escales i passeres es dissenyaran per ser accessibles mitjançant 

plataformes elevadores homologades del tipus utilitzat per PiJBIM, i caldrà considerar les condicions de les 

pendents i desnivells i el seu efecte sobre els vehicles i plataformes de manteniment que es puguin fer 

servir. 

No s’acceptaran dissenys que precisin d’equips de trepa pel seu accés, i en cap cas s’acceptaran 

propostes de projecte que no complexin la normativa de prevenció de riscos laborals aplicable al personal 

de PiJBIM, especialment les Instruccions de Seguretat i Salut Laboral aprovades i actualitzades. 

2.4.19. Senyalització  

Serà obligatori dotar al sistema d’enjardinament de senyalització, segons model homologat per PiJBIM, 

amb la finalitat d’identificar i informar sobre diferents aspectes del funcionament de la mateixa, segons les 

especificacions del “Manual gràfic de Senyalització per als espais Verds públics de Barcelona”. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

N/A 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 11V Enjardinaments verticals 
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2.5. ÀREES PER A ANIMALS 

En aquells àmbits on hi hagués una presència habitual o continua d’animals de companyia, especialment 

gossos, el disseny de l’espai s’adaptarà a les formes d’ús instigades pels seu propietaris, especialment per 

evitar impactes sobre les persones, la vegetació i la biodiversitat circumdant. 

En el cas de presència d‘una colònia de gats, qualsevol actuació sobre l’espai haurà de contemplar el 

disseny i construcció d’una estructura integrada que permeti la continuació de la protecció i habitabilitat dels 

animals i la cura dels voluntaris de l’entitat que la cuida, segons les prescripcions dels departaments de 

Benestar Animal i els Districtes de l’Ajuntament de Barcelona. 

Els espais previstos per a animals de companyia a l’espai verd públic de Barcelona són les Zones d’Usos 

Compartits (ZUC), les Àrees d’Esbarjo per a Gossos (AEG) i les colònies de gats autoritzades. Aquest 

PTEV preveu els projectes de disseny i/o construcció d’àrees d’esbarjo per a gossos i àrees d’usos 

compartits (nova execució, remodelació, adequació, ampliació/reducció o reorganització) situades en sòl 

públic a la ciutat de Barcelona, redactats i/o executats per qualsevol operador públic o privat. 

Quan es proposi situar l’àrea d’esbarjo per a gossos o àrea d’ús compartit, on no sigui possible complir 

alguna de les recomanacions aquí definides per raons de la morfologia urbana, caldrà un informe previ 

d’acceptació de la ubicació per part dels tècnics responsables de PiJBIM. 

En el cas que l’informe no sigui favorable, s’inclourà la descripció dels aspectes a corregir i les opcions més 

adequades d’actuacions correctores. En cap cas es consideren adients espais llindar amb habitatges, 

escoles bressol, llars de gent gran, hospitals i altres equipaments 

2.5.1. ZUC - Zona d’usos compartits 

S’entén per àrees per a gossos d’usos compartits, a un àmbit concret d’espai públic destinat a simultaniejar 

l’ús de l’espai per part d’animals de companyia amb els propis de l’espai públic, segons un horari pre-

establert. 

Les condicions d’aquests espais, han de permetre que els gossos puguin jugar, exercitar-se, i relacionar-se 

amb altres gossos, fer les seves necessitats, etc. Aquests espais d’ús compartit hauran de permetre que les 

persones puguin exercir amb responsabilitat i comoditat la supervisió de les activitats dels animals. 

Per garantir la seguretat dels gossos i de les persones -vinculades o no a aquest ús- el propietari valorarà 

la necessitat de portar o no el gos lligat amb corretja que podrà ser de tipus extensible. 

S’entén per “equipament de joc per a gossos” qualsevol artefacte dissenyat específicament per 

desenvolupar una funció que tingui per objecte el desenvolupament de les activitats de caràcter lúdic, 

formatiu i/o esportiu . 

Alhora d’ubicar una àrea d’ús compartit per a gossos en l’espai públic de la ciutat, s’han de tenir en compte 

diversos aspectes que facilitaran el bon ús d’aquest tipus d’activitat i sempre que sigui possible,  tindran 

preferència les zones: 

1) Allunyades d’instal·lacions potencialment perilloses. 
2) Allunyades del trànsit rodat, si es possible en un àmbit tranquil seguint les recomanacions dels 

especialistes, com carrers de plataforma segregada o única de trànsit de pas local, de barri etc. 
3) Amb elements per fer ombra, ja siguin vegetals (arbres de fulla caduca), d’obra o de mobiliari. 
4) On sigui possible la instal·lació d’elements auxiliars tipus bancs i papereres. 
5) On  hi hagi presència d’enllumenat. 
 

En contraposició a l’apartat anterior, sempre que sigui possible s’evitarà situar les àrees d’ús compartit en 

zones: 

a) Properes a habitatges i a àrees de joc infantil, àrees per a gent gran, circuits de salut i cal.listènia. 
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b) Confrontats amb espais on s’ubiquen elements o activitats potencialment perillosos. 
c) Properes a la circulació de vehicles. S’admeten carrers de plataforma única amb trànsit local categoria 

V4, V5 “Infraestructures Urbanes”. 
d) Sense elements per fer ombra o sense possibilitat de situar-n’hi. 
e) En zones sense enllumenat públic i que siguin accessibles per la nit. 
 

En els casos on no es pugui evitar situar una àrea d’ús compartit en zones no recomanades, serà obligatori 

corregir al projecte les condicions deficients inicials amb previsió de les intervencions que siguin 

necessàries fins a aconseguir que l’àmbit de l’àrea presenti les garanties d’ús confortable i seguretat 

adequades. 

Quan no sigui possible evitar la proximitat a elements com quadres d’instal·lacions, talussos, etc., la 

distància mínima de l’àrea d’ús compartit respecte a aquests elements potencialment perillosos serà de 20 

metres. 

2.5.2. AEG - Àrees d’esbarjo per a gossos 

S’entén per àrea d’esbarjo per a gossos l’espai públic d’ús específic destinat a l’esbarjo dels gossos i amb 

la convivència entre les persones i aquests animals de companyia, en un context de tinença responsable i 

cívica per part dels seus propietaris. 

Les condicions d’aquests espais han de permetre que els gossos, sense necessitat d’anar lligats i garantint 

la seva seguretat, puguin córrer, jugar, exercitar-se, relacionar-se amb altres gossos, fer les seves 

necessitats, beure, etc. 

Aquestes instal·lacions tindran les condicions necessàries perquè les persones puguin exercir amb 

comoditat i seguretat la supervisió de les activitats dels animals. 

Alhora d’ubicar una àrea d’esbarjo per a gossos en l’espai públic de la ciutat, s’han de tenir en compte 

diversos aspectes que facilitaran el bon ús d’aquest tipus d’equipament i sempre que sigui possible tindran 

preferència les zones: 

1) On el pendent de la superfície sigui inferior al 6% en paviments durs o del 2% en àrees de sauló o amb 
elements que es puguin desplaçar per escorrenties d’aigua.  

2) Allunyades d’instal·lacions potencialment perilloses. 
3) Allunyades del trànsit rodat, si és possible en un àmbit tranquil seguint les recomanacions dels 

especialistes. 
4) On no s’envaeixin itineraris per a vianants. 
5) Amb elements per fer ombra, ja siguin vegetals (arbres de fulla caduca), d’obra o de mobiliari. 
6) On sigui possible la instal·lació d’elements auxiliars, tipus elements d’estada i papereres, a l’interior de 

l’àrea. 
7) On hi hagi instal·lació d’enllumenat. 
 

En contraposició a l’anterior, sempre que sigui possible s’evitarà situar àrees d’esbarjo en zones: 

a) Properes a habitatges i a àrees de joc infantil, àrees per a gent gran, circuits de salut i calistènia. 
b) Properes a la circulació de vehicles. 
c) Que obstaculitzin el pas de vianants. 
d) Confrontats amb espais on s’ubiquen elements o activitats potencialment perillosos. 
e) On el pendent de la superfície sigui superior al 6% o al 2% en àrees de sauló o amb elements que es 

puguin desplaçar per escorrenties d’aigua.  
f) Sense elements per fer ombra o sense possibilitat de situar-n’hi. 
g) On hi hagin arbres amb arrels molt superficials que no permetin l’excavació necessària per a generar el 

gruix de paviment adequat per al correcte drenatge del terreny. 
h) On hi hagi registres de xarxes elèctriques, clavegueram o altres serveis. 
i) En zones sense enllumenat públic que siguin accessibles per la nit. 
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En els casos on no es pugui evitar situar una àrea d’ús compartit en zones no recomanades, serà obligatori 

corregir al projecte les condicions deficients inicials amb previsió de les intervencions que siguin 

necessàries fins a aconseguir que l’àmbit de l’àrea presenti les garanties d’ús confortable i seguretat 

adequades. 

2.5.2.1. Elements potencialment perillosos 

Quan no sigui possible evitar la proximitat a elements com quadres d’instal·lacions, talussos, etc., la 

distància mínima de l’àrea d’esbarjo per a gossos respecte a aquests elements potencialment perillosos 

serà de 5 m. En el cas de l’existència de registres d’instal·lacions situats al paviment o embornals, aquests 

tindran que quedar obligatòriament fora de l’àmbit de l’àrea d’esbarjo, però no caldrà cap distància 

mínima. 

2.5.2.2. Accessibilitat 

Sempre que l’espai públic (parcs, jardins, places, carrers) sigui de nova construcció, el recorregut fins a 

l’àrea d’esbarjo, ha de complir els requeriments d’accessibilitat vigents. En el cas d’espais ja existents es 

vetllarà per l‘eliminació de les barreres arquitectòniques que puguin existir. A continuació es destaquen els 

requeriments actuals i les millores més importants a tenir en compte respecte a les disposicions actuals de 

la Llei : 

1) Itineraris amb un pendent màxim del 6% 
2) Itineraris amb un mínim de 150 cm d’ample (180 cm sempre que sigui possible). En el cas de 

recorreguts sense sortida, serà obligatòria l’amplada mínima de 180 cm. 
3) Itineraris lliures d’elements de mobiliari o vegetació dins l’àmbit de pas i fins a una alçada de 2,10 m. 
4) Escales i rampes accessibles (pendent màxim rampes: 6%, amb baranes a tots dos costats, etc.). 
5) Paviments no lliscants, estables i sense cap tipus de ressalt. 
6) Desnivells laterals protegits (sòcols o baranes). 
7) Escocells protegits (sòcols o tapes, o omplerts fins al nivell del paviment exterior) dins l’àmbit de 

l’itinerari. 

2.5.2.3. Dimensions 

L’àrea mínima útil de les àrees d’esbarjo per a gossos serà de 400 m2 amb una amplada mínima de 5 m en 

qualsevol direcció. Quan l’ordenació de la futura àrea  no es pugui resoldre amb una superfície d’almenys 

400 m2, caldrà la validació expressa de PiJBIM.. 

2.5.2.4. Àrees d’estada per a acompanyants 

En àrees d’esbarjo de superfície major o igual a 400 m2, es reservarà un espai d’estada per a 

acompanyants, sempre que sigui possible. 

Les àrees d’estada per a acompanyants són espais inclosos dins l‘àmbit de l’àrea d’esbarjo per a gossos. 

L’espai està destinat a contenir els elements auxiliars (elements per a asseure’s, papereres, etc.) 

necessaris per a l’estada satisfactòria dels acompanyants dels gossos. 

Sempre que sigui possible, les àrees d’estada tindran arbres de fulla caduca o algun altre element per fer 

ombra a l’estiu i el paviment serà accessible. 

2.5.2.5. Adequació i integració dels elements 

La qualitat formal i de disseny dels elements de joc canins que eventualment es puguin instal·lar en les 

àrees d’esbarjo per a gossos, seguiran els criteris establerts per l’Ajuntament de Barcelona, resoldran 

adequadament els aspectes d’integració en l’espai públic de referència. En particular el disseny de tots els 

elements en l’espai públic haurà de trobar un equilibri entre l’excel·lència en el seu disseny, el seu ús 
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social, la seva funcionalitat, components, detalls i acabats, i la seva facilitat de manteniment, amb els 

estàndards de qualitat i materials propis de les circumstàncies econòmiques de cada moment. 

2.5.2.6. Nous models 

Es podran plantejar nous dissenys de tancaments per incorporar millores de materials, innovació, etc, que 

caldrà aprovar prèviament pels tècnics de PiJBIM, en cas de redefinició de models existents, o per la 

comissió de seguiment, en cas de dissenys completament nous. 

Els elements auxiliars de mobiliari i infraestructures tals com elements per asseure’s, papereres, fonts de 

beure per a persones, abeuradors per a gossos, fanals i altres que estiguin situats a l’interior de l’àrea 

d’esbarjo, hauran de complir els requeriments específics de cada element i la corresponent normativa 

d’aplicació. 

Les fonts de beure per a persones es consideren incloses dins del conjunt de fonts de la ciutat i cal complir 

els criteris de disseny de fonts ornamentals d’acord amb els criteris de BCASA per a aquestes 

instal·lacions. Els abeuradors per a gossos es consideren part de les infraestructures d’espais verds de la 

ciutat i per tant són responsabilitat de PiJBIM. 

2.5.2.7. Tancaments 

Totes les àrees d’esbarjo per a gossos estaran dotades d’un tancament perimetral que garanteixi que els 

gossos no puguin sortir. La qualitat formal i de disseny dels elements que eventualment es puguin instal·lar 

en les àrees d’esbarjo per a gossos, com ara les tanques, l’enjardinament, el mobiliari, l’enllumenat, els jocs 

canins etc., seguiran els criteris establerts per l’Ajuntament de Barcelona i resoldran adequadament els 

aspectes d’integració en l’espai públic de referència.  

El disseny del tancament contemplarà la integració en l’entorn immediat en quant a materials, cromatisme i 

geometria. Es recomanen quatre models amb diferents possibilitats d’integració, que cal fer servir amb 

caràcter general per executar el tancament de les àrees d’esbarjo. La recomanació d’aquests models 

obeeix a motius de racionalització dels elements de mobiliari urbà de la ciutat i a  criteris de manteniment. 

Per les raons mencionades, aquest PTEV especifica un nombre limitat de solucions o tipus de tancaments. 

1) Tanca Llamp. Brèndoles (modulable) 
2) Tanca Ona. Bastidor relliga (modulable) 
3) Tanca Pepa .Malla electrosoldada (modulable) integració bona 
4) Tanca malla tensada inox. / galvanitzada (de taller) integració excepcional 

 

En situacions especials on no sigui convenient utilitzar algun dels quatre models prescrits, es podran 

plantejar per a la seva aprovació nous dissenys que acreditaran prestacions equivalents. Qualsevol altre 

model de tancament proposat ha de disposar d’un informe d’acceptació emès pels tècnics de PiJBIM en 

cas de re-definició de model existent, e informe d’acceptació per part de la taula de seguiment de mobiliari 

urbà en cas de model de nova planta. 

2.5.2.8. Tancaments amb elements de mobiliari i àrees de jocs 

Generalment, no es permet fer tancaments amb elements de mobiliari diferents dels models de tanques 

acceptades per PiJBIM. Qualsevol altre sistema de tancament proposat ha de disposar d’un informe 

d’acceptació emès pels tècnics de PIJBIM. 

2.5.2.9. Tancament amb models per a àrees de joc infantil adaptat 

No es permet que les àrees de joc infantil comparteixen tancaments amb les AEG ni que es situïn a tocar 

les unes de les altres.  
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En cas de convivència en el mateix àmbit urbà, no es podrà unificar les solucions de tanca de jocs amb la 

solució per a les AEG, ja que les primeres poden no se adients per als gossos.  

2.5.2.10. Tancament massís 

Si el cas ho justifica, també es podrà resoldre el disseny del tancament amb una solució específica de 

tanca massissa, mur de formigó, mur de pedra d’obra vista, mur d’obra per revestir, complint alçades 

mínimes, etc. En qualsevol cas aquestes solucions necessiten expressament el vistiplau de PiJBIM i del 

Districte. En general, no són recomanables els murs de gabions, atès que es consideren poc compatibles 

amb els hàbits i anatomia dels animals, i poden presentar alguns riscos en espais tancats. 

2.5.2.11. Tancament mixt 

Si el cas ho justifica, també es podrà resoldre el disseny del tancament amb una solució específica de 

tanca mixta, part massissa inferior coronada fins a l’alçada total amb tanca metàl·lica segons els quatre 

models proposats, o els adaptats). Caldrà valorar la possibilitat d‘incorporar els bancs massissos en el 

muret. 

2.5.2.12. Portes 

El tancament perimetral inclourà portes d’accés pels gossos i acompanyants, i també portes de 

manteniment, si cal. Es recomana preveure sempre un mínim de dos portes d’accés. L’accés dels animals 

es realitzarà per una zona amb doble porta, amb espai lliure de pas de 90 cm, sistema d’obertura amb 

maneta a l’exterior i balda a l’interior accessibles. La porta obrirà cap a l’ interior de l’àrea d’esbarjo. 

Quan l’AEG disposi d’elements d’enllumenat d’alçada superior a 4,5 m en el seu interior, o arbrat, el 

projecte de l’àrea inclourà obligatòriament un accés de manteniment per a vehicles de manteniment, a 

banda dels accessos per a persones i animals, per garantir l’accés a l’interior als vehicles específics de 

manteniment. L’accés de manteniment haurà de tenir una amplada lliure de pas mínima de 3,00 m amb 

obertura cap a l’interior de l’àrea, sistema de tancament tipus PiJBIM amb un pany mestrejat d’ús exclusiu 

del mantenidor. Caldrà assegurar l’accessibilitat dels vehicles des de la via pública fins a la porta. (Per ex. 

gual vianants, vorera, porta, etc.) 

2.5.2.13. Característiques generals dels tancaments 

Les àrees estaran totalment delimitades per tanques i les  portes dels tancaments tindran una alçada 

prioritària de 130 cm. a comptar des de l’interior de l’àrea per preservar la fugida de gran part dels gossos, 

alhora que ha de permetre resoldre raonablement la integració de  la instal·lació en l’espai públic.  

En casos excepcionals es permetrà justificadament alçades superiors, fins a 180 cm., per exemple en 

àrees grans situades en parcs, alçada considerada totalment infranquejable per als gossos, i que en 

l’àmbit d’un gran parc pot no representar problemes d’integració de la instal·lació en l’àmbit del parc. 

Per motius de control visual de l’espai urbà, seguretat de les persones i confort visual, la tanca haurà de ser 

visualment el més permeable possible. A fi d’evitar la fugida dels gossos més petits, la tanca no podrà tenir 

buits que permetin el pas d’una esfera major a 5 cm de diàmetre, tant en el calat de la pròpia reixa o 

tancament com en els espais entre la reixa o tancament i els muntants, la vorada perimetral o altres límits. 

La separació entre lamel·les o el diàmetre dels forats que puguin formar part de la configuració de la tanca 

tindran una dimensió de 2,5 a 5 cm. de separació constant. evitant concretament l’interval entre 0,8 a 2,5 

cm, on es podria produir l’enganxament. 

L’acabament superior de la tanca, en el cas que tingui forma de merlet, ha de tenir unes obertures verticals 

de profunditat màxima de 4 cm, per tal d’evitar enganxaments. 
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El disseny del tancament no ha de facilitar la fugida del gos, cal per tant evitar la disposició d’elements 

horitzontals a mitja alçada que puguin servir com a eventual recolzament pel gos en actitud de fugida 

(sobre tot en solucions de tanca mixta). 

ESQUEMA DE TANCAMENT TIPUS PER AEG 

   

Figura 12. Esquema de tancament tipus per AEG 
 

Els tancaments de les àrees d’esbarjo per a gossos han de ser estables i estar ancorats de forma fixa a la 

base o fonament mitjançant una placa amb 4 forats, per barres roscades d’acer galvanitzat, per tac químic, 

amb sistema d‘anivellament, sense soldadura i tot desmuntable. La posició de l’ancoratge del tancament 

estarà centrat en l’element de vorada o sòcol perimetral, que és obligatori en tots els casos. 

Per simplificar la solució constructiva i el futur manteniment (col·locació plana de la vorada, tall fàcil de la 

peça, solució entrega amb suport senzilla i facilitat de reposició futura) l’ancoratge dels suports verticals de 

la tanca disposaran d‘un sistema d’anivellament que permeti col·locar-los a plom en qualsevol pendent.  

El sistema de tancament serà modular per facilitar les reposicions. Els mòduls contindran els elements tipus 

barrots, lamel·les reixes fixades en el perímetre de cada mòdul per acabar la tanca. 

La disposició dels mòduls serà horitzontal, per tant s’adaptarà a les pendents perimetrals amb una 

geometria esgraonada, a excepció del model tipus malla tensada, que per la seva concepció permetrà 

adaptar-se a les pendents amb un traçat continu.  

El marc perimetral o bastiment de cada mòdul de tanca, estarà situat a una distancia entre 2 i 8 cms. de 

terra, amb la finalitat de facilitar les tasques de manteniment. 

Per evitar possibles accidents, ferides a gossos i usuaris, els elements tipus barrots, reixes o lamel·les, no 

podran sobresortir, estaran rematats pel corresponent element de dimensió adequada i el disseny evitarà 

generar elements potencialment perillosos. 

Els materials a emprar per a la construcció dels tancaments han de ser no oxidables, o  han d’estar 

degudament protegits, com ara l’acer galvanitzat o inoxidable. Per motius de manteniment i amb caràcter 

general, no s’accepta el ferro negre pintat ni la fusta com a material per a la tanca o gabions com elements 

de tancament, límit o paviment. 

2.5.2.14. Bardissa perimetral 

Les tanques perimetrals de les àrees per a gossos disposaran per norma general d‘un parterre lineal 

exterior adossat en el que es plantaran espècies arbustives fins a 100 cm. d’alçada, i amb densitat suficient 

per garantir la total continuïtat del verd. Les plantacions disposaran d’un sistema de reg automatitzat, 

segons les condicions de PiJBIM. 

La finalitat d’aquesta bardissa és millorar les condicions d’activitat dels animals i mantenir un cert aïllament 

visual entre l’AEG i la resta de l’espai públic. L’alçada no ha de ser superior a un metre per permetre gaudir 

de sensació de seguretat. 
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La rasa de plantació serà d’un ample mínim de 80 cm i una profunditat suficient pel tipous de vegetació 

previst amb terra de jardineria sobre llit de sorra. La rasa disposarà una xarxa de drenatge segons les 

prescripcions de PiJBIM, especialment quan es situï sobre la impermeabilització existent d’una 

infraestructura soterrada, aplicant els mateixos sistemes que a una coberta verda, si cal. 

ESQUEMA DE TANCAMENT TIPUS AMB BARDISSA PER AEG 

 
Figura 13. Esquema de tancament tipus amb bardissa per AEG 
 

S’evitaran espècies amb espines o amb fruits i fulles manifestament tòxics. Generalment, no s’acceptarà la 

plantació d’enfiladisses a la tanca a fi d’evitar problemes de seguretat per falta de control visual de l’espai 

urbà i per la dificultat de conservació. 

En casos excepcionals, per raons d’integració, per condicions del subsòl, pas d’infraestructures, etc. es 

podrà prescindir del parterre perimetral. Es podrà plantejar una solució de jardinera lineal, o fins i tot 

prescindir de la vegetació perimetral, en aquests casos excepcionals es plantejarà una solució de franja 

opaca d‘100 cm. d’alçada, per complir el requeriment per als gossos d‘aïllar visualment l’interior de 

l’exterior. Caldrà validar el disseny pels tècnics de PiJBIM seguint el protocol corresponent. 

2.5.2.15. Vorades perimetrals 

L’àrea d’esbarjo per a gossos comptarà amb una delimitació del perímetre a nivell de paviment respecte a 

la resta de l’espai on estigui ubicada. Serà una vorada perimetral, un element sòlid i continu al llarg de la 

base de la tanca.  

Aquesta condició s’estableix per evitar que els gossos puguin debilitar la tanca o fugir mitjançant els forats 

que poden practicar al peu de la tanca, per evitar la pèrdua i desplaçament d’àrids o per contribuir a un 

millor manteniment i a un necessari reconeixement de l’àmbit de l’àrea de joc per part de les persones amb 

deficiència visual. Aquesta vorada ha d’estar configurada com un sòcol de 40cm d’alçada sobre el 

paviment, com a mínim. 

El fet que una àrea d’esbarjo per a gossos estigui tancada no l’eximeix d’estar delimitada, a nivell de 

paviment, mitjançant una vorada, llevat del cas que el paviment interior de l’àrea i l’exterior siguin el mateix. 

Aquest element es pot realitzar de diverses maneres com pot ser mitjançant una vorada, una zona 

pavimentada o un mur de formigó perimetral, que pot simplificar l'execució de l'obra, si l'emplaçament 

concret ho permet.  

Es recomana la utilització de vorades dobles de formigó de 10 x 20 cm amb xamfrà. Les arestes de la 

vorada seran sempre arrodonides.  

El paviment per la zona d’esbarjo dels animals serà de sorra garbellada amb caràcter general, per raons de 

drenatge i manteniment, però eventualment podran ser de paviment de sauló i paviment dur segons el 

criteri de PiJBIM. En cas de sorra o sauló estarà sempre anivellat 5 cm per sota del paviment exterior. 
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ESQUEMA DE DIMENSIONS I DISPOSICIÓ DE VORADA PERIMETRAL 

 

Amb mur de formigó Amb peça de vorada prefabricada 
Figura 14. Esquema de dimensions i disposició de vorada perimetral 
 

S’admeten vorades de diferents materials segons el tipus de paviment instal·lat a l’entorn exterior de l’àrea i 

el tipus de paviment instal·lat a l’interior de l’àrea, però el material recomanat es el formigó. Qualsevol altre 

precisarà de l’aprovació explícita de PiJBIM. 

Per motius de manteniment, no s’acceptarà que les tanques s’encastin a la terra en tot el seu llarg, a 

excepció dels muntants. Totes les solucions han de permetre el pas sense cap tipus de barrera (graons, 

ressalts, etc.) a l’interior de les AEG: pels accessos si és una àrea tancada o per tot el perímetre si és 

oberta. 

Excepcionalment, en emplaçaments concrets pot existir la impossibilitat de generar la caixa de paviment 

necessària per a l’AEG. En aquest casos, en els que el nivell de paviment de l’AEG estarà per sobre al del 

entorn, poden aparèixer diferents formalitzacions del perímetre. A continuació s’exposen casuístiques de 

conformació del desnivell del límit a mode orientatiu. 

2.5.2.15.1. AEG més baixa que l’entorn 

En el cas que l’àrea d’esbarjo, quedi ensorrada respecte als talussos (paviment exterior en un nivell 

superior al paviment interior): 

1) Els talussos tindran pendents màxims de 45%, alçades màximes d’1 m i estaran convenientment 
revestits o plantats per evitar l’esllavissament de les terres. 

2) Valorar la possibilitat d’aprofitar els desnivells per incorporar el bancs massissos, readaptant part dels 
talussos a murets perimetrals amb seients sobreposats. 

2.5.2.15.2. AEG més alta que l’entorn 

En el cas que l’àrea quedi per sobre dels talussos (paviment exterior a nivell inferior al paviment interior): 

1) Els Talussos tindran pendents màxims de 45%, alçades màximes d’1 m i estaran convenientment 
revestits o plantats per evitar l’esllavissament de les terres. 
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2) S’haurà de protegir el perímetre superior del talús, que és el límit del paviment interior de l’àrea, amb un 
tancament d’alçada de 130 cm. L’accés, en aquest cas, es farà per rampa ascendent cap a l’interior de 
l’àrea (segons condicions d’accessibilitat vigents). 

La vorada que separa el paviment exterior de l’interior salvarà el desnivell amb pendent en sentit 

descendent amb un pla inclinat no superior als 45º, si la vorada està feta amb peces prefabricades de 

formigó amb una cara fent xamfrà, o al 10%, si és una vorada de formigó feta in situ. 

ESQUEMA DE DIMENSIONS I DISPOSICIÓ DE TANCAMENT PERIMETRAL 

 
Figura 15. Esquema de les dimensions i disposició de tancament perimetral  
 

2.5.2.16. Paviments 

Totes les àrees d’esbarjo per a gossos seran accessibles a gossos i propietaris. Si per les condicions 

particulars de l’emplaçament aquest aspecte no es pot complir en la seva totalitat, caldrà dotar 

d’accessibilitat a una part de l’àrea, incloent els espais auxiliars complementaris de pas.  

Els paviments de les àrees d’esbarjo per a gossos compliran les normes sobre accessibilitat definides en la 

Llei vigent en cada moment. El pendent màxim de la superfície de les AEG amb paviments granulars, de 

sauló, o altres similars serà obligatòriament del 2%. Quan això no sigui possible es resoldrà la integració de 

l’àrea mitjançant la disposició de plataformes que resolguin les diferències de nivell. 

D’acord amb les normatives d’accessibilitat, els paviments per a espais auxiliars complementaris (zones 

d’estada, fonts, àmbits de recorregut des de la porta fins a aquestes zones, etc.) i, hauran de preveure 

paviments granulars compactats (semidurs o SD) tipus sauló garbellat i compactat, o rígids (durs o D) tipus 

formigó, asfalt, i similars. 

A continuació es prescriuen quatre tipus de solucions combinables segons les necessitats: sauló, terra 

compactada, sorra fina i/o grava. Qualsevol altre tipus de paviment granular que es proposi, haurà de ser 

informat prèviament pels tècnics de PiJBIM. 
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2.5.2.16.1. Sauló 

La secció del paviment serà de 50 cm de sauló amb un pendent màxim del 2% sobre una capa de 20 cm de 

graves, separades per un gradient dàrids i sorra fina. El paviment estarà delimitat per una vorada. PiJBIM 

pot demanar la presencia d’un geotextil de separació. 

Amb compactació mínima del 95% Proctor modificat, aquest tipus de material és adequat com a paviment 

de les zones de pas o d’estada de l’àrea de gossos, per ser un suport estable i accessible per a les 

persones amb mobilitat reduïda. 

2.5.2.16.2. Terra compactada 

PiJBIM pot acceptar com a paviment la terra existent a l’emplaçament triat per l’AEG segons les condicions 

del terreny, si la textura, estructura i el drenatge del sòl son favorables, i si la protecció de les arrels de 

l’arbrat i vegetació existent permet la seva continuïtat sense efectes desfavorables. 

2.5.2.16.3. Sorra garbellada 

La pavimentació de la zona destinada als gossos AEG es pot executar amb sorra garbellada, però aquest 

material es considera no accessible, i caldrà habilitar zones de pas i estada complementaries amb un 

paviment accessible. 

La secció del paviment de sorra garbellada serà de 50 cm, exempta de fins, argiles i altres materials 

estranys o que puguin produir pols, amb una granulometria de 1 a 2 mm. Aquesta capa de sorra anirà 

sempre sobre una capa de drenatge de 20 cm de balast, si cal separada per un geotèxtil. El paviment 

sempre estarà delimitat per una vorada. 

Pot ser el paviment principal per a la zona dels animals perquè presenta un bon manteniment de neteja i 

drenatge sempre i quan s’efectuï segons les prescripcions de granulometria màxima establertes. 

Donat que aquest paviment no és accessible, caldrà habilitar un paviment accessible des de la porta fins a 

la zona d’estada, abeurador i principals elements de l’AEG amb sauló, formigó o altre paviment accessible. 

En el cas de fer servir de forma contigua sorra garbellada i paviments durs, caldrà habilitar un xamfrà amb 

un desnivell de 5 cm per evitar que la sorra envaeixi el paviment consolidat. 

2.5.2.16.4. Grava i similar 

La grava no s’accepta com a paviment per l’àrea d’activitat dels gossos pels problemes associats amb la 

seva granulometria respecte a l’accessibilitat, la dispersió que d’aquest material fan els animals i el seu 

manteniment general. 

2.5.2.16.5. Paviments rígids en zones d’estada 

Per a les àrees d’estada exclusivament i en funció de les condicions de l’emplaçament es poden acceptar 

paviments com ara formigó, pedra natural, prefabricats, aglomerat asfàltic, sempre amb l’autorització de 

PiJBIM i seguint els criteris generals de paviments de la ciutat per seccions de paviments de vianants. 

2.5.2.16.6. Vorades entre paviments 

Quan dins de l’àmbit de l’àrea d’esbarjo, hi hagi algun paviment dur confrontant zones de paviment 

semidur (sauló, sorra garbellada, etc..), les arestes de contacte entre la vora del paviment dur i el 

paviment semidur, hauran de ser construïdes sempre amb una cara fent xamfrà, per més que els 

paviments estiguin enrasats entre si i aquesta cara quedi soterrada. Aquest detall garanteix que no 

apareguin cantells vius en el cas que el nivell del paviment de sorra o sauló baixi per qualsevol raó. 
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2.5.2.17. Espais i elements auxiliars 

A continuació es descriuen les condicions que han de complir els elements o espais auxiliars segons 

siguin d’instal·lació obligatòria o opcional en els àmbits de les àrees d’esbarjo per a gossos. 

Els elements auxiliars com abeuradors per a gossos, xarxes de reg de neteja, drenatge i altres que 

estiguin situats a l’interior de l’àrea d’esbarjo, hauran de complir els requeriments específics de cada 

element i la corresponent normativa d’aplicació.  

Els abeuradors per a gossos es consideren part de les infraestructures d’espais verds de la ciutat i per tant 

són responsabilitat de PiJBIM.  

No es permet la presència de fonts de beure per a persones dins les AEG. 

2.5.2.17.1. Xarxa de reg de neteja 

A banda de la neteja i desinfecció realitzada pel mantenidor de l’àrea, una AEG disposarà d’un sistema de 

reg per aspersió a fi de minimitzar les olors i la pols derivades del seu ús intensiu pels gossos.  

Aquesta xarxa de reg estarà connectada a la xarxa d’aigua potable i en cap cas es podrà connectar amb 

aigües freàtiques. Els criteris que regiran el reg de neteja d’una AEG són: 

1) La xarxa de reg de neteja projectada haurà de complir les prescripcions tècniques per a les 
instal·lacions de reg de PiJBIM. 

2) El reg de neteja es realitzarà per un sector independent de la xarxa de reg de la vegetació. 
3) El sector de reg de neteja es connectarà a la xarxa principal de reg del seu entorn. En cas que no n’hi 

hagi cap propera es realitzarà una escomesa nova per donar-hi servei. 
4) Cal garantir que tota la superfície quedi regada amb aspersors emergents (amb tobera tipus rotator o 

equivalent). 
5) Cal garantir que els aspersors quedin enrasats al nivell de paviment quan estiguin inactius. Les 

pròpies característiques de l’activitat dels gossos i el tipus de paviment granular que conformarà 
l’AEG, fan que difícilment es pugui estabilitzar el seu nivell d’acabat. Per aquesta raó, en la mesura 
que sigui possible, es fixaran els aspersors de reg en elements sòlids com la vorada perimetral de la 
tanca o trams de paviment dur situats a l’interior de l’AEG. 

6) La xarxa de canalitzacions del reg que discorri per dins d’una AEG sempre es disposaran just a sobre 
del geotèxtil separador entre el paviment i les graves. 

7) Els pericons de registre de la xarxa de reg a l’interior d’una AEG sempre s’ubicaran en una zona amb 
paviment dur. En cas de no ser possible, es disposaran a l’exterior de l’AEG. En qualsevol cas hauran 
de complir amb la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona (Annex 
A, 1.F. Tapes) o normativa vigent de referència en el moment de redacció del projecte d'AEG. 

 

DISPOSICIÓ D’EMISSOR DE XARXA DE REG DE NETEJA PER AEG  

 
Figura 16. Esquema de disposició d’emissor de xarxa de reg de neteja per AEG 
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2.5.2.17.2. Abeurador per a gossos 

Se situarà obligatòriament a l’interior de l’àrea d’esbarjo i preferentment en els àmbits d’estada per a 

acompanyants (considerats adaptats) amb la finalitat que les persones amb mobilitat reduïda puguin 

accionar el mecanisme de l’abeurador. Cal situar l’abeurador a una distància prudencial de la porta per 

evitar conflictes entre gossos.  

L’abeurador es situarà en un àmbit de paviment dur (no sauló) d’aproximadament 1 m a 1,5 m de radi, i 

s’hauran de preveure en general uns 3 a 4 m2 de paviment amb pendent orientada cap al centre, on es 

situarà el desguàs, al mig d’un paviment lleugerament aixecat respecte al seu entorn. 

En cap cas s’han de situar registres de l’escomesa d’aigua de l’abeurador dins l’àrea d’esbarjo per a 

gossos. 

No es poden passar xarxes d’instal·lacions de subministrament d’aigua per dins l’àrea d’esbarjo, amb 

excepció de les zones d’estada per a acompanyants, per on les canalitzacions tindran que passar 

entubades i a una profunditat mínima de 70 cm. 

L’alçada del broll de l’abeurador serà d’uns 50 cm, amb polsador o mecanisme equivalent situat a 90 cm 

d’alçada. El mecanisme serà de fàcil accionament, i el polsador per simple pressió amb temporitzador. 

ABEURADOR AEG  

  
 

Figura 17. Esquema disposició d’abeurador 

2.5.2.17.3. Ramal d’alimentació: 

L’abeurador s’alimentarà mitjançant un ramal independent des del comptador d’aigua potable que doni 

servei a la zona de reg. En el cas que aquest estigui situat molt lluny i desaconselli la connexió, es 

plantejarà una nova escomesa d’aigua potable. Queda expressament prohibida la connexió a la xarxa 

d’aigua freàtica. 

El ramal per a l’abeurador tindrà una arqueta de 60x60x60 cm. a peu de l’abeurador i dintre de l’àrea de 

paviment dur de la font, per ubicar la vàlvula de comporta per tal de poder regular i tancar l’aigua de 

l’abeurador. També es construirà una arqueta de 60x60x60 cm. a peu de la font i dintre del paviment dur, 

per registrar el desguàs. Tot segons les especificacions dels plecs de PiJBIM. 

2.5.2.17.4. Font per a les persones 

Les AEG no disposaran cap font per a persones per tal d’evitar un mal ús combinat de les mateixes. Si 

s’estima la implementació d’una font pel consum humà, aquesta sempre es disposarà a l’exterior de la 

AEG i seguirà els criteris definits pel Cicle de l’Aigua. 

2.5.2.17.5. Drenatge 

Les AEG tenen certa propensió a acumular aigua i com altres superfícies pavimentades amb sauló triguen 

entre 24 a 72 hores en assecar-se, depenent de la seva exposició i emplaçament. Per aquesta raó es 

recomana que estiguin en situacions assolellades i exposades a l’aire lliure, amb abundant vegetació al 

seu voltant i amb una bona estructura de drenatge superficial i soterrat.  
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És essencial preveure una connexió a la xarxa de clavegueram segons les previsions de BCASA, que 

generalment no recomana infiltrar l’aigua d’escorrentia d’aquestes àrees. 

Atès que el manteniment de la xarxa de drenatge de l’AEG no serà competència de BCASA, els criteris 

que regiran el drenatge d’una AEG són: 

1) Es dissenyarà l’AEG i el seu voltant de tal manera que no es produeixin escorrenties d’aigua de pluja 
de l’entorn cap a l’AEG ni viceversa. 

2) A l’interior de les AEG no es permet col·locar embornals ja que alguns gossos, per les característiques 
imposades per la seva criança, poden patir lesions al trepitjar les reixes.  

3) Per assegurar la capacitat drenant del paviment, es disposarà una xarxa soterrada formada per tubs 
dren Ø160mm dins d’un prisma de grava 50x50 cm embolcallat per geotèxtil. 

4) La xarxa de drenatge es connectarà a la xarxa de clavegueram mitjançant un tub de PVC de diàmetre 
mínim 300 mm al pou de registre més proper, o a una zona d’infiltració preferent. 

5) Es recomana executar arquetes pel registre dels tubs de drenatge en els canvis bruscos de direcció o 
unions de diverses canalitzacions, a fi de facilitar les tasques de manteniment. 

 

Excepcionalment, quan no sigui possible una altra solució, i a aquells àmbits en què els requeriments de 

l'espai no hagin permès que el paviment sigui de sorra garbellada, es podran executar uns àmbits 

d'infiltració preferent que hauran de quedar ubicats als punts més baixos, fora dels recorreguts principals 

de les persones acompanyants dels animals.  

Aquests punts es podran omplir també amb una piràmide de fusta o similar per actuar com element 

d’infiltració i de biodiversitat. El detall de la solució estarà subjecte al criteri de PiJBIM, atesa la complexitat 

del seu manteniment. 

DRENATGE AEG  

   

Figura 18. Esquema secció tipus drenatge soterrat i zona d’infiltració preferent 
 

2.5.3. Mobiliari auxiliar i infraestructures 

Els elements auxiliars de mobiliari i infraestructures tals com els elements per a asseure’s, les papereres, 

les fonts de beure per a persones, els abeuradors per a gossos, els fanals i altres que estiguin situats a 

l’interior de l’AEG, hauran de complir els requeriments específics de cada element i la corresponent 

normativa d’aplicació. 

Les fonts de beure per a persones es consideren incloses dins del conjunt de fonts de la ciutat i cal 

complir els criteris de disseny de BCASA per a aquestes instal·lacions. 

2.5.3.1. Enllumenat 

En àrees petites inferiors a 250 m2, els fanals se situaran preferentment en els àmbits d’estada. Quan la 

superfície de l’àrea d’esbarjo sigui superior i per tant no sigui possible una única alineació d’enllumenat, es 

podrà plantejar una o més alineacions interiors.  
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En cap cas s’han de situar registres de les escomeses elèctriques dels fanals dins l’àrea d’esbarjo. Les 

línies hauran de passar entubades a una profunditat mínima de 70 cm, per evitar la caixa de paviment. 

 

ENLLUMENAT AEG  

 

Figura 19. Esquema secció tipus d’enllumenat, col·locació de fanals i xarxa elèctrica 
 

Es minimitzaran els recorreguts de la xarxa per l’interior de l’AEG i en cap cas s’han de situar els registres 

d’escomeses elèctriques dels fanals dins l’àrea d’esbarjo. Les canalitzacions elèctriques discorreran 

entubades i a una profunditat mínima de 70 cm, per evitar la caixa de paviment interior de l’AEG. 

Els models de fanals a utilitzar dins l’AEG seran, preferiblement, els del seu entorn immediat. Atès que els 

punts de llum d’alçada ≥ 4,00 m hauran de ser accessibles pels vehicles de manteniment, si per accedir a 

la llumenera cal treballar des de l’interior de l’AEG, caldrà que aquesta disposi obligatòriament d’un accés 

per a manteniment ≥ 3,00 m d’amplada per als vehicles de manteniment. 

Tots els fanals ubicats a l’interior de l’AEG disposaran del recobriment anticorrosiu fins a l’inici de la 

portella, així com una protecció antigraffiti i antienganxines des de l’inici de la portella fins als 3,00 m.  

PiJBIM no validarà ni recepcionarà cap instal·lació d’enllumenat públic. Les característiques fotomètriques 

de les llumeneres, el tipus de fanal i de la xarxa d’enllumenat projectada haurà de complir amb el “Plec de 

Condicions Tècniques per a instal·lacions d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Barcelona” i la 

normativa vigent al respecte en el moment de redacció del cada projecte d'AEG. Tots els materials, 

tractaments i especificacions tècniques hauran de ser els homologats pels Serveis Tècnics Municipals 

d’Enllumenat i caldrà concretar la solució a adoptar amb el REP d'Enllumenat. 

2.5.3.2. Papereres 

A l’interior de les AEG, es disposaran papereres per a què els usuaris puguin dipositar les bosses amb els 

excrements dels gossos i altres deixalles. Les papereres se situaran obligatòriament en la zona d’estada 

per a acompanyants, ja que aquesta zona ha de ser sempre accessible.  

Com a mínim es col·locarà una paperera per àrea d’esbarjo, o una unitat per cada 200 m2, preferentment a 

prop dels accessos i repartides uniformement per l’AEG. Es respectarà una distancia mínima de 2 m. als 

bancs i / o cadires per evitar o reduir les males olors. 

El model de paperera a col·locar serà tipus Barcelona de 70 l. d’acer inoxidable, d’alçada total de 958 mm. 

i amplada 545 mm. homologada, inclourà l’escut de Barcelona, sense tapa superior i amb dispositiu de 

bloqueig per facilitar les labors de buidatge. El sistema d’ancoratge amb tacs quedarà ocult, recobert amb 

peces especials per protegir el mateix. En paviments de sauló, caldrà rematar la base de formigó de la 

paperera en forma de xamfrà per cada pota.   
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2.5.3.3. Elements per asseure’s 

Els elements per asseure’s seran accessibles per a tothom, i per això tindran respatller, una alçada del 

seient de 45 cm, cantells arrodonits i cap sortint de més de 15 cm. Sempre que sigui possible, disposaran 

de braços. El disseny de l’element no ha de facilitar cap tipus d’enganxament. 

No són aptes per a les àrees d’esbarjo de gossos, els bancs i cadires d’estructura de potes, ja que 

generen a sota del seient un espai problemàtic de baralles entre gossos. És per aquesta raó que només 

es poden fer servir solucions d’elements d’estada de volumetria massissa . 

ESQUEMA DE COL.LOCACIÓ ELEMENTS PER ASSEURE’S EN AEG 

  
Figura 20. Esquema col·locació elements per asseure’s en AEG 

 

Almenys un element de cada agrupació, o un banc de cada cinc, complirà les especificacions de banc 

accessible segons la normativa aplicable. 

1) Profunditat seient : 0,40 / 0,45 cm. 
2) Alçada respatller : 0,40 cm. 
3) Reposa braços en els dos costats del banc 
4) Espai lliure davant de l’element fora de l’espai de l’itinerari adaptat: 0,60 cm. 
5) Espai lliure a un dels costats del banc d‘1,5 m de diàmetre fora de l’espai de l’itinerari adaptat. 
 

2.5.3.4. Dotació 

La dotació d‘elements d‘estada serà l‘adequada.Com a recomanació es proposa una dotació de places 

individuals en funció de la intensitat d’ús prevista  per a les àrees de menys de 250 m2: 

1) 1 plaça cada 15 m2 / 30 m2 per a les àrees entre de 250 m2 i 700 m2: 

2) 1 plaça cada 30 m2 / 60 m2 per a àrees superiors a 700 m2 

2.5.3.4.1. Distribució 

La distribució dels elements d‘estada per asseure’s dins l’AEG es farà de forma homogènia sense formar 

agrupacions de bancs per evitar la concentració de persones i gossos i minimitzar així els sorolls. La 

distribució dels bancs també ha de respondre a criteris d’habitabilitat, a l’estiu (ombra dels arbres) i a 

l’hivern (sol, arbres de fulla caduca). 

2.5.3.4.2. Materials 

Els elements d’estada hauran de ser resistents davant les condicions intensives d’ús i els materials hauran 

de ser resistents a la corrosió dels orins. En general, cal fer servir materials com formigó, pedra artificial o 

natural, materials termoplàstics, i altres amb baixa absorció i resistents al maltractament. Els seients no 

poden ser de fusta, atesa la seva baixa durabilitat sota unes condicions d’ús tan intensives. En els 

respatllers es pot permetre l’ús de fusta segons les especificacions de PiJBIM. 

En cas de disposar d’elements amb respatllers de fusta, es complirà amb la Instrucció d’Alcaldia relativa 

als elements urbans de la ciutat de Barcelona (Annex 1 grup 6A: bancs i cadires) o la normativa homòloga 
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vigent en el moment de la redacció de cada projecte d’AEG, que haurà de complir els següents 

requeriments: 

1) La fusta no pot tenir tractament químic tipus creosotat. El tipus de fusta i el seu acabat han de garantir 

que no es facin estelles. La fusta utilitzada ha de tenir certificat d’origen que indiqui que provenen de 

sistemes de gestió forestal sostenible ambientalment. La fusta tindrà una densitat mínima de 600 

Kg/m3, una humitat màxima del 19% i tractaments antifong i antiputrefacció. 

2) S’aplicarà un tractament antigrafit permanent tipus ANTIGRAFIT PPAC01 de IPL o de gama i qualitat 

equivalent, per a superfícies de fusta sense tractar, o correctament preparades, amb acabat mate, 

amb propietats de transpirabilitat al vapor d’aigua, protecció permanent contra els grafits i altres tipus 

de contaminants o agents degradants tals com la humitat, l’exposició a la intempèrie, altament 

resistent a la radiació ultra violeta, i amb propietats autonetejables. Tots els cargols d’ancoratge dels 

llistons de fusta, seran d’acer amb protecció antioxidant. 

2.5.3.4.3. Situació respecte de la tanca perimetral 

Sempre que sigui possible, la distància mínima entre els bancs i/o cadires i el tancament d’alçada 1,30 m. 

serà superior a 1,50 m. En cas de separacions inferiors es procedirà a pujar l’alçada de la tanca a 1,80 m. 

En qualsevol cas caldrà deixar un pas de manteniment de 50 cm. En cas de solució de banc aprofitant mur 

perimetral, la tanca serà d’1,30 m a comptar des de la coronació del mur. 

ESQUEMA DE SITUACIÓ D’ELEMENTS EN AEG  

 

 
Figura 21. Esquema de situació d’elements en AEG 

 

La distància mínima entre els elements d’estada i el tancament d’alçada 1,30 m serà 1,50 m, sempre que 

sigui possible. Quan un element es disposi a menor distància, la tanca haurà de tenir una alçada mínima 

d’1,80 m. En tot cas, per motius de manteniment, sempre s’haurà de respectar una distància mínima amb 

el tancament de 50 cm. En el cas que la tanca es disposi sobre un mur amb una superfície horitzontal que 

envaeixi l’espai de l’interior de l’àrea, l’alçada mínima de la tanca es comptarà a partir del pla horitzontal 

definit pel mur. 

2.5.3.4.4. Vegetació 

Les AEG disposaran d’arbres per millorar les condicions d’integració en l’espai públic i d’habitabilitat 

sempre que sigui possible. Per potenciar l’ombra a l’estiu es farà plantació d’arbres de fulla caduca, i 

s’evitaran les espècies que tinguin espines, fruits tòxics o que puguin fer mal als animals com ara les 

pinyes, o fulles manifestament irritants. 
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Els arbres tindran sempre reg automatitzat. Les instal·lacions de reg de l’arbrat situat dins l’àrea de gossos 

i estaran convenientment protegides amb tubulars i a una profunditat de 70 cm per sota del nivell del 

paviment de l’àrea. La plantació dels arbres a les AEG serà objecte d’especial cura en el detall i previsió 

de l’arranjament de l’escocell o forat de plantació: 

1) Quan els arbres estiguin sobre paviment semi-dur com el sauló, no caldrà fer escocells. 
2) Quan els arbres estiguin sobre paviment dur caldrà fer escocell d‘1m2 de superfície, rodó, quadrat o 

rectangular (mida mínima d‘un costat: 0,80 cm.) 
3) La terra de l’escocell ha de quedar 5 cm per sota del paviment. 
4) Si els escocells estan en l’àmbit de pas o en zones d’estada, caldrà protegir-los de forma que quedin a 

la mateixa cota que el paviment del voltant. 
 

ESQUEMA DE PLANTACIÓ D’ARBRAT A LES AEG  

 
Figura 22. Esquema de plantació d’arbrat a les AEG 
 

No és permès la plantació de pins o coníferes que puguin atraure erugues de processionària a l’interior o en 

l’àmbit proper a l’AEG. La ingestió d’una eruga pot provocar en els gossos urticària o paràlisi de la zona 

afectada, i podria suposar la mort del gos. Tanmateix, la presencia cíclica de plagues en coníferes es un 

fenomen natural i no es considera desitjable eliminar totes les coníferes existents als espais verds. El 

marge de seguretat es situarà entre el 8 i els 10 m de la tanca perimetral per evitar el possible contacte.  

En aquelles AEG amb pins ja existents, PiJBIM realitzarà els tractaments necessaris per prevenir plagues 

almenys una vegada a l’any i s’informarà amb regularitat als usuaris de les seves responsabilitats pel que fa 

a la cura dels seus animals. 

Els criteris que regiran la vegetació són: 

i. Avaluar les espècies de vegetació existents en l’àmbit de les AEG per considerar la seva retenció en el 
disseny, amb les mesures de protecció adients. 

ii. La nova vegetació interior de les AEG es limitarà a la plantació d’arbrat. Per motius d’ús i manteniment, 
no es permetrà l’ús de plantes arbustives ni entapissants. Només en el cas que una nova AEG s’ubiqui 
en un àmbit amb vegetació consolidada es podrà integrar prèvia aprovació de PiJBIM. 

iii. Les espècies vegetals existents o de nova plantació en l’AEG seran segures pels animals. No es 
permet plantar espècies vegetals amb espines i/o punxes. 

iv. La vegetació arbòria serà preferiblement de fulla caduca per respondre a criteris d’habitabilitat 
estacional: ombra a l’estiu i sol a l‘hivern. 

v. La vegetació nova o existent disposarà d’un detall de protecció perimetral. En el cas dels arbres, 
comptaran amb un detall mínim d’1 m2 de superfície i 0,7 m de profunditat (tub de polietilè, calaix de 
formigó, etc.) amb la finalitat d’evitar que el motocultor danyi les arrels durant les labors de 
manteniment de l’AEG. 

vi. La xarxa de reg per a l’arbrat complirà amb les especificacions de PiJBIM. 
  



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  69 

2.5.3.4.5. Protecció dels arbres 

Cal protegir els arbres, especialment els troncs i els sistemes radicals de l’agressió mecànica i química 

produïda per la presència continuada d’animals de companyia. A tal efecte, cal habilitar una protecció 

perimetral del tronc dels arbres. La protecció consistirà en la disposició de 4 pals (tutors )de fusta tractada 

autoclau amb sals de 8 cm de diàmetre 1,5 d’alçada, rigiditzats superiorment i amb 4 cintes de cautxú per 

subjectar a l’arbre.  

Sobre aquest entramat es podran disposar lateralment i superiorment, taules de pi cuperitzat a l’autoclau, o 

tractament equivalent, amb una porta d’accés per manteniment. També es podran plantejar altres solucions 

comercials prèvia la corresponent aprovació de PiJBIM. En cas d’arbres existents consolidats es valorarà 

amb PiJBIM la conveniència o no de posar protecció. 

Pel que fa a la protecció del sistema radical en arbres existents, caldrà plantejar en l’AEG una nova rasant 

semblant a l’existent, amb la finalitat de no afectar excessivament els arbres que no toleren els canvis de 

nivell del terreny, amb el criteri de no sobreposar més de 20 cm a la cota existent. En aquest cas caldrà 

preservar una zona al voltant de les arrels dels arbres suficient per garantir una afecció tolerable, tant des 

del punt de vista de la supervivència com de l’estabilitat estructural de l’arbre. Un cop establert aquest àmbit 

de protecció, l’excavació per fer la nova caixa es farà amb pendent de 45º. 

Caldrà habilitar un àmbit de protecció mínim d’1 metre de radi des de l’exterior del tronc i en pendent, 

construint un doble nivell amb una vorada, escocell o similar. El desnivell màxim permès dependrà del cas. 

Atès que cal considerar el tipus d’arbre, el sistema radicular, el grau de desenvolupament, etc., caldrà 

valorar amb PiJBIM la magnitud del possible desnivell i la solució corresponent. 

En els casos en els que es faci una nova plantació d’arbres a l’interior d’una AEG, caldrà protegir-los amb 

estructures dissenyades a tal efecte.  

Cal notar que el document “Catàleg d’Elements d’Àrees d’Esbarjo de Gossos (AEG), juny 2016” fa menció 

a dos estructures d’aquest tipus, però PiJBIM no recomana protegir l’arbrat amb reixa conillera pels 

nombrosos incidents que s’han produït amb els animals. En general, els únics detalls acceptables son 

aquells que PiJBIM pugui validar, utilitzant l’experiència acumulada en la conservació dels espais verds. 

2.5.3.4.6. Senyalització de l’AEG 

És obligatori dotar l’àrea d’esbarjo per a gossos de senyalització segons model homologat per PiJBIM, 

amb la finalitat d‘identificar l’àrea concreta, informar sobre la data de la última desinfecció practicada en 

l’àrea i advertir e informar sobre diferents aspectes del funcionament de l’area. Els models proposats són 

el 06P/3 i el 06F/3.  

L’ubicació serà a l’exterior, al costat de cada porta, en la pròpia tanca, o davant de la tanca amb element 

de fonamentació específic. El text de la senyalització exterior ha de contenir les següentes dades: “Àrea 

d’esbarjo per a gossos”, la data de desinfecció, pictogrames referents a l’ús de l’àrea, com ara 

l‘obligatorietat de recollir excrements i llançar-los a les papereres de l’àrea d’esbarjo: 

1) La prohibició de fumar i de llençar burilles de cigarret dins l’àrea. 
2) L’obligació de recollir les deixalles i utilitzar les papereres. 
3) La responsabilitat dels acompanyants en el bon ús de la instal·lació. 
4) El telèfon de manteniment. 
5) El telèfon d’urgències mèdiques. 
 

S’instal·larà un mínim d’un senyal a cada AEG, situat a l’exterior de l’àrea. En el cas d’haver-hi tancament 

el senyal estarà ancorat a la tanca i situat a la dreta de la porta d’accés i, si no n’hi ha, el senyal se situarà 

amb peu ancorat a terra. En aquest últim cas, i sempre que sigui possible, per tal d’evitar que el senyal 

quedi aïllat, es recolzarà en algun element de l’entorn immediat com una paret, un parterre, etc.  
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En el cas d’àrees amb més d’una porta, quan aquestes estiguin a una distància entre si superior als 15 m, 

s’instal·larà un senyal en cadascuna. 

La senyalització interior, si cal, es distribuirà homogèniament a raó d’un panell cada 400 m2 

aproximadament dins de l’àrea d’esbarjo i es faran servir els senyals de conducta model 04F/6.2 o 

04M/6.2 amb els pictogrames de conducta PC.16 (recolliu els excrements) i PC.18 (feu servir les 

papereres). No es recomana la proliferació de senyals i pictogrames. 

SENYALITZACIÓ AEG 1 
Exterior Interior 

 
 

Pictograma 06P/3 Pictograma 04F/6.2 ó 04M6.2 amb PC.16 i PC.18 

Figura 23. Senyalització per les AEG 1 
 

Les característiques físiques i gràfiques del senyal compliran els requeriments d’accessibilitat vigents en 

relació amb la seva localització perquè no es constitueixin en barrera arquitectònica, i reproduiran, en 

relació amb el format i la tipografia, les especificacions del “Manual gràfic de Senyalització per als espais 

verds públics de Barcelona”.  

Si l’àrea d’esbarjo de gossos és totalment accessible, el senyal haurà d’incloure a més el logotip 

d’accessibilitat. Si l’àrea és parcialment accessible fer constar accessible només fins àmbit d’estada.  

SENYALITZACIÓ AEG 2 
Exterior - Pictograma 06P/3 

  
Figura 24. Senyalització per les AEG 2 

2.5.3.4.7. Equipaments de joc recomanables 

Un joc apropiat en cas de poder aprofitar murs perimetrals existents i disposar d’espai lliure davant és la 

tarima o mur de joc per jugar a tirar una pilota. Altre opció son les topografies artificials que poden 

esdevenir un excel·lent element de joc al generar desnivells per jugar a córrer, amagar-se etc.  

PiJBIM admet les dunes de formigó prefabricat, elements de joc a mode de petites elevacions d’un metre 

d’alçada on els gossos poden pujar, saltar o amagar-se. Estaran formades per peces modulars de formigó 
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prefabricat unides entre si, o executades en formigó in situ. La superfície ha de permetre una certa 

adherència, pel que es recomana un acabat de formigó desactivat o buixardat. 

Es poden plantejar diferents models i mides, de forma orientativa es proposa com a exemple d’instal·lació 

petita un element de 6 x 3 m amb distància perimetral d’1.5 m, per fer possible la seva instal·lació fins i tot 

en àrees petites. 

ELEMENTS DE JOC AEG  

  
Figura 25. Esquema orientatiu de duna de formigó, element de topografia artificial prefabricat 
 

Els materials a utilitzar i la disposició dels elements no poden representar un risc ni per als gossos ni per a 

les persones. En cap cas s’acceptarà que siguin realitzats amb materials disgregats com ara sauló, terra, i 

altres similars, atesa la desproporcionada càrrega de recursos de conservació que suposa. Caldrà tenir 

molt present els aspectes de manteniment i les següents característiques: 

1) No presentin arestes ni obertures en què hi pugui haver enganxaments.  
2) Que siguin estructures estables. 
3) Que resultin adequats per a la utilització permanent com a dispositiu de joc. 
4) Caldrà l‘aprovació expressa dels tècnics de PiJBIM del joc proposat. 
 

2.5.3.4.8. Equipaments fabricats específicament per les AEG 

En general, no es permet la instal·lació de pals de “eslàlom” degut als nombrosos accidents que s’han 

produït. Així mateix, tampoc es permet la instal·lació d’elements amb fonamentació de formigó somera a 

els sorrals, ja que poden produir accidents. Altres elements estaran subjectes a l’aprovació de PiJBIM. 

En el cas d’equipaments de joc fabricats amb elements de fusta, la humitat d’aquesta fusta no serà 

superior al 19% i la densitat mitjana serà com a mínim de 600Kg/m2. La baixa humitat disminueix el perill 

d’obertura d’esquerdes i l’alta densitat redueix la porositat i facilita la neteja dels grafittis. 

D’altra banda, la fusta no presentarà esquerdes naturals o provocades de gruix superior a 0,8 cm. En tot 

cas, les esquerdes de la fusta estaran convenientment polides enforma de V i no presentaran estelles. La 

fusta utilitzada en els elements de joc AEG disposarà d’una certificació del seu origen legal i sostenible. 

2.5.3.4.9. Instal·lació dels equipaments de joc AEG 

a. Responsabilitat per part del mateix fabricant: la responsabilitat per defectes de fabricació de 

l’equipament de joc és del fabricant. La garantia mínima serà de dos anys per al conjunt de l’element, 

independentment de qui sigui l’instal·lador. El fabricant és també el responsable del muntatge o 

engalzat previ dels diferents components de l’equipament de joc abans del seu ancoratge al terra 

mitjançant la fonamentació. 

b. Responsabilitat per part de l’instal·lador: la responsabilitat de la bona execució de la instal·lació d’un 

equipament de joc és de l’agent instal·lador (sigui el mateix fabricant o un tercer: constructors, 

personal de PiJBIM, etc.), amb un mínim de dos anys de garantia. Si hi ha danys en l’equipament de 

joc per causa d’una instal·lació deficient, la responsabilitat d’aquests danys és de l’instal·lador i aquest 
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es veurà obligat a substituir les peces o la totalitat del joc, per tal de recuperar les característiques 

originals.  

2.5.3.4.10. Condicions tècniques d’Instal·lació dels equipaments de joc AEG 

Serà sempre obligatori que l’element de joc estigui ancorat a la superfície de suport o paviment amb 

elements de subjecció fixos que impedeixin el desmuntatge sense eines específiques. El fabricant té 

l’obligació d’adaptar els seus sistemes d’ancoratge a les especificacions de PiJBIM, de forma que estiguin 

instal·lats amb seguretat. Haurà de subministrar a l’instal·lador, prou especificades en plànols en planta i 

secció, les condicions tècniques de la fonamentació i dels ancoratges de fixació al paviment de cada 

equipament de joc segons els criteris de PiJBIM. No s’acceptaran elements que no estiguin ancorats sobre 

fonaments de formigó (siguin prefabricats o executats in situ). 

L’instal·lador té l’obligació d’executar la instal·lació segons les instruccions del fabricant. En el cas de 

paviments disgregats (sorra, sauló...), els fonaments de formigó dels suports de l’equipament de joc AEG 

estaran soterrats un mínim de 20 cm respecte el nivell final de la superfície de l’àrea de joc i tindran el 

perímetre aixamfranat a 45° i els cantells arrodonits. 

Els equipaments de joc han de tenir la base ancorada en posició horitzontal, independentment del pendent 

del paviment de la zona de joc, que pot arribar a ser del 2%. 

La retirada sistemàtica d’arbres madurs en projectes d’urbanització es un signe de mediocritat 

professional i ètica. 
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3. AFECTACIÓ I PROTECCIÓ DELS ESPAIS VERDS 

Un dels objectius principals de la política de gestió ecològica de la infraestructura verda de la ciutat es la 

protecció i la retenció dels arbres ja madurs, tant pel seu valor patrimonial, com cultural i pels seus beneficis 

ambientals. Aquest apartat descriu les mesures de protecció dels elements vegetals a considerar al 

projecte i durant l’execució de l’obra, amb la finalitat de garantir la protecció d’arbres, arbustos, gespes, 

àrees amb coberta de sòl vegetal i altres àrees considerades vegetades o rellevants com hàbitats que 

afavoreixen la biodiversitat, així com la pròpia biodiversitat.  

El projectes d’espai públic que puguin afectar al patrimoni verd existent s’han de plantejar de forma que el 

procés de disseny es minimitzi l’impacte de les propostes sobre la seva conservació, especialment pel que 

fa a arbres ja madurs i establerts i comunitats vegetals valuoses pel seu valor ambiental, especialment 

botànic i faunístic.  

Els projectes han de contemplar les mesures necessàries per minimitzar l’impacte dels treballs d’execució 

de l’espai verd. Les alineacions d’arbrat existent es mantindran en la traça dels nous projectes 

d’urbanització i el disseny s’adaptarà a les necessitats d’accessibilitat sense afectar arbres i vegetació ja 

establerta.  

El pressupostos han de contemplar totes les mesures necessàries per reduir les afectacions al mínim 

estrictament necessari. En les previsions d’execució, cal fer servir maquinari de petites dimensions per 

evitar compactacions i afectacions de pas a la vegetació existent, o la necessitat de realitzar podes, tales i 

transplantaments, que seran actuacions d’últim recurs. 

Caldrà protegir tots els elements vegetals afectats pels treballs de construcció que es trobin en bon estat de 

salut i amb una raonable expectativa de vida, mesurada en dècades. Els que per raons imponderables no 

es puguin protegir, s’han de trasplantar sempre segons el criteri de PiJBIM 

Per tal de preservar els elements vegetals, s’han de tenir presents l’Ordenança del Medi Ambient de 

Barcelona, títol VII, Verd i biodiversitat, de compliment obligat, i l’Ordenança sobre instal·lacions i serveis en 

domini públic municipal, Article 63, Protecció de l’arbrat. 

3.1. PROTECCIÓ DE PATRIMONI VEGETAL 

És responsabilitat dels promotors assabentar als redactors de projectes de les seves responsabilitats 

envers el patrimoni vegetal de la ciutat. En funció de l’espai on es realitzi la intervenció i de les 

característiques del projecte, caldrà tenir present el conjunt de mesures protectores dels béns patrimonials 

a respectar. Aquestes inclouen:  

1) Protecció de la vegetació existent. 
2) Conservació de la fauna associada als elements vegetals. 
3) Protecció i aprofitament de la terra vegetal existent. 
4) Protecció de recursos hídrics (fonts, cursos i masses d’aigua). 
5) Avaluació de la viabilitat de trasplantament del possible arbrat afectat. 
6) Protecció dels serveis, mobiliari urbà i elements patrimonials d’especial interès. 

 
Prèviament a l’atorgament de llicències o permisos de construcció és necessari l’acord entre el promotor i/o 

la propietat i PiJBIM per tal de preveure la compensació del valor de la vegetació afectada, d’acord amb la 

Norma Granada i el previst a les ordenances i protocols interns de PiJBIM referents a la protecció de 

l’arbrat. 

3.2. PROTECCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS 

Durant la redacció del projecte i sempre abans de començar els treballs de plantació o trasplantament, el 

promotor ha de sol·licitar a les institucions i empreses responsables dels serveis (gas, electricitat, telèfon, 
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aigües, clavegueram...) la informació corresponent als serveis instal·lats a l’àmbit d’actuació i els permisos 

necessaris per a l’actuació. 

S’han de descriure les característiques i la localització dels cursos d’aigua (rius, rierols, riberes i fonts) i 

altres accidents topogràfics en un plànol, i si cal, replantejar-ho en el terreny 

Si els serveis d’infraestructures estan afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de treballar a 

prop, han d’estar protegits o precintats, o bé han de ser desviats. Els treballs s’han de dur a terme sota la 

supervisió de les empreses afectades. 

3.3. AFECTACIÓ A ELEMENTS VEGETALS 

Qualsevol actuació o projecte previst en una zona propera a un arbre inclòs al Catàleg d’Arbres d’Interès 

Local - ja sigui públic o privat -haurà de comptar amb l’informe favorable de PiJBIM i garantir la seva 

perfecta conservació i condicions de desenvolupament futur.  

Per norma general, caldrà protegir tot l’arbrat que pugui resultar afectat per treballs de coinstrucció, o per 

afectacions consequència dels treballs, ja sigui dins o fora de l’àmbit d’obra, tant en la seva estructura com 

en el seu aparell radical. Qualsevol actuació que pugui tenir incidència en la vegetació i arbres existents 

haurà de comptar amb un informe de PiJBIM. 

Sempre que les afectacions a la vegetació es puguin evitar mitjançant l’ús de maquinari o procediments 

constructius alterantius, els projectes hauran de contemplar aquestes mesures. Les afectacions als arbres 

per motius de disseny –tal com obtenir noves alineacions en posicions lleugerament diferents de les 

existents- podran ser rebutjades per PiJBIM. 

PiJBIM podrà requerir mesures compensatòries quan obra afecti un arbre mitjançant l’ús del mètode 

“Norma de Granada” per la valoració econòmica de l’afectació, en la data i forma que PiJBIM consideri més 

adient per establir la compensació per l’afectació. 

Els criteris generals per a la determinació de la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació 

són els següents: 

ARBRES I ÀREES DE VEGETACIÓ QUE S’HAN DE PROTEGIR TOTALMENT 

1 Arbres catalogats 

2 Espècies protegides 

3 Arbres i àrees de vegetació amb valor històric 

4 Exemplars rars o inusitats i/o singulars 

5 Arbres i àrees de vegetació d’importància visual 

6 Arbres i àrees de vegetació d’importància ecològica i estètica 

ARBRES I ÀREES DE VEGETACIÓ LA PROTECCIÓ DELS QUALS ÉS DESITJABLE 

7 Arbres joves, equilibrats, vigorosos i que vegeten bé en la zona 

8 
Arbres i àrees de vegetació que haurien d’estar inclosos en l’apartat anterior però que, per alguna 
raó qualitativa, la seva protecció no es considera prioritària. 

Figura 26. Criteris per a la protecció dels elements vegetals 

3.4. INFORME DE VEGETACIÓ EXISTENT 

En els espais verds afectats caldrà respectar al màxim l'arbrat i vegetació existent i es prioritzarà la seva 

incorporació en el nou projecte. En cas que no fos possible, caldrà justificació detallada i explicita dels 

motius de retirada i PiJBIM determinarà les mesures adients, com seva preservació i protecció, o la seva 

retirada. 
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Els projectes en àrees vegetades o arbrades hauran d’incloure un informe de la vegetació existent, que 

inclogui la identificació de cadascun dels elements vegetals presents a l’àmbit del projecte, especialment 

els arbres, i el grau de la possible afectació. L’informe inclourà un inventari de les comunitats vegetals 

existents: flora, herbàcies, arbustos i arbres. Es tindrà en compte si la flora existent és d’interès per a la 

fauna i, d’acord amb PiJBIM, s’avaluarà la seva preservació i la possibilitat d’integrar-la en el projecte.  

Aquest apartat serà especialment rellevant en el cas de projectes que es desenvolupin en zones d'interès 

natural de la ciutat de Barcelona com són la Serra de Collserola, l’àmbit dels Tres Turons i la muntanya de 

Montjuïc. En aquests casos, caldrà parar especial atenció a la preservació dels valors ecològics i 

paisatgístics de les comunitats naturals existents.  

Aquest informe precisarà l’aprovació dels serveis tècnics de PiJBIM i en el mateix constarà la informació 

següent: 

1) Inventari detallat de l’arbrat, indicant les seves dimensions generals, i altra vegetació. 
2) Fitxes indicant el grau d’afectació a cada arbre exemplar i a la vegetació. 
3) Estudi de viabilitat de trasplantament dels arbres potencialment afectats. 
4) Proposta bàsica de conservació i protecció de la vegetació existent i de revegetació. 
 

Com principi general, l’arbrat incorporat a l’àmbit de l’actuació prevista es protegirà en la seva totalitat, tant 

en la seva estructura i copa com l’espai que ocupa el sistema radical, de qualsevol afectació. 

Cal posar especial atenció a l’arbrat existent amb especials característiques com ara arbres catalogats que 

no poden resultar afectats de cap manera. Altres exemplars no catalogats també poden gaudir d’especial 

protecció per part de PiJBIM per la seva singularitat individual o en conjunt, espècies inusuals, o altres 

excepcionalitats, com és la presència en el propi arbre d’espècies de fauna protegida per normativa 

autonòmica i estatal.  

Es prioritzarà la seva incorporació en el nou projecte, caldrà justificació explicita de la seva retirada i el 

departament corresponent de determinarà la seva preservació i protecció o retirada.  

Durant la fase d’execució de l’obra seran protegits de manera efectiva el tronc, la capçada, i el seu sistema 

radical per tal de reduir els possibles efectes negatius, particularment cops, tall d'arrels i compactació del 

terreny. 

3.5. AFECTACIONS A LA FAUNA 

La presència de fauna protegida està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei de protecció dels animals, per la Llei 42/2007 de 13 de desembre del patrimoni 

natural i de la biodiversitat, i per l’article 334 del Codi Penal.  

Aquesta normativa indica que no es pot dur a terme cap intervenció en elements vegetals que pugui afectar 

ni destruir cap lloc de nidificació o refugi d'espècies animals protegides (mamífers i aus, principalment).  

Els promotors de l'obra tenen la responsabilitat de comprovar la possible presència d’espècies animals 

protegides en els elements vegetals afectats per les obres pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol 

tipus d’actuació. Atenent a la normativa vigent, la destrucció o simple molèstia de llocs de cria o refugi 

d'espècies animals protegides pot comportar l'aturada de l'obra i ser constitutiu de delicte penal o sanció 

administrativa. 

Quan esl arbres i la vegetació existent presentin habitats –tal com espais de nidificació- PiJBIM podrà 

rebutjar l’afectació o determinar les mesure i l’epoca de l’any que s’ha d’efectuar per minimitzar l’impacte 

sobre la fauna. 

Com a norma general i a fi i efecte d'evitar pèrdues d'espècies animals i/o llocs de nidificació, totes les 

actuacions de retirada d’elements vegetals arboris afectats amb valoració Norma Granada es duran a terme 
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fora del període de nidificació de la fauna. Aquest període està comprès entre els mesos de març i juliol 

(ambdós inclosos). 

En cas de presència de fauna protegida en els elements vegetals afectats on sigui necessari actuar dins el 

període de nidificació, caldrà demanar una autorització d’actuació a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural 

(Fauna) del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya a través dels 

següent link:https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica. 

3.6. TRACTAMENT D’AFECTACIONS I MESURES DE PROTECCIÓ 

Tots els treballs propers a les àrees de vegetació es realitzaran de manera que afectin en la menor manera 

possible les àrees plantades amb mètodes i procediments aprovats per PiJBIM. S’ha de protegir físicament 

la vegetació de manera efectiva i visible, ja sigui en grup o individualment, com la zona radical. 

Per a la protecció efectiva de les zones de vegetació amb presència arbrada, així com per a la protecció 

d’elements vegetals individuals, seran d’aplicació les consideracions tècniques del PTEV, les instruccions 

de PiJBIM i especialment les NTJ.  

No es pot intervenir en la zona radical de seguretat que correspon al radi de la zona de seguretat radical 

llenyosa calculada a partir del perímetre del tronc més 20 cm. En aquesta àrea no estarà permesa 

l'obertura de rases ni altres excavacions per tal d’assegurar-ne l’estabilitat futura de l’arbrat. Per assegurar 

el control de qualitat en aquest procediment, cal que els projectes superposin aquestes àrees de protecció 

amb la xarxa de serveis previstos, xarxa de reg inclosa.  

Quan resulti inevitable afectar la vegetació existent, serà obligatori l’informe previ. En aquest cas, quan 

s'hagi de realitzar el trasplantament de l’arbre, caldrà planificar els treballs per tal que es duguin a terme 

dins l’època apropiada. Es prioritzarà el trasplantament dels arbres integrant-los a dintre de l’obra. 

Quan no sigui possible conservar els elements vegetals a l’àmbit de l’obra, tots els que es puguin 

trasplantar amb possibilitats de supervivència seran preparats i lliurats al viver de Tres Pins de l’Ajuntament 

de Barcelona o altre de l’elecció de PiJBIM, per tal que es puguin replantar en un lloc adequat, sempre a 

càrrec del titular del terreny o del promotor del projecte. 

ESQUEMA DE ZONA DE SEGURETAT RADICAL  

 

 

Figura 27. Esquema de zona de seguretat radical. Font: NTJ 03 E 
 

La reforma d’un espai verd que prevegi remoure o suprimir elements vegetals d’estrat arbori dins l’àmbit de 

l’actuació i la seva afectació ha de preveure al projecte la compensació de la pèrdua de valor patrimonial 

que s’haurà de conservar i/o compensar, segons el valor indicat per PiJBIM en un informe previ aprovat 

pels seus REPs. 

Per tal d’aconseguir una coordinació eficaç entre tots els òrgans municipals intervinents, tant en cas d’obra 

en espai públic com en privat, cal respectar el segünet  tràmit: PiJBIM ha d’emetre un informe previ d’acord 

amb la valoració Norma Granada i el promotor ha de presentar un projecte de compensació amb noves 
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plantacions que garanteixi la reposició dels elements vegetals afectats, d’acord amb la valoració realitzada, 

que s'haurà d'aprovar per PiJBIM. 

La reposició de les zones amb vegetació és realitzarà de la manera més semblant possible a l’estat 

originari, un cop hagin finalitzat les obres. El projecte de replantació haurà de respectar els procediments 

establerts  i inclourà els següents conceptes:  

1) Especificació sobre un plànpl dels arbres que s’han de protegir, trasplantar o retirar, amb la seva 
senyalització diferenciada corresponent.  

2) Delimitació de les zones de tancament de les àrees de vegetació i senyalització dels camins de pas de 
la maquinària, amb coordinació amb les xarxes previstes. 

3) Mesures de protecció dels possibles exemplars aïllats. 
4) Necessitat de poda de brancatge baix o lligats provisionals. 
5) Calendari de senyalització, execució i retirada de proteccions i senyalitzacions. 
6) Definició d’altres mesures de protecció. 
7) Especificació dels elements vegetals de nova plantació amb nom de l’espècie, unitats de cada espècie i 

calibres. 
8) Calendari previst de plantació dels nous arbres. 
 

En qualsevol cas, el projecte haurà de complir les prescripcions establertes al “Decàleg de protecció 

d’elements vegetals durant la realització d’obres”, elaborat per PiJBIM i aprovat per l’Ajuntament de 

Barcelona mitjançant Decret d’Alcaldia, i la seva ampliació, i amb caràcter general no es permeten les 

activitats següents a les àrees vegetades: 

a) Fer foc. 
b) Instal·lar casetes d’obra. 
c) Modificar el nivell del sòl. 
d) Trànsit de maquinària. 
e) Dipositar i emmagatzemar materials de construcció. 
f) Abocar qualsevol mena de material de residu de l’activitat, com ara ciment, dissolvents, combustibles, 

olis o aigües residuals.  
 

CAUSES DE DANYS ALS ELEMENTS VEGETALS 
a. Impactes als troncs i/o branques. 
b. Contaminació química. 
c. Foc. 
d. Excés o embassament d’aigua. 
e. Compactació del sòl provocada per l’excés de trepig 

i la circulació de maquinària, així com per 
l’emmagatzematge de deixalles o de materials de 
construcció. 

f. Moviments de terres (buidades o terraplenades). 
g. Obertura de rases i altres excavacions. 

h. Deterioració mecànica de les zones 
profundes o superficials on viuen les arrels. 

i. Aïllament d’arbres en zones de difícil accés. 
j. Descens del nivell freàtic. 
k. Elevació del nivell freàtic salí. 
l. Impermeabilització del sòl, ocasionada per 

exemple per recobriments estancs. 
m. Ús inadequat de les eines. 
n. Errors en l’aplegada de material. 

Figura 28. Causes de danys als elements vegetals durant l’obra 
 

3.7. PROTECCIÓ D’ELEMENTS VEGETALS DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRES. 

Els arbres de la ciutat pateixen danys irreparables durant els treballs de construcció i urbanització, sovint 

per desconeixement i manca d’interès pel patrimoni vegetal per part dels professionals implicats.  

L’obertura de rases, la compactació del terreny, la impermeabilització del sòl, l’elevació del nivell freàtic, 

són factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant dels arbres per evitar malmetre més del 

necessari la seva precària existència.  

Els arbres que han de restar dins la zona de treball han de tenir el tronc i la zona radical llenyosa protegits 

per materials prou resistents als impactes però transpirables. Qualsevol material que envolti el tronc i en 

contacte directe amb aquest cal que, a més de ser transpirable, tingui una permanència màxima de 3 
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mesos  per evitar la formació de fongs per la humitat acumulada entre l’escorça i el cobriment. Desprès 

d’aquest període caldrà deixar respirar el tronc durant un mínim de 15-21 dies abans de ser cobert un altre 

cop. 

DECÀLEG AMPLIAT DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT 

1)  No compactar el terreny que hi ha al voltant dels arbres per evitar afectar l'àrea radical.  
2)  Davant la impossibilitat d’impedir l’accés del trànsit i els amuntegaments a la zona radical de seguretat, 

la superfície del sòl que es troba al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de 
drenatge (grava fina tipus ull de perdiu) amb un mínim de 20 centímetres de gruix, continguda en 
geotèxtil sobre la qual s’ha de col·locar un revestiment de taulons o d’un altre material semblant*1 i 
protegir els arbres segons indicacions de l’arbrat viari de carrer (punt 6 d’aquest apartat) 

3)  S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres. 
4)  Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d’1 metre del tronc, s'haurà de notificar a PiJBIM i’obrir 

manualment, i en cas d’haver de tallar arrels, és necessària la supervisió de tècnics municipals*2 
5)  En el cas que calgui intervenir a la zona radical de seguretat les operacions es faran amb mitjans 

manuals i sota supervisió de tècnics municipals.  
6)  En els casos on les afectacions radicals deixin a la vista arrels de més de 3cm i es preveguin més de 

dos dies en aquest estat o hi hagi temperatures elevades, les arrels s'hauràn de protegir amb un 
geotextil i mantenir-lo humit durant el temps en que les arrels estiguin al descobert, temps que haurà de 
ser mínim. 

7)  Per evitar danys mecànics, en l’arbrat de carrer s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de 2 
metres d’alçada com a mínim I incorporant uns tubs corrugats entre el tronc i la tanca de tal manera 
que el tub esmorteirà els possibles cops donats a les fustes i aquestes no faran ferides al tronc degut a 
la fricció i també recollir i protegir  de la mateixa manera les branques que puguin ser afectades.*3 

8)  S'haurà de garantir el reg manual a l'arbrat afectat en el seu sistema radical que no disposi de xarxa de 
reg automàtica, o s'hagi d'aturar per afectació de l'obra,  i serà l'obra la responsable del seu estat 
posterior. 

9)  Per evitar danys mecànics en espais oberts, cal col·locar una tanca de fusta o una reixa d’1,2 a 1,8 
metres d’alçada a la distància corresponent en cada cas, que englobi la zona radical de seguretat. Si no 
fos possible s’acordarà la solució més adient amb PiJBIM. 

10)  Per contrarestar una eventual pèrdua d’arrels, cal valorar una poda correctora de la capçada de l’arbre 
o el lligat de palmes en el cas de les palmeres, abans de l’inici de l’obra. 

11)  No es pot amuntegar material ni col·locar la caseta d’obra sobre els escocells dels arbres ni sobrela 
zona radicular de seguretat. No es poden abocar productes tòxics ni restes de construcció al voltant 
dels arbres 

12)  No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions elèctriques o similars, 
excepte en el cas que es refereixin a treballs sobre l’arbrat en si. 

*1Aquesta mesura s’hauria de prolongar poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la protecció ja no sigui 
necessària, s’ha de retirar immediatament i ventilar manualment la terra, tot respectant les arrels. 
*2 La rasa només es pot obrir manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc dels arbres o a 2 m si són palmeres o arbres 
palmiformes. No es pot tallar cap arrel de més de 3 cm de diàmetre, cal protegir les arrels de la dessecació i de les gelades, i deixar 
sempre el tall llis i net als extrems. En cas que no sigui possible el compliment d’aquesta norma, es requerirà una autorització especial 
abans de començar les excavacions, amb la finalitat d’arbitrar altres possibles mesures correctores. 
*3 La tanca mai no s’ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pendulars s’han de lligar cap 
amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc. 
Figura 29. Decàleg ampliat de protecció de l’arbrat 

 

Les fases de la protecció de l’arbrat són les següents: 

1) Localització i identificació dels elements vegetals existents que condicionen l’ inici de l’obra i n’afecten 
el desenvolupament. 

2) Valoració de l’afectació del projecte sobre els elements vegetals i les seves condicions. Aplicar la “NTJ 
03E Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció”. 

3) Quan sigui possible, la modificació per part dels paisatgistes i/o enginyers, del projecte constructiu 
(freqüentment, un petit canvi en el disseny o la ruta d’una rasa pot tenir influència significativa sobre la 
supervivència d’un arbre). 

4) Planificació de les tasques de protecció dels vegetals segons decàleg. 
5) Comprovació prèvia al començament de les obres que tots els sistemes de protecció dels elements 

vegetals estan correctament col·locats. 
6) Durant el procés d’execució de les obres, inspeccions periòdiques per comprovar el compliment de 

totes les mesures de protecció i avaluar qualsevol dany als elements vegetals. 
7) Una vegada finalitzada l’obra, retirada de totes les proteccions amb comprovació de l’estat de tots els 

elements vegetals. 
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8) Inspecció per part de PIJBIM junt amb la direcció facultativa a la recepció de l’obra, i redacció de 
l’informe sobre l’estat final dels arbres que el projecte preveia protegir. Si es detecta que s’ha afectat 
arbrat o palmeres que es preveien protegir durant l’execució de la mateixa, sigui per negligència o no, 
en el moment de la recepció de l’obra,  el valor dels elements s’haurà de compensar amb noves 
plantacions o econòmicament segons l’aplicació que de la valoració de la norma Granada de cada 
element faci PiJBIM. 

 

CONSIDERACIONS PER A LA PROTECCIÓ DELS ARBRES I DE LA VEGETACIÓ 

a. No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, 
colorants, dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres aglomerats. 

b. Els arbres i les àrees de vegetació no s’han de regar amb aigües residuals de la construcció. 
c. No s’ha d’abocar mai res sobre la zona radical. Si és inevitable, s’ha de procurar que el gruix de les 

capes abocades estigui d’acord amb la capacitat de resistència, la vitalitat i la formació del sistema 
radical de cada espècie, i també amb les característiques del sòl. 

d. No s’ha d’extreure terra de la zona radical. 
e. No està permès l’excés o l’embassament d’aigua per desguassos de la construcció en la zona radical 

dels arbres i de les àrees de vegetació. 
f. No és permès fer foc dins les àrees de vegetació. 
g. No s’ha de fer cap tipus de fonament a la zona radical. En cas que sigui inevitable, s’han de construir 

fonaments puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 m de distància de llum 
entre ells i amb el peu del tronc. S’ha d’establir la base dels fonaments puntuals allà on no malmetin les 
arrels que més clarament compleixin una funció estructural.  

Figura 30. Consideracions per a la protecció de l’arbrat  
 

ESQUEMA DE PROTECCIÓ D’ARBRES I VEGETACIÓ 

 
Figura 31. Esquema de protecció d’arbres i vegetació. Font: PiJBIM 
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ESQUEMA PROTECCIÓ DELS ARBRES I SISTEMA RADICAL 

 
Figura 32. Esquema de protecció d’arbres i el sistema radical. Font: PiJBIM 
 

ESQUEMA DE RASA I DISTÀNCIA A PROTECCIÓ D’ARBRES 1 

 
Figura 33. Esquema de rasa i distància a protecció d’arbres 1. Font: PiJBIM 
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ESQUEMA DE RASA I DISTÀNCIA A PROTECCIÓ D’ARBRES 2 

 
Figura 34. . Esquema de rasa i distància a protecció d’arbres 2. Font: PiJBIM 
 

3.8. AFECTACIONS ALS ARBRES I PALMERES 

Quan pels danys ocasionats a un arbre palmera resulti, mort, abatut o malmès o quan no sigui possible el 

seu trasllat o el manteniment dins l’àmbit d’afectació per obres o altre motiu, PiJBIM valorarà l’exemplar 

segons la Norma Granada a efectes d’indemnització, de manera que el promotor haurà de preveure una 

compensació econòmica en concepte noves plantacions a favor de l’Ajuntament.  

En els casos que s’afecti un arbre o palmera catalogada, PiJBIM podrà quantificarà el valor de l’arbre 

mitjançant un mètode que pot excedir els paràmetres de la Norma Granada.  

3.8.1. Arbres a retirar definitivament 

La retirada definitiva de l’arbrat només es contempla en els casos de que no fos possible la conservació o 

trasplantament de l’arbrat afectat. Es donarà valor segons la Norma de Granada per la seva compensació i 

es procedirà a la seva retirada previ acord amb els tècnics de l’Ajuntament. 

El valor obtingut de les afectacions produïdes (arbres o palmeres retirades no trasplantades) i dels arbres o 

palmeres previstos a la replantació haurà de ser equivalent. El valor de la nova plantació es detraurà del 

valor de la vegetació existent eliminada d’acord amb l’aprovació de la Norma Granada a la comissió de 

govern del 22 d’abril de 1993. 

En cas que la nova plantació no cobreixi el valor de la vegetació existent afectada, PiJBIM podrà demanar 

una compensació econòmica equivalent a la diferència, amb l’objecte de compensar en altres espais verds 

veïns la biomassa vegetal perduda en la mesura del possible.  
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3.8.2. Arbres a reubicar dins el mateix espai 

Sempre que sigui possible els arbres existents es reubicaran al’espai afectat i d’acord amb PiJBIM per tal 

de fomentar els processos naturals, simbiòtics i les relacions establertes amb la fauna com el refugi i la 

nutrició. 

3.8.3. Arbres a reubicar en un altre espai dins la ciutat 

Si no és possible tornar a plantar l’arbre dins l’espai d’origen, cal trobar ubicacions al més a prop possible 

per a la seva plantació en altres espais de la ciutat en col·laboració amb PiJBIM. 

3.8.4. Arbres a retirar amb destí al viver de recuperació 

Preferentment, abans que retirar els arbres amb destí al viver de recuperació, es buscaran llocs alternatius 

pel seu transplantament. Si no és possible trobar un emplaçament adient, es pactarà amb PiJBIM la seva 

retirada temporal al viver de recuperació, sempre que hi hagi disponibilitat d’espai. 

Els arbres fins a 60 cm de perímetre de tronc s’han de portar encubetats -o encuberat-los un cop arriben al 

viver per part de l'obra- per tal que puguin estar disponibles per a la plantació a una nova destinació el més 

ràpid possible. Les espècies hauran d’estar clarament identificades. 

Els arbres de perímetres superiors han d’anar als vivers d’aplec previ control de qualitat per PiJBIM, que 

pot acceptar o no aquest arbrat. S’aplicarà el “Protocol de trasplantament i recepció de l'arbrat en viver 

municipal”. 

3.9. AFECTACIÓ A MASSES ARBUSTIVES 

Durant el procés de redacció del projecte revisar la vegetació existent i detectar aquells exemplars que 

siguin d’especial interès per tenir característiques destacables, per integrar-los o per ser reaprofitats dins el 

projecte. 

En el cas de ser exemplars d’especial interès, es procurarà incloure'ls en el projecte evitant el seu trasllat o 

afectació. Seran protegits de la mateixa manera que els arbres o posant tanques de protecció al seu 

voltant. Si malgrat tot cal afectar-los, en el cas  que es tracti d’exemplars singulars per la seva exclusivitat, 

caldrà avisar als responsables d’Equipament Vegetal per si cal obtenir material vegetal per a la seva 

reproducció al viver. El trasplantament es realitzarà en l’època més adequada possible i sempre afectant el 

mínim possible les arrels. Un cop extrets, s’hauran de plantar al seu lloc definitiu sense esperes 

intermèdies. 

Aquells arbustos que puguin ser reaprofitats, es podaran prèviament a la seva extracció i es respectarà un 

volum de pa de terra suficient que asseguri la seva supervivència.  

Tots els elements vegetals que puguin ser susceptibles de reaprofitament, s’inclouran en un llistat amb el 

nom, el port i les unitats aproximades i s’informarà durant la fase de projecte de manera que hi hagi temps 

suficient per poder buscar una nova ubicació en altres indrets a aquestes plantes i planificar les actuacions 

a fer. 

En el cas que calgui entestar-los degut a la impossibilitat de poder fer el trasllat directe, els contenidors 

tindran la mida suficient per tal de  contenir les arrels folgadament, s’hauran de col·locar en un espai 

d’ombra i separades  de manera que les parts aèries de les plantes no s’interfereixin entre elles.  

S’executaran totes les operacions que necessàries per garantir el seu manteniment, posant especial 

atenció al reg. Aquest aplec serà temporal i caldrà plantar la vegetació al seu lloc definitiu el més aviat 

possible. 
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3.10. TRASPLANTAMENT D’ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS 

Els arbres catalogats d’interès local a la ciutat de Barcelona no es poden trasplantar. El trasplantament d’un 

arbre o d’un arbust exemplar ha de ser sempre l’última opció que s’ha de realitzar seguint els criteris de 

PiJBIM.  

Cal que les especificacions de projecte sobre tècniques de trasplantament dels arbres i arbustos exemplars 

garanteixin el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars afectats, amb un capítol dedicat a l’efecte al 

pressupost.  

En el cas que les condicions de transplantament no siguin viables es desestimarà aquesta operació d’acord 

amb PiJBIM. 

FACTORS PER AVALUAR LA VIABILITAT DEL TRASPLANTAMENT 

1) Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria. 
2) Gènere, espècie, tipus i varietat d’arbre/arbust. 
3) Època de trasplantament i termini d’execució de les operacions del transplantament. 
4) Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura segons els danys soferts a la part aèria i a les arrels. 
5) Condicions agroclimàtiques, edàfiques i mediambientals de la zona d’extracció i tolerància a les 

condicions del nou emplaçament. 
6) Termini d’execució de les operacions del transplantament. 
7) g) Serveis que es puguin afectar 

FAVORABLE DESFAVORABLE 
a) Arrels somes. 
b) Arrels fibroses. 
c) Arrels a prop del tronc. 
d) Arbres caducifolis. 
e) Arbres conreats en viver. 
f) Terreny argilós. 
g) Arbres joves. 
h) Palmeres. 

a) Arrels en profunditat. 
b) Arrels grans i insuficients. 
c) Coníferes. 
d) Arbres madurs. 
e) Arbres de generació espontània. 
f) Sòls pobres. 
g) Terreny sorrenc. 

Figura 35. Factors per avaluar la viabilitat del transplantament 
 

En funció de si s’han realitzat operacions prèvies al trasplantament es classificarà els exemplars com: 

1) Exemplars que han estat preparats per al trasplantament. 
2) Exemplars que no han rebut cap operació prèvia al trasplantament. 
 
Les tècniques i les opcions que s’han de tenir en compte en les operacions de trasplantament varien. Cal 

parar especial atenció a aquells exemplars en què, per la combinació de mida i pes, és necessari l’ús de 

maquinària especial per dur a terme l’operació.  

En tots els casos, cal la valoració d’afectació i l’autorització de PiJBIM, i garantir el seguiment de les 

ordenances municipals. En tots dos casos, si la grandària de l’arbre ho requereix, cal estudiar l’ús de 

tècniques i maquinària específiques. 

Una programació correcta del trasplantament repercuteix molt favorablement en el procés, sobretot en 

aquells exemplars que són difícils de trasplantar. 

Les tasques bàsiques d’un trasplantament executat correctament són: 

a) Extracció a partir del pa de terra. 
b) Regulació de l’equilibri hídric i protecció de l’escorça. 
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ÈPOCA DE TRASPLANTAMENT 

Caducifolis de clima fred *Hivern 

a) Durant el període de repòs vegetatiu i 
especialment al final, abans de la brotada 
primaveral. 

b) Després de la caiguda de les fulles. 

P
e

re
n

n
ifo

lis
 

Perennifolis de fulla 
ample 

*Final d’hivern 
c) Preferentment al final del període del repòs 

vegetatiu i abans de la brotada primaveral. 

*Final d’estiu 
d) Preferentment al final del període de repòs 

vegetatiu d’estiu i abans de la brotada de tardor. 
Perennifolis de fulla 
estreta (coníferes i 
resinoses) 

e) Arbres no trasplantables atesa la dificultat que comporta el 
procediment, cal consulta amb PiJBIM 

Espècies de climes càlids, 
palmeres i afins 

*Primavera 
f) Necessiten temperatures suaus i càlides. 

Preferentment espècies subtropicals. 
*Començament 
d’estiu 

g) Preferentment palmeres i similars. 

* Dins del període de repòs vegetatiu, les plantes llenyoses restringeixen el seu creixement a les arrels, per 
la qual cosa és l’època de màxima activitat rizogènica. 

Figura 36. Època de major idoneïtat i tolerància al trasplantament 
 

FASES I TASQUES DEL TRANSPLANTAMENT 

PRE 
TRASPLANTAMENT 

a) Treballs previs de planificació. 
b) Protecció de l’exemplar en treballs de 

construcció. 
c) Realització de talls correctes. 

d) Tractaments fitosanitaris i 
sanejament. 

e) Equilibri hídric. 

EXTRACCIÓ I 
TRANSPORT 

a) Dimensionament del pa de terra. 
b) Repicaments previs. 
c) Formació del pa de terra definitiu. 

d) Extracció. 
e) Transport. 
f) Dipòsit temporal. 

PLANTACIÓ 

a) Obertura del clot de plantació. 
b) Drenatge i aeració. 
c) Plantació. 
d) Reg. 

e) Aspratge i ancoratges. 
f) Encoixinat. 
g) Protecció de l’exemplar 

trasplantat. 

POST 
TRASPLANTAMENT 

a) Manteniment de condicions del sòl. 
b) Reg. 
c) Aportació d’adobs. 

d) Sanejament. 
e) Control i seguiment. 

Figura 37. Fases i operacions del trasplantament 
 

3.11. TRASPLANTAMENT D’ARBRES 

Alguns arbres son susceptibles de transplantament amb garanties d’èxit, en funció del seu creixement i 

condicions del seu emplaçament. Els exemplars que després d’una valoració tècnica per part de tècnics 

d’arbrat de PiJBIM es considerin en condicions adients per realitzar el seu trasplantament, podran ser 

sotmesos a aquesta operació. 

3.11.1. Operacions prèvies 

Abans d‘iniciar les operacions de trasplantament, cal tenir en compte els següents aspectes: 

1) Senyalització: cal indicar els arbres a trasplantar mitjançant la penjada de cartell/s, d’acord al model 
establert per PiJBIM, indicant les operacions que es duran a terme , així com les dates previstes de 
l‘operació. 

2) Protecció: realitzar tasques de protecció al voltant de la/es unitat/s a trasplantar mitjançant la col·locació 
de tanques o similars per tal d’allunyar el pas de vehicles o possibles elements mòbils a prop de l’àrea 
d’afectació de l’arbre. També s’envoltarà el tronc amb elements temporals, com manta de jute o similar, 
per tal que no pateixi cops o ferides durant les operacions de trasplantament.  
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3) Reg de suport: sempre que es pugui, es recomana realitzar regs quantiosos ( de més de 80 litres) dies 
abans del trasplantament. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’arbre tingui reserves d’aigua i a més 
el terreny presentarà menys resistència alhora de realitzar les excavacions i el pa de terra.  

4) Poda de transplantament: la poda ha de facilitar el moviment de l’arbre. Ha de ser lleugera, deixant 
tirassaves. Cal mantenir l’estructura i  fer només una aclarida.  

5) Tractaments fitosanitaris/antitranspirants : depenent de l’estat fitosanitari de l’arbre/es, es pot 
recomanar l’actuació d’una intervenció per garantir la seva estabilitat i reduir possibles proliferacions de 
la infecció detectada. El procediment d’aquesta actuació seguirà les prescripcions que cal dur a terme 
per a aquests ocasions i que queda recollit en el PTEV. 

6) Si l’actuació es realitza en el límit de l’època de trasplantament (primavera-estiu) o bé, es tracta 
d’arbres de fulla perenne, és d’obligat compliment l’aplicació d‘un antitranspirant per reduir la pèrdua 
d‘aigua.  

7) Control de serveis i recorregut: el responsable del trasplantament ha de sol·licitar la informació de 
serveis soterranis dins de l’àmbit d’actuació mitjançant acta TIC i sota la plataforma ACEFAT, 
preferentment. També es sol·licitarà dels serveis aeris que puguin estar dins les operacions de 
preparació o del recorregut del moviment de l’arbre.. 

8) Cal que també sigui analitzat i estudiat el recorregut des de la posició inicial fins a la definitiva, per tal 
de conèixer les mesures que s’hagin de prendre, com tall de trànsit, ocupació de via pública, etc. 
Qualsevol mesura que s’hagi de tenir en compte anirà a càrrec del responsable del trasplantament per 
tal que sol·liciti els permisos pertinents amb l’antelació suficient.  

3.11.2. Precaucions 

Si l’arbre presenta reixes o relligues, aquestes s’hauran d’extreure sense fer mal bé el coll de l’arbre. Si 

l’arbre ha generat llavi al voltant d’aquesta estructura, es retirarà amb cura o bé es deixarà la part que 

estigui cohesionada.  

Davant la presència de cartells informatius sobre l’arbre a trasplantar, aquests es retiraran i es deixaran al 

servei de PiJBIM.  

Qualsevol element de mobiliari urbà (bancs, papereres, cadires,...) que pugui resultar afectat pel 

transplantament, serà retirat pel responsable del trasplantament i ubicat allà on determini PiJBIM. 

3.11.3. Operacions extracció i transport 

Amb anterioritat al trasplantament es realitzaran actuacions de repicament per afavorir el desenvolupament 

de noves arrels. Per dur a terme aquestes operacions, es faran les demolicions de paviment necessàries 

que quedaran anivellades amb tot-ú i/o sauló durant el temps  necessari per garantir el trànsit de vianants.  

El pa de terra es realitzarà de manera mixta: manual i amb màquina. Les rases inicials i/o demolició de 

paviment serà amb el suport de màquina petita per un millor control i evitar danys. Un cop obertes les rases 

principals, es continuarà de manera manual per el desenvolupament del pa de terra.  

PROPORCIONS APROXIMADES ENTRE PERÍMETRE-DIÀMETRE-ALÇADA-PES 

circumferència (cm) diàmetre pa terra (m) alçària pa terra (m) pes exemplar (tm) 
30 0,75 0,5 2,5 
40 1 0,6 3,3 
50 1,25 0,75 3,9 
60 1,5 0,9 4,6 
70 1,75 1,05 5,9 
80 2 1,2 7,6 
90 2,25 1,35 9,3 
100 2,5 1,5 11 

Figura 38. Transplantament de grans exemplars. Font NTJ-08E 
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El diàmetre del pa de terra ha de ser 2-3 vegades la circumferència del tronc, mesurat a 1 m d’alçària del 

terreny i 1-2 vegades en alçària.  

Un cop obertes les rases perimetrals, es col·locarà malla metàl·lica des del coll i protegint tot el pa de terra 

fins a arribar a la base  per a la seva posterior relligada.  

Les arrels que es  trobin es  tallaran amb serra manual, sense deixar esqueixades ni danys. Es fixarà la 

malla metàl·lica al voltant del pa de terra per anar formant-lo fins a arribar a la base del pa de terra, on amb 

el suport d‘una grua, s’inclinarà l’arbre que prèviament haurà estat subjectat per dos punts mínims (al coll 

de l’arbre i a 2/3 de l’alçada del tronc). El pa de terra es protegirà amb una manta de jute o sac per evitar 

cops o danys. 

El tall de l’arrel basal es realitzarà preferentment fent passar un cable d’acer (12-15 mm diàmetre) amb el 

suport d‘un tràctel. 

Abans de realitzar cap moviment, caldrà marcar la cara nord de l’arbre  per respectar l‘orientació original a 

l’emplaçament definitiu.  

Un cop configurat el pa de terra i subjectat l’arbre s’anirà aixecant amb el suport d‘una grua per començar el 

seu transport a la posició definitiva.  

3.11.4. Transport 

El transport es realitzarà preferentment amb l’arbre col·locat de manera horitzontal, evitant que hi hagi 

projeccions fora del vehicle. Caldrà la seva subjecció o immobilització dins de la caixa del camió, per tal que 

durant el recorregut no pateixi moviments innecessaris. Si el recorregut és llarg, caldrà protegir la caixa 

amb una tela per evitar la deshidratació. 

3.11.5. Obertura del clot de plantació 

Caldrà obrir el clot de plantació amb una antelació mínima de 24h per validar la qualitat del terreny. En cas 

que calgui fer esmenes per millorar la permeabilitat o la textura, caldrà fer-los en aquest moment.  

La mida del forat haurà de ser  ‘aprximadament un terç més gran del diàmetre del pa de terra, assolint un 

mínim de 50 a 80cm més d’ample, segons les indicacions de PiJBIM. 

La terra retirada s’abassegarà al voltant del forat i és millorarà si cal segons els paràmetres de terra per a 

arbrat que es determina al PTEV.  

Cal verificar el drenatge del forat i col·locar una capa de sorra o grava fina en la base, amb un tub d’aeració 

per facilitar el reg profund. 

És necessari regar sempre de manera abundant abans de la plantació d’arbres per idebntificar possibles 

entollaments o dificultats de drenatge i per eliminar possibles bosses d’aire en treenys condicionats.  

3.11.6. Plantació 

L’arbre es presentarà dins del clot o rasa de plantació verticalment i correctament orientat. Si les parets del 

clot de plantació són argiloses, es rasparan per facilitar la penetració de les arrels. La cota del coll de l’arbre 

ha de coincidir amb la que marca la cota acabada del terreny, i l’aportació de terres no pot estar ni per sota 

ni per sobra d’aquesta referència.  

Les terres prèviament abassegades i millorades es col·locaran al voltant del pa de terra, cobrint el clot de 

plantació i omplint bé fins a la cota inferior. A més, es configurarà un cavalló de reg de 30-40cm d’alçada 

per rebre l’aigua de reg i formar un clot de plantació en superfície d‘uns 50a 80cm de diàmetre mínim. 
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Després de la plantació l’arbre es regarà de manera abundant per eliminar possibles bosses d’aire i 

fomentar l’assentament de les terres i altres materials emprats en la plantació.  

Segons les característiques de l’emplaçament i les directrius de PiJBIM, caldrà garantir la seguretat de 

l’entorn de l’arbre amb la instal·lació de sosteniments artificials, que poden ser soterrats o aeris, i que 

garanteixin la seva estabilitat davant de cops de vent o altres elements externs. . 

S’ha de garantir una periodicitat de reg per afavorir el desenvolupament de noves arrels, aquests regs es 

realitzaran durant al menys 1 any i seran responsabilitat de l’executor del trasplantament. A tal efecte 

s’executarà una xarxa de reg específica per a l’arbre trasplantat, d’acord als requeriments tècnics descrits 

del PTEV. 

3.11.7. Operacions post-plantació 

Totes les operacions que es portin a terme es faran sota la supervisió dels serveis tècnics de PiJBIM.  

Durant la primera brotada de l’arbre, es realitzarà una poda de neteja per retirar  el brancatge sec i que pot 

representar un perill amb la seva caiguda.  

Qualsevol operació a realitzar que no estigui descrita en aquest document, cal que tingui el vistiplau previ 

dels serveis tècnics de PiJBIM. 

3.12. INTERVENCIÓ PER INCOMPLIMENT  

En els casos d’incompliment de les obligacions dels promotors i titulars, públics o privats, de conservar les 

plantacions i els espais verds, PiJBIM podrà prendre totes les mesures necessàries per obligar-los a la 

realització dels treballs necessaris, i podrà procedir a la seva execució forçosa, tot exigint-los el pagament 

de les despeses incorregudes, sens perjudici de la sanció que en el seu cas pugui correspondre. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat d’elements protectors per arbre (unitats d’arbres protegits) i ml de tanca per a la protecció d’àrea 
de vegetació. 
Unitat d’arbre trasplantat 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ordenança del medi ambient de Barcelona aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i publicada al 
BOPB el dilluns 2 de maig de 2011. 
NTJ 03E: 2005. PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ. 
NTJ 08E: 1994. TRASPLANTAMENT DE GRANS EXEMPLARS. 
DMA 04 Manual de Gestió de l’Arbrat Viari de Barcelona. 
NTJ-08E. Transplantament de grans exemplars. 
MP10 El transplantament d’arbres i palmeres. 
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4. CONDICIONS DELS ELEMENTS SIMPLES 

S’entenen com a elements simples tots aquells materials i elements destinats a la consecució de l’obra de 

jardineria objecte del present plec de condicions. Les característiques tècniques generals dels elements 

simples són les definides i descrites en el document del projecte de jardineria i, si escau, en el plec de 

condicions particulars. La direcció facultativa les haurà d’examinar, comprovar i acceptar, o bé rebutjar si no 

compleixen les condicions exigides. 

En aquest capítol es descriuen les prescripcions generals que han de complir i a les quals han de trobar-se 

subjectes els elements simples, essent d’aplicació, com és natural, totes aquelles prescripcions que 

s’assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de prescripcions o en el plec de 

condicions particulars de determinades obres que així ho requereixin. 

4.1. TRANSPORT  

El transport dels elements simples s’ha de dur a terme de manera adequada a la naturalesa, la dimensió i 

altres característiques de l’element simple, vetllant per la seguretat i la integritat de l’element, que no ha de 

patir cap mena de desperfecte ni alteració durant el procés. A aquest efecte, cal prendre’n les mesures i 

accions adequades.  

El transport s’ha de dur a terme de la manera més adequada a les necessitats de l’element simple, però 

també a les necessitats de l’obra. En qualsevol cas, amb la promptitud i la diligència adequades a aquests 

dos factors. 

4.2. EMBALATGES I PROTECCIONS 

Els elements simples s’han de transportar degudament embalats i protegits perquè no pateixin cap 

alteració, modificació, dany o degradació durant el transport ni durant la manipulació anterior i posterior al 

transport, que també haurà de ser l’adequada a la naturalesa de l’element per tal de que aquest es 

mantingui íntegre en les seves qualitats. Es prefereixen, en general, aquells embalatges i proteccions 

constituïts per materials no perjudicials per al medi ambient, ni per la seva fabricació ni per la seva 

manipulació, i preferentment reciclables.  

4.3. DOCUMENTACIÓ 

Els elements simples s’han de transportar i ser recepcionats amb la documentació prescrita o adequada a 

cada element. En aquesta documentació, hi han de constar les dades identificatives, descriptives, 

convenients o prescriptives, si n’hi ha, per a cada element simple. 

4.4. INSPECCIÓ, ASSAIG I EXAMEN  

Corresponen a la direcció facultativa de l’obra la inspecció, els assaigs i l’examen per a l’acceptació o el 

rebuig dels elements simples. 

En general, els elements simples han de reunir les condicions següents: 

1) Ajustar-se a les especificacions del PTEV en les parts generals, i particularment en aquelles que siguin 
afectes. 

2) Ésser examinats per PiJBIM i per la direcció facultativa.  
 

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva i queda supeditada a l’absència de defectes de 

qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de defectes o vicis ocults 

observats i comprovats amb posterioritat. 
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L’acceptació o el rebuig dels elements simples és competència de la direcció facultativa de l’obra, que 

estableix els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte. 

Els elements simples rebutjats han de ser retirats ràpidament de l’obra, tret que disposin de l’autorització 

expressa de la direcció facultativa de l’obra, que podrà sotmetre’ls a les proves que creguin necessàries. 

Els materials han d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les dimensions i 

característiques definides pel projecte, el plec de condicions particulars i el plec de prescripcions generals. 

S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun d’aquests documents referents als 

elements simples. 

El contractista ha de permetre l’accés als vivers, fàbriques o instal·lacions on es trobin els materials a la 

direcció facultativa de l’obra, que ha de poder efectuar totes les proves que consideri necessàries. 

Els assaigs i les proves dels elements simples els poden dur a terme laboratoris especialitzats en la matèria 

sempre que sigui necessari i així ho consideri la direcció facultativa de l’obra. En cas de resultat negatiu, el 

cost dels assaigs anirà a càrrec del contractista. 

Els assaigs, les verificacions i les comprovacions dels elements simples només afecten aquests elements, 

que s’entenen únicament com una recepció parcial o temporal fins que no quedin integrats en el conjunt de 

l’obra i se n’efectuï la recepció definitiva. 

4.5. REPOSICIÓ 

Els materials que no hagin estat acceptats per la direcció facultativa de l’obra en el moment de la recepció o 

de l’examen, o bé durant el període de garantia, hauran d’ésser substituïts per altres, a càrrec del 

contractista, que sí puguin ser acceptats després de sotmetre’s al mateix procés de valoracions per part de 

la direcció facultativa de l’obra que l’element simple al qual substitueixen.  

4.6. EMMAGATZEMATGE 

Els elements simples s’han d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que se n’asseguri la 

idoneïtat per a l’ús i una possible inspecció en qualsevol moment. 

Cal tenir especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni aquells elements simples que per les seves 

característiques necessitin atencions especials de conservació o manteniment, sobretot pel que fa a les 

plantes vives o a elements fràgils, així com als productes fitosanitaris, químics o amb alt grau 

d’inflamabilitat. 

4.7. CONTROL DE QUALITAT 

Els elements simples que s’hagin d’utilitzar als projectes d’espais verds estaran sotmesos als controls de 

qualitat propis del projecte d’urbanització. En el cas dels elements de jardineria, PiJBIM podrà efectuar 

controls de qualitat específics, de manera que se n’asseguri la idoneïtat dels mateixos, i serà obligació del 

promotor o gestor del projecte generar el procediment i l’oportunitat per realitzar-los. 

Els projectes hauran de contemplar partides específiques a l’efecte, que en el cas de la vegetació implicarà 

complementar els amidaments previstos fins a un 5 o 10% de les unitats estimades per poder comprovar la 

seva idoneïtat de forma destructiva –retirant les plantes del contenidor i obrin el pa de terra- si cal, i realitzar 

les proves necessàries per verificar al qualitat dels sistemes radicals i altres aspectes. 

El REPs de PiJBIM podran instruir la retirada i substitució de partides de vegetació que no compleixen amb 

les normes de qualitat, especialment pel que fa a un arrelament insuficient o dimensions inferiors a les 

especificades.   
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5. CONDICIONS DE LES PLANTES I EXECUCIÓ DE LES PLANTACIONS 

Els elements vegetals s’han de presentar correctament embalats i en bones condicions físiques en el 

moment del seu lliurament, correctament regats, sense cops, trencaments ni ferides, de manera que sigui 

factible el seu normal desenvolupament posterior. El sistema radical ha d’omplir correctament el contenidor, 

de forma que el pa de terra mantingui la seva integritat en treure les plantes. 

Els arbres s’han de ser presentar amb pa de terra, contenidor, air-pot, o similar, sense podar i correctament 

fletxats. El coll dels arbres s’ha de presentar al seu nivell natural, sense soterrar en el procés de repicat, 

amb un sistema radical correctament desenvolupat i sense espiralitzar. 

No s’accepten plantes recentment entestades amb sistemes radicals que no omplin el nou test ni hagin 

consolidat el substrat. Per evitar el frau en el subministrament, les plantes hauran de guardar la 

correspondència entre dimensió de la planta, dimensió del test i temps de creixement. 

Per poder plantar sempre en bones condicions, s’ha de garantir el correcte transport de les plantes, que 

han de ser protegides del sol i el vent durant tot el trajecte. És essencial tenir en compte les necessitats de 

les plantes durant el temps d’aplec abans de la seva plantació, reg i protecció física inclosos. 

Per facilitar el desenvolupament dels elements vegetals plantats a l’etapa inicial s’han de preveure la 

provisió d’aspres, ancoratge, reg, tancament i senyalització provisional per les plantacions durant el seu 

període d’establiment. 

És obligatori aportar els documents que acreditin les bones condicions fitosanitàries dels vegetals que es 

plantaran. PiJBIM podrà exigir que tots els elements vegetals destinats a la plantació als espais públics de 

la ciutat de Barcelona portin el passaport fitosanitari de la Unió Europea a la unitat comercial de distribució. 

5.1. SUBMINISTRAMENT DE VEGETACIÓ  

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al PTEV en condicions referides al cultiu, estat 

fitosanitari, aspecte i presentació, i el subministrador ha d’executar totes les feines necessàries per a què 

l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions. El subministrament inclou el 

transport de l'espècie vegetal fins al punt de plantació o d’aplec que PiJBIM determini. 

Les característiques de les plantes no han de quedar alterades pel seu transport ni la seva manipulació, 

que s’han de fer seguint les indicacions de la NTJ corresponent, en funció de cada espècie i tipus de 

presentació.  

És fonamental evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria de la planta  en el transport, sobretot 

si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra, 

especialment si aquest no presenta protecció. 

5.2. APLEC DE VEGETACIÓ  

El projecte de plantació ha de preveure l’emmagatzematge i la plantació provisional de vegetació si les 

característiques del projecte ho demanen. Les plantes s’han d'emmagatzemar a l'obra segons tipus, 

varietat, dimensions i presentació, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les 

existències. 

Les obres han de preveure i disposar d'un lloc controlat per la direcció facultativa dels treballs per l’aplec i 

aclimatació de material vegetal que es subministra però no es pot plantar immediatament, sigui qual sigui la 

presentació. A tal efecte s'ha d'habilitar una rasa per introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o 

algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent 

fort i el sol directe.  
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Les plantes s’han de mantenir en bones condicions durant el temps que estiguin al viver d’obra i fins al 

moment de la plantació, especialment l’emmagatzematge d’espècies vegetals subministrades en contenidor 

o pa de terra protegit amb malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar el mateix dia. Es consideren 

incloses dins d’aquesta unitat d’obra la preparació i la comprovació del terreny a peu d’obra. 

D’acord amb el previst al projecte, habilitar una zona viver dins l’obra per fer aplec del material vegetal de 

forma que es mantingui la seva qualitat, d’acord amb les indicacions següents: 

1) L’espai d’aplec ha d’estar resguardat del vent. 
2) És important evitar que l’arbrat estacionat broti abans de la plantació. 
3) El material vegetal no es pot deixar apilat. 
4) El temps màxim d’aplec en obra d’arbres i arbustos i altres plantes és de 7 dies. 
5) No es poden estacionar al viver d’obra les plantes vivaces, les gramínies, ni els pans d’herba. 
6) És responsabilitat del contractista mantenir i reposar les plantes sense cap càrrec dins de l’obra, i el 

viver d’obra ha d’estar tancat, almenys provisionalment, per evitar robatoris. 
7) Protecció contra la insolació en cas de plantació a la primavera-estiu, amb malles d’ombra de petita 

estructura metàl·lica i malla del 70%. 
8) Protecció contra el fred en cas de plantació a la tardor-hivern, amb palla al voltant dels contenidors, pa 

de terra o guix.  
9) En el cas de plantes més càlides, està prohibit emmagatzemar-les a l’hivern, i en tot cas, s’han de tenir 

al túnel de plàstic.  
10) El pa de terra ha d’estar sempre a l’ombra, cobert amb sauló o palla, i s’ha de mullar fins a l’interior. El 

pa de terra amb guix s’ha de regar pels forats de dalt. Les plantes subministrades en contenidor s’han 
de regar diàriament. 

11) S’ha de vigilar l’estat fitosanitari del material aplegat i, en cas necessari, s’ha de demanar permís a 
PiJBIM per efectuar el tractament fitosanitari oportú. 

 

PiJBIM podrà exercir tasques i operacions de control d'execució de tot el procés de subministrament aplec i 

plantació del material vegetal, i emetre les instruccions pertinents a les direccions facultatives, 

subministradors i contractistes per efectuar les tasques necessàries o corregir la seva execució segons el 

seu criteri.  

Els punts de control més destacables són els següents: 

a. Inspecció visual de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
b. Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
c. Revisió i control de la plantació acabada. 
d. Inspecció visual de la unitat plantada. 
e. Presa de mostres i control de qualitat. 
f. Instruccions per la correcció de les irregularitats observades. 
 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat mesurada per unitat de planta subministrada. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reglament UE 2016/2031, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, 
Reglament UE 2019/2072 on s’estableixen les condicions uniformes i Reglament UE 2017/2313 
NTJ 07A:2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
NTJ 07D:1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
NTJ 07E:1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
NTJ 07F:1998 Subministrament del material vegetal. Arbustos. 
NTJ 07I:1995 Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
NTJ 07C:1995 Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
NTJ 07P:1997 Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i aplegada en viver d’obra. 
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5.3. ARBRES 

Els arbres són un pilar essencial dels projectes d’espais verds i cal tenir-hi especial atenció amb la seva 

selecció ja que constitueixen una xarxa que connecta tots els espais verds de la ciutat. Són els principals 

prestadors de serveis ecosistèmics en el verd urbà, alhora que mantenen una funció estructural com a 

organitzadors de l’espai i la seva percepció.  

La ciutat de Barcelona es va adherir en 1995 a la “Carta de Barcelona. Declaración del Derecho al Arbol en 

la Ciudad, del 2 de Junio de 1995” i als seus principis. Des de llavors, ha estat una ciutat capdavantera en 

el desenvolupament de polítiques de plantació i conservació de l’arbrat, com una mesura de millora 

ambiental concreta i contundent. 

Per aquesta raó, l’Ordenança general de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona (OMA), en el seu Títol 

7 - Espais verds i biodiversitat i als annexes corresponents, els dedica direrents apartats, les condicions 

mínimes en relació amb l’arbrat envers les noves urbanitzacions o la modificació de les existents. 

Cal tenir en compte la forma de l’arbre, el port, el color de les fulles, la seva persistència o caducitat, la 

textura, la velocitat de creixement, la floració, la fructificació, etc. La seva distribució —en masses o aïllats— 

és també molt important. Segons la seva disposició, poden ajudar a crear espais especialment protegits del 

vent, del soroll o de la contaminació atmosfèrica.  

Cal escollir l’arbrat segons les necessitats de l’espai i tenint en compte aspectes com el desenvolupament 

de la capçada i port en estat adult, la persistència de la fulla, i la resistència d’estructura i longevitat de 

l'espècie en l’espai on s’ubicarà, entre d’altres; tot atenent a les condicions própies de la trama urbana, que 

no son mai les naturals, i els condicionats culturals, com ara la necessitat d’un desenvolupament ràpid. 

Els arbres estructuren hàbitats per la fauna autòctona, principalment invertebrats i ocells, que prové dels 

paratges naturals pròxims a l’entorn urbà. Aquesta fauna gaudeix d’espais amb una vegetació diversa i 

madura, ben estructurada en estrats i estadis de desenvolupament, resilient a les pertorbacions 

mediambientals.  

A l’espai viari, la possibilitat d'utilitzar un gran varietat d'espècies és limitada, i és important treballar amb 

aquelles, ja siguin autòctones o al·lòctones, que s’adaptin fàcilment a les condicions d’aquests àmbits, que 

son especialment exigents, de forma que actuïn com a connectors d’hatitats de la ciutat i com prestadors de 

serveis ecosistèmics equivalents als dels espais naturals. 

Els arbres en zona verda, com ara parcs i jardins, a més d’oferir valors estètics i culturals establerts des de 

fa segles, poden atendre més facilment a criteris de biodiversitat amb l'ús d'espècies que de forma general 

presenten més interaccions amb la fauna local. Per aquest motiu es necessari que les espècies arbòries 

autòctones han de tenir una presència rellevant dins dels espais enjardinats de la ciutat. 

Les espècies planifòlies son majoritàries degut a la seva major adaptabilitat tant durant la plantació com el 

manteniment, i cal que aquestes espècies siguin majoritàries per tal de mantenir una infraestructura verda 

saludable i eficient, en combinació amb una bona proporció de coníferes. 

Com la resta del verd urbà, els arbres precisen d’un sistema de reg per garantir la seva implantació i 

correcta gestió, i el projectes hauran de contemplar aquesta instal·lació. 

Els projectes hauran de preveure i acomodar la utilització d‘arbrat provinent del viver de recuperació de 

PiJBIM, per recuperar i incorporar arbres de gran port. 

Per facilitar els treballs de gestió de l’arbrat, a Barcelona s’aplica la classificació següent:  

1) Arbre viari: arbre en trama urbana, predominantment en escocell i en alineació, situat en un entorn 
proper a edificacions i/o calçada, que requereix una poda de manteniment més freqüent que la resta de 
tipologies. Es classifica en quatre categories segons el perímetre de tronc, mesurat a 1 metre del terra. 
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2) Arbre de zona: arbre en trama urbana, sobretot en parterre o sauló, que per la seva situació no afecta 
edificis ni el pas de vehicles, per la qual cosa la poda és diferent en freqüència i forma de la de l’arbrat 
viari. 

3) Arbre de parc: arbre situat dins d’un parc o jardí, inclosos els interiors d’illa, amb una necessitat de 
manteniment equivalent a la de l’arbrat de zona. 

4) Arbre de zona naturalitzada: arbre situat dins d’una zona naturalitzada —abans anomenada forestal— 
normalment fora dels camins marcats dins dels parcs o les zones verdes, amb criteris de poda 
específics adaptats a aquesta circumstància. 

 

CATEGORÍES D’ARBRES I PALMERES PiJBIM 

 1a categoria 2a categoria 3a categoria Exemplar 

Perímetre arbre (cm) fins a 40 entre 41 i 80 entre 81 i 110 superior a 110 

Alçada palmera (m) fins a 4 entre 4 i 8 entre 8 i 15 superior a 15* 
*També amb port destacable segons el criteri de PiJBIM 

Figura 39. Categories d’arbres i palmeres PiJBIM. Font: Gestió de l’arbrat viari PiJBIM 

5.3.1. Subministrament 

L’èxit del bon desenvolupament d’un arbre depèn de la qualitat del subministrament i la plantació del 

material vegetal i, per tant, és important efectuar un control rigorós en tot el procés. Cada arbre ha d’anar 

marcat mitjançant una cinta de color identificativa, amb dades de cultivar, origen, i classificació.  

Les plantes de la mateixa espècie que s’han d’utilitzar en un projecte, especialment en arbrat viari, han de 

provenir d’un mateix lot, per tal que els individus plantats al mateix tram presentin característiques 

homogènies en el diàmetre del tronc, l’alçada total, l’alçada de la capçada, i la seva forma i volum. 

Els arbres que se subministrin han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 

que fa als organismes patògens i a les malures que afecten la qualitat de la planta de manera significativa. 

El control consta de tres punts essencials a repetir en el viver d’origen, durant l’aplec i en el moment de la 

plantació: 

1) Inspecció visual de la capçada, la formació i l’estat de les branques i fulles. 
2) Inspecció del tronc, característiques, perímetre i alçada sense branques. 
3) Inspecció del sistema radical per verificar el coll de l’arbre, desenvolupament, quantitat i qualitat de els 

arrels. 
 

La manera d’efectuar la inspecció dels arrels implica preveure el subministrament d’exemplars 

suplementaris per utilitzar al control de qualitat del coll de l’arbre i el sistema radical, especialment. 

Les dimensions dels arbres subministrats conformaran amb la classificació del perímetre de tronc o calibre 

de PiJBIM. 

CLASSES PERIMETRALS D’ARBRAT PER SUBMINISTRAMENT SEGONS CALIBRE PiJBIM 

No utilitzada Petit Estàndard Excepcional No utilitzada 
6-8 12-14 18-20 30-35 45-50 
8-10 14-16 20-251 35-40 50-60 
10-12 16-18 25-30 40-45 60-70 

Nota 1: (20-25) és la classe emprada a la ciutat, especialment per a espai viari 
Nota 2: Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals 

Figura 40. Classificació d’arbres per subministrament segons calibre PiJBIM 
 

En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens, poden ser desitjables formes i dimensions 

especials, amb el tronc bifurcat, inclinat, tort o múltiple. En aquests casos, els lots de subministrament no 

tenen l’obligació de ser homogenis, però la seva forma i port ha d’estar aprovada explícitament per PiJBIM. 
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5.3.1.1. Especificacions per a arbrat viari 

L’arbrat viari es regeix per especificacions particulars més restrictives que l’arbrat general d’espai verd.  

Els arbres per a plantació en vials precisen una certa alçària de creu i capçada i s’ha de tenir cura de 

seleccionar espècimens amb branques principals regulars i sense un excés de ramificació. Les 

especificacions de projectes per a arbres del carrer han d’assenyalar l’alçària de capçada de forma estricta. 

Aquesta ha de tenir relació amb la mida i amb l’espècie i/o la varietat de l’arbre, de manera que estigui ben 

equilibrada amb el tronc.  

Tots els arbres que s’hagin de plantar en el sistema viari han de tenir les següents característiques: 

1) El tronc ha de ser recte i vertical. 
2) La copa ha d’estar formada i equilibrada. 
3) Tots els individus d’una mateixa espècie han de mostrar una aparença similar. 
4) Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar. 
5) Els arbres de capçada de creu han de tenir la capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar un 

mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar. 
6) L’alçada mínima del tronc lliure de branques i de qualsevol mena de rebrot ha de ser de 2,25 m en els 

de port mitjà, i de 2,5 m en els de port gran 
 

ALÇÀRIA DE CAPÇADA I DIMENSIONS DE PLANTACIÓ 

   
Figura 41. Classificació d’arbres segons capçada. Font: NTJ 07D 1996 i Gestió de l’arbrat viari, PiJBIM 
 

Finalment, la classificació general de l’arbrat segons diferents paràmetres es presenta al següent quadre: 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DE L’ARBRAT PER SUBMINISTRAMENT SEGONS PORT 

 PETIT MITJÀ GRAN 

Diàmetre de capçada  <4 4-6 >6 

Alçada de capçada  <6 6-15 >15 

Alçada lliure de branques  2,25 2,25-2,50 2,50 

Calibre (cm) 18-20* 20-25* 25-30* 

*Excepcionalment, es poden subministrar arbres de diferents dimensions amb autorització expressa de PiJBIM 
Figura 42. Classificació dels arbres segons port 
 

La dimensió i port de la capçada és un altre mètode de classificació dels arbres, i resulta en les categories 

de capçada “alta”, “mitjana” i “baixa”.  

Als efectes de subministrament i plantació, s’ha de mantenir en tot moment la proporció necessària envers 

les dimensions de la capçada i la classificació perimetral de l’arbrat, que afecta tant a les dimensions dels 

mitjans auxiliars com als sots de plantació, que caldrà ampliar per un factor de 3 en amplada i, si cal, 0,7 en 

profunditat per obtenir les dimensions del forat d eplantació mínim dessitjat. 
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5.3.2. Part aèria 

La relació entre l’alçada i el tronc ha de ser proporcional segons l’espècie i la varietat. La copa ha de ser 

proporcional al gruix del tronc i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles. Si hi ha fulles 

han d’evidenciar una bona salut i han d’estar lliures de plagues, malures, clorosis o necrosis. 

El tronc ha de ser generalment únic, recte i vertical, no ha de presentar deformacions ni ferides. Els arbres 

fletxats han de tenir la guia dominant intacta. Com norma general, l’alçada de tronc lliure de brancatge ha 

de ser com a mínim de 2,25 m, excepte que el projecte hagi previst altre especificació amb el vist i plau de 

PiJBIM. Els arbres es poden classificar de diferents maneres, pel que respecta a la seva forma es 

considera la següent: 

1) Arbres estàndard o de capçada 
a) Amb capçada a partir de l’enforcadura o creu 
b) Amb guia central (arbres de capçada fletxats) 

2) Arbres ramificats des del coll 
a) De troncs múltiples 
b) d’un sol tronc 

3) Arbres de port arbustiu 
4) Grups d’arbres 
 

Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb 

forquetes) en el seu eix principal ni ramificacions anòmales. 

Els arbres ramificats des del coll i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de dalt a baix 

i han de tenir les branques laterals repartides regularment al llarg del tronc. 

Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La capçada 

de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del tronc.  

Els arbres de capçada de creu han de tenir capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar un mínim 

de tres besses equilibrades entre elles i sense podar. 

Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar, i els cultivars fastigiats han de tenir 

un tronc únic recte. 

En la poda de formació s’han de respectar sempre els gradients de ramificació. La poda addicional de 

branques s’ha de dur a terme conforme al tipus de l’espècie o varietat, excepte pel que fa als empelts que 

mantenen formes globoses o pendulars. 

La dimensió del perímetre de tronc –conegut com calibre- es altre forma de classificació. S’ha de mesurar 

de forma correcte durant el control de qualitat, a un metre sobre el nivell del coll de l’arrel, que ha de quedar 

exposat i a nivell del terreny en el moment de la plantació. Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre 

total és la suma dels perímetres individuals.  

Una classificació per calibre és correcta si tots els arbres d’una mateixa partida tenen una grandària igual o 

superior a la mínima de la classe perimetral considerada. El perímetre del tronc per a plantacions –

especialment en el cas d’arbrat viari- ha de ser superior a 18 centímetres, excepte quan PiJBIM així ho 

autoritzi.  

5.3.3. Part subterrània 

Per garantir la consistència en el subministrament i la flexibilitat en la logística de la plantació, PiBIM només 

accepta arbres subministrats amb pa de terra o en contenidor.  

No s’accepten arbres a arrel nua, atès que els procediments de compra i subministrament per execució 

d’obres no sempre es poden coordinar amb els millor períodes de plantació. 
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És imprescindible que l’arbre hagi estat repicat –és a dir, poda d’arrels- un mínim de dues vegades i que les 

arrels omplin el pa de terra amb nombrosos pèls absorbents. El pa de terra ha de ser sòlid, sense 

esquerdes i compacte, amb evidència de sistema radical suficientment desenvolupat, sense mostres 

d’haver estat repicat o encubetat recentment, sense evidència d’espiralització de les arrels i amb el coll de 

l’arbre sense cobrir. 

El subministrament d’arbres es farà respectant les característiques i dimensions de l’arbre. Als arbres 

subministrats amb pa de terra o contenidor, la mida del sistema radical ha de serproporcional al 

desenvolupament de la planta, al tipus de creixement i estructura de l’espècie o la varietat, i a les 

condicions del sòl, segons el quadre adjunt. 

PRESENTACIÓ D’ARBRES SEGONS EL SISTEMA RADICAL 

Tipus Presentació Dimensió 

FULLA CADUCA 

Arrel nua No s’accepta 

Pa de terra 

Diàmetre del pa de terra en 
cm 

Mitja de la classe perimetral del 
tronc en cm x 3 

Profunditat del pa de terra en 
cm 

Diàmetre del pa de terra en cm x 
0,7 

Contenidor Volum del contenidor proporcional a la mida de la planta 

FULLA PERENNE 

Arrel nua No s’accepta 

Pa de terra 

Diàmetre del pa de terra en 
cm 

Mitja de la classe perimetral del 
tronc en cm x 2 

Profunditat del pa de terra en 
cm 

Diàmetre del pa de terra en cm x 
1,2 

Contenidor Volum del contenidor proporcional a la mida de la planta 

Figura 43. Presentació d’arbres segons el sistema radical 
 

El volum mínim del sistema radical i per tant del contenidor amb relació al perímetre està expressat en el 

quadre adjunt. 

VOLUM MÍNIM DEL SISTEMA RADICAL 

 FULLA CADUCA FULLA PERENNE 

Classe perimetral (cm) Volum mínim  
contenidor (l) 

Volum mínim  
contenidor (l) 

Diàmetre mínim 
contenidor 

16-18* 35 35 40 

18-20 50 50 45 

20-25 50 50 50 

*No s’accepta aquesta presentació, excepte a petició expressa de PiJBIM 

Figura 44. Volum mínim del sistema radical 

5.3.4. Conreu i repicament 

El marc de plantació entre els arbres en el viver d’origen ha de ser proporcional a les necessitats dels 

individus segons l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització. Els arbres cultivats han d’estar 

satisfactòriament units per portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han de donar naixement a una 

corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les característiques pròpies de la 

cultivar. 

Tots els arbres s’han d’haver cultivat d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, l’edat i la 

localització. Els criteris de qualitat d’un arbre han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema 

radical. Els arbres han d’estar ben ramificats i s’han de repicar periòdicament. 
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La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu abans de 

ser arrencat per a la seva comercialització. El primer repicament que es té en compte és el que es produeix 

quan es passa l’arbre del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de 

l’arbre per a la seva comercialització. 

Els arbres cultivats al camp s’han de repicar amb una freqüència temporal, tal com està descrit en el quadre 

següent: 

FREQÜÈNCIA DE REPICADES 
PERÍMETRE DEL TRONC FREQÜÈNCIA DE REPICAMENT 

< 20 cm 3-5 anys 
> 20 cm 5-6 anys 

Figura 45. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp 
 

Segons el perímetre, hi ha establert un nombre de repicades mínim i un de recomanat per a arbres 

ramificats o de capçada. 

NOMBRE DE REPICADES 
 FULLA CADUCA FULLA PERENNE 

PERÍMETRE MÍNIM RECOMANAT MÍNIM 
16-18 2 2 2 
18-20 2 3 2 
20-25 2 3 2 
25-30 2/3 3 3 
30-35 3 4 3 
35-40 3/4 4 3 
40-45 4 4 4 

45-50 o més 4 4 4 o més 
Figura 46. Nombre de repicades segons el perímetre del tronc 
 

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar a un contenidor 

més gran amb una freqüència mínima de dos anys. En tots els casos, els arbres cultivats en pa de terra 

s’han de lliurar amb pa de terra amb malla metàl·lica no galvanitzada o plàstica degradable. 

És important que el procés de repicament no impliqui el soterrament del coll de l’arbre, que s’ha de 

mantenir al seu nivell original. 

5.3.5. Transport 

Amb l’objectiu de garantir la qualitat dels arbres, és necessari que siguin extrets del viver subministrador 

com a màxim 48 hores abans de ser servits. Durant tot el maneig, des de l’arrencada al viver fins a la 

plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys mecànics i de l’exposició a la insolació, al vent o 

a temperatures extremes (fred i calor). Al viver, les plantes han d’haver estat preparades correctament per 

al viatge. 

En la preparació dels arbres per al transport, s’han de lligar les branques amb cintes o teles amples de 

manera que quedin recollides tant com es pugui sobre el tronc, però sense que es trenquin o malmetin. 

Els arbres s’han de carregar en el camió en la posició correcta, segons cada cas. Si s’apilen un sobre altre, 

s’ha de fer de manera que no es malmetin els que queden situats a la part de sota. El material vegetal 

carregat ha d’estar tan immobilitzat com sigui possible i, si cal, s’han de fer servir falques i material de 

farciment. 

Durant el transport s’ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació. En el transport del viver al punt de 

lliurament, els arbres sempre han d’anar coberts per una vela o per qualsevol altre material per tal que no 

pateixin estrès hídric ni desgast de les arrels o de la part aèria a causa del vent. 
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5.3.6. Marc de plantació 

La distància entre arbres pot afectar de manera significativa al seu desenvolupament, atès que 

competeixen per la llum a la part aèria, i per l’aigua i els nutrients a la part subterrània. Així mateix la 

distància entre arbres afecta seriosament al servei d'enllumenat, la visibilitat de la senyalització i la 

precepció dels veins dels edificis de l'espai on es troben els arbres, que poden arribar a tocar les façanes 

de forma continua. La densitat excessiva pot fomentar la competició dels sistemes radicals, l’aixecament de 

paviments, i la falla d’especimens, tot en detriment de la qualitat de l’arbrat i de la seva conservació. 

Conceptualment és un error greu plantar arbres exemplars excessivament propers entre si, o solapant les 

copes d’arbres en diferents estadis de desenvolupament. Aquest tipus d’errada en el disseny de 

plantacions impacta sobre el futur desenvolupament dels arbres, que creixen en competició pels escassos 

recursos que es troben a l’ambient urbà. Aquestes condicions, debiliten els arbres i generen problemes de 

conservació a llarg termini. Per tant, alhora de realitzar les noves plantacions o intervenir a l’espai que 

comprèn l’espai radical d’arbres existents, cal preservar el volum de capçada i d’arrels existent. 

PiJBIM no permet la plantació d’arbres dintre del perímetre de la copa d’un arbre existent, excepte als 

efectes de reposició i sempre amb aprovació de PiJBIM, que només acceptarà plantacions d’alta densitat 

en situacions forestals, amb les tècniques adients. 

Per evitar conflictes derivats de d’una densitat densitat de plantació excessiva i afavorir la bona conservació 

dels arbres a llarg termini, l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, als articles del títol 7, Espais verds i 

biodiversitat i Annexes, sobre espais verds i biodiversitat, i les condicions mínimes en relació amb l’arbrat 

envers les noves urbanitzacions o modificació de les existents, prescriu en detall els conceptes de zona de 

seguretat, servituds i altres, amb indicació en detall de dimensions mínimes a respectar. 

L’OMA indica que les distàncies de plantació es decidiran segons els documents de selecció d’espècies per 

a arbrat, i el pla de gestió de l’arbrat viari de PiJBIM.  

Per tant, PiJBIM determinarà els marcs de plantació òptim pels arbres en funció del port, les condicions de 

l’espai de plantació i les necessitats de conservació. Les dimensions contingudes en aquest PTEV són 

indicatives i l’establiment de les distàncies de plantació romandrà potestat de PiJBIM. 

El disseny de plantacions d’arbrat ha de tenir en compte les característiques i el desenvolupament de les 

diferents espècies, tant en la seva part aèria com en la soterrània, especialment en presència d’arbres 

existents o limitacions al seu creixement proporcionat. 

El projectes hauran de respectar les distàncies de plantació atenent al desenvolupament de la capçada en 

el seu estadi madur, tenint en compte els elements presents al seu voltant com ara façanes, balcons, 

lluminària, senyals i altres elements arboris.  

Pel que fa als nous exemplars, es preveurà el volum futur d’aquestes per tal d'assegurar el correcte 

desenvolupament del conjunt de l’arbre. Cal posar especial atenció al volum corresponent a les arrels 

estructurals i permetre el seu òptim creixement lliure d’obstacles. Així, els arbres es poden classificar en 

funció de les seves dimensions generals una vegada desenvolupats: 

1) Petit: diàmetre de capçada inferior a 4 m i alçada menor de 6 m 
2) Mitjà: diàmetre de capçada entre 4 i 6 m i alçada entre 6 i 15 m 
3) Gran: diàmetre de capçada major de 6 m i alçada superior a 15 m 
 

Als efectes de determinar la distància de plantació final entre arbres s’aplicarà el criteri de manteniment i 

conservació que determini PiJBIM, segons la casuística coneguda per la ciutat de Barcelona.  

A l’ANNEX IV – Exemple de classificació dels arbres, es pot consultar alguns exemples de classificació 

d’arbrat segons port. 
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5.3.6.1. Arbrat general 

Com a norma general, la distància de plantació entre arbres s’estableix en funció de la relació de l’hàbit 

fisiològic de l’espècie, el desenvolupament de la capçada, del sistema radical, el port, l’alçària, el volum de 

terra disponible al subsòl, l’ombrometria i l’exposició fins i tot.  

La relació entre l’alçada i l’amplada potencial de la copa és una mesura de la grandària màxima estimada 

que pot assolir una espècie, i aquestes dimensions mínimes determinen un marc de plantació òptim, que 

pot variar segons l’emplaçament, la classificació i categoria, tots ells condicionats de la futura gestió. 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS ARBRES SEGONS DIMENSIONS 

A
L

Ç
A

D
A

 

Alta 

15 m 

MITJÀ MITJÀ GRAN GRAN 

Mitjana 

6 m 

PETIT MITJÀ MITJÀ GRAN 

Baixa 

2 m 

PETIT PETIT MITJÀ MITJÀ 

 2 m 4 m 6 m 8 m 

Estreta Mitjana Ampla Molt ampla 

CAPÇADA 

Figura 47. Classificació general dels arbres segons dimensions. Font: Diputació de Barcelona. 
 

El marc de plantació varia fonamentalment en funció de l’espècie, les condicions de l’emplaçament i de si 

estada d’arbrat general, plantat en espais verds o en espai considerat viari, com ara carrers i similar. El 

marc de plantació general per espais verds com parcs i jardins es menys restrictiu i permet distàncies més 

reduïdes. 

MARC DE PLANTACIÓ D’ARBRAT GENERAL 

Port Diàmetre Capçada Marc de plantació Marc recomanable 
Petit 2 – 4 m 4 – 6 m 5 m 
Mitjà 4 – 6 m 6- 8 m 7 m 
Gran 6 – 8 m 8 – 10 m 9 m 

Molt gran >8 m 10 - 12 m 11 m 
Figura 48. Distàncies mínimes per la plantació de l’arbrat general 
 

5.3.6.2. Arbrat viari 

L’arbrat viari presenta una sèrie de condicionats que obliguen a fer servir unes distàncies de plantació 

condicionades per paràmetres més estrictes. La plantació en un marc més ample afavoreix la conservació a 

llarg termini dels arbres i redueix tasques de manteniment preventiu o sobrevingut, tal com la poda per 

demana dels ciutadans o del servei d’enllumenat. El marc de plantació en espai viari defineix també una 

distància entre arbres per evitar conflictes amb les servituds presents als carrers de la ciutat. 

A la ciutat de Barcelona, un dels principals condicionants de l’espai viari es l’amplada de l’espai viari i 

l’amplada de la vorera, que es divideix en tres tipus generals d’amplada, i a cadascun d’ells s’aplica un 

marc de plantació diferent: 

1) Carrers estrets: aquells amb una amplada de vorera inferior a 3,5 metres, on es planten espècies de 
port petit. A les voreres d’amplada inferior a 2,5 m convé evitar la plantació. Quan les edificacions 
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presentin balcons o voladissos i es prevegi que en un futur la capçada de l’arbre en estat adult quedarà 
a menys de 0,5 m, cal evitar la plantació. La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de 
3 metres, i la distància de plantació entre arbres, de 7 m. 

2) Carrers mitjans: aquells que tenen una amplada de vorera entre 3,5 i 6 metres, on es planten arbres de 
port mitjà. La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de 4,5 m i la distància de plantació 
entre arbres, de 9 m. 

3) Carrers amples: aquells amb una amplada de vorera superior als 6 metres, on es planten arbres de port 
gran. La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de 6,5 m, i la distància de plantació 
entre arbres, de 13 m. 

 

En totes les situacions, la distància entre els arbres i els semàfors o les senyalitzacions ha de ser superior a 

3 metres, i entre arbres i guals, superior a 1 m. 

 

MARC DE PLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI 

CARRER Diàmetre Capçada Marc de plantació mínim Marc recomanable 
Estret 2 – 4 m 7 m 8 m 
Mitjà 4 – 6 m 9 m 10 m 

Ample 6 – 8 m 13 m 15 m 
Figura 49. Distàncies mínimes per la plantació de l’arbrat viari 
 

El marc de plantació varia fonamentalment en funció de l’espècie, les condicions de l’emplaçament i de si 

estada d’arbrat general, plantat en espais verds o en espai considerat viari, com ara carrers i similar. El 

marc de plantació per espais viaris com carrers i avingudes es més restrictiu i exigeix distàncies més 

generoses. 

TIPUS DE CARRER I DISTÀNCIES MÍNIMES PER PLANTACIÓ D’ARBRES 

Estret Mitjà Ample 

   
Figura 50. Tipus de carrer i distàncies mínimes per plantació d’arbres. 
 

Quan els carrers o espais viaris es configurin com corredors o eixos verds, es podrà adaptar la distància del 

marc de plantació al disseny, sempre que aquesta adaptació impliqui conservar i respectar arbres madurs 

existents i que la distribució plantegi alternatives a mètode de alineació habitual seguint criteris de 

naturalització.  

Aquestes mesures haurien d’incloure l’aplicació de marcs de plantació alternatius, coma ara a portell, fent 

sevir diferents espècies d’arbre compatibles entre si, l’ús de paviments porosos i/o modulars -tipus 

llamborda- i l’ocupació de l’espai de calçada o mesures de despavimentació, entre altres. 
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Als efectes de plantació, no es considerarà corredor verd un espai viari plantat amb criteris d’alineacions 

tradicionals, encara que presenti altre vegetació, i es farà servir el marc de plantació per arbrat viari. En cap 

cas s’acceptarà la plantació d’un arbre nou sota la copa d’un arbre existent, atesa la dificultat general de 

supervivència i gestió del exemplars així disposats. 

Per tant, cal respectar les distancies de plantació segons el desenvolupament de la capçada en el seu 

estadi madur tenint en compte els elements presents al seu voltant com ara façanes, balcons, lluminària, 

senyals i altres elements arboris.  

Les dimensions presents al PTEV són indicatives i l’establiment de les distàncies de plantació romandrà 

potestat de PiJBIM. 

5.3.7. Plantació 

La plantació d’arbres subministrats en contenidor, amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica o similar es 

realitzarà d’acord amb les condicions favorables per a aquesta activitat. No s’ha de plantar en temps de 

glaçades ni amb vents forts, ni tampoc amb pluges quantioses o temperatures molt altes. És preferible fer-

ho a la tardor i a la primavera.  

Abans de la plantació d’arbres cal que el sistema de reg estigui operatiu. 

Si per raons excepcionals s’ha de plantar arbrat amb arrel nua, es farà sense exclusivament als mesos 

d’hivern però abans del febrer, sota la supervisió directa de PiJBIM. Si també per raons excepcionals, s’ha 

de plantar arbrat de clima no càlid als mesos d’estiu, s’acompanyarà d’un programa específic de reg, 

manteniment i reposició a càrrec del contractista. 

CALENDARI DE PLANTACIÓ D’ARBRAT 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 

Tipologia Origen climàtic (zona) Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D 

Arbrat 

Temperat o fred 
Pa de terra             

Contenidor             

Càlid 
Pa de terra             

Contenidor             

Coníferes  Contenidor o pa de terra             

               
  Època preferent  Època complementària   

Figura 51. Època de plantació d’arbres i coníferes 
 

Un aspecte vital de la qualitat de plantació és la forma, preparació i dimensió del clot, i es poden diferenciar 

dues condicions prevalents a la ciutat de Barcelona: plantació d’arbres en zona verda o parterre, i plantació 

d’arbres en espai viari i/o escocell. 

En ambdós casos, el coneixement disponible mostra que és més important l’amplada i configuració del clot 

que la fondària. I necessari treballar clots de plantació amples abans que profunds. La mateixa bibliografia i 

la casuística coneguda indiquen que l’excessiva excavació pot resultar en assentaments posteriors, 

perjudicials per al desenvolupament de l’arbre. És recomanable remenar la terra del fons del clot de 

plantació, però no aprofundir en l’excavació sense un motiu concret, com pot ser dificultats de drenatge.  

Com a norma general, el clot de plantació d’arbres hauria de tenir una amplada equivalent a 3 vegades el 

diàmetre del pa de terra, amb una fondària mínima igual a la del contenidor de presentació de l’arbre.  

Ara bé, aquesta fondària s’ha de coordinar amb el gruix del perfil del sòl de plantació que calgui obtenir 

segons les especificacions de PiJBIM, que normalment serà de 60cm de fondària mínima lliure per arbre, 
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més la fondària corresponent a una capa inferior de drenatge. Es molt recomanable substituir els primers 

10 centímetres del fons del clot per un material drenant no compactable, como sorra o grava fina neta amb 

una esmena de matèria orgànica. Aquesta capa es pot ampliar fins als 40cm de sorra o grava esmenada 

segons les condicions de plantació i els criteris de PiJBIM per arribar a 1m d’espai lliure d’estrcutures. 

Es essencial trencar lleugerament el fons i els laterals del clot de plantació per fomentar el intercanvi d’aire i 

aigua i evitar la formació de superfícies impermeables, especialment si s’ha fet servir maquinari en 

l’excavació de sòls argilosos.  

Una vegada presentat l’arbre i cobert amb terra de plantació és essencial formar un clot i cavalló de reg per 

a la retenció de l’aigua i aplicar una capa d’encoixinat per afavorir el procés d’implantació de l’arbre. 

En general, no és recomanable aplicar sauló com a reblert o capa superior, atesa la seva tendència a 

compactar-se. Si es fa servir aquest material, hauria d’estar esmenat amb matèria orgànica i sorra i sembrat 

amb llavors de plantes anuals o vivaces per afavorir el drenatge. El projecte haurà de preveure mesures de 

descompactació d’escocells a intervals regulars en el pla de manteniment. 

FORMACIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ 

 
Figura 52. Formació de clot de plantació. Font: Urban Tree Foundation 2014. PiJBIM 
 

Pel que fa a la plantació d’arbres en escocell, la formació del clot de plantació ha de ser com mínim la de 

l’escocell en totes direccions, sense comprometre la integritat estructural de la base dels paviments, però 

sense intrusions d’elements soterrats de qualsevol tipus, com ara parets d’embornals o altres serveis que 

pugui interferir amb el desenvolupament dels arrels. 

La fondària mínima ha de ser lleugerament superior a la de presentació del pa de terra de l’arbre, i cal 

substituir el sòl del fons del clot per un material drenant no compactable, como sorra o grava fina neta amb 

una esmena de matèria orgànica, fins a una profunditat equivalent a 2/3 del pa de terra, que formi el nivell 

correcte per la base de col·locació del pa de terra. La fondària total estarà al voltant de 1m, amb les 

adaptacions a la secció del carrer. El fons del clot s’ha de trencar lleugerament, especialment en sòls 

argilosos. 

El coll de l’arbre ha de quedar 5 centímetres per sota del nivell del paviment, en tot cas amb 2-3 

centímetres més d’alçària, si es preveu que pot haver-hi assentament. 

Excepcionalment, si no és possible disposar de reg automàtic, es podrà plantar l’arbre enfonsat més de 5 

cm, segons les indicacions de PiJBIM, per afavorir la retenció d’aigua de reg manual, però aquesta pràctica 

no afavoreix el bon desenvolupament de l’arbre a llarg termini. Es preferible formar un tub de reg profund, 
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del tipus utilitzat per reg per inundació, que porti l’aigua al fons del clot de plantació i aprofiti la presencia de 

material drenat per formar un dipòsit. 

En general, en el moment de la plantació no és recomanable aplicar sauló com a reblert o capa superior, 

atesa la seva tendència a la compactació. Es preferible preveure la sembra de llavors de plantes anuals o 

vivaces per afavorir la retenció del sòl i el drenatge, o la col·locació d’encoixinat o d’una manta orgànica en 

situacions on es pugui produir arrossegaments de material. 

Si es fa servir sauló, hauria d’estar esmenat amb matèria orgànica i sorra, i el projecte haurà de preveure 

mesures de descompactació a intervals regulars en el pla de manteniment. També es pot fer servir 

plantació de llavors de plantes anuals amb sauló. 

FORMACIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ EN ESCOCELL 

 
Figura 53. Formació de clot de plantació en escocell. Font: Urban Tree Foundation 2014. PiJBIM 
 

De manera seqüencial, aquestes són les diferents operacions que s’han de dur a terme per a la plantació 

d’arbrat en entorn urbà: 

1) Obrir el forat de l’escocell 24 hores abans de la plantació, i treballar lleugerament els laterals i el fons 
del clot per permetre’n l’aeració. Retirar la terra extreta. 

2) Identificar el coll de l’arbre per determinar adequadament la profunditat apropiada del clot de plantació. 
3) Formar el fons del clot per establir el nivell de plantació d’acord amb la presentació de l’arbre i si cal 

aplicar un material drenant no compactable, com sorra o grava neta, fins el nivell correcte. 
4) Efectuar el control de qualitat de les arrels de l’arbre. En el cas dels arbres subministrats en contenidor, 

treure l’arbre del recipient sense fer malbé el pa de terra. 
5) Col·locar l’arbre al fons del forat comprovant el nivell de plantació respecte a la superfície i el nivell final 

del terreny.  
6) Una vegada dintre del forat, trencar el guix i tallar la malla metàl·lica per la part superior per evitar 

estrangulaments, en el cas que la presentació sigui en pa de terra. 
7) Presentar la planta trobant la millor orientació per l’emplaçament, aplomar i col·locar la planta en la 

seva posició vertical natural, procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en posició estable. 
8) Col·locar 2 aspres clavats tan a prop de l’arbre com sigui possible però fora del diàmetre del pa de 

terra, en qualsevol cas a una distància mínima de 20 cm, ben aplomats, vigilant de no malmetre’n les 
arrels, i a una profunditat mínima de 20 cm per sota del fons del clot de plantació. 

9) Subministrar terra de jardineria de la qualitat indicada per PiJBIM. Abocar progressivament la terra de 
reblert, per capes de 20-30 cm, estrenyent-la fermament amb mitjans manuals a mesura que es va 
omplint l’escocell per assegurar que no es formen cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. 

10) Amb l’objecte d’eliminar les bosses d’aire i reduir l’estrès post plantació de l’arbre, regar amb mànega 
amb uns 100 l d’aigua per garantir l’assentament i continuar fins que el clot s’hagi omplert i l’arbre quedi 
fermament plantat.  

11) Col·locar una travessa de mitja canya de fusta cargolada als aspres i 2 cintes de cautxú premsat per 
collar l’arbre als aspres. 
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12) Formar un clot de reg sobre el nivell final del terreny amb més terra de reblert per obtenir una fondària 
mínima de 20 cm. En cas d’instal·lació de reg per degoteig, la part superior dels tubs ha de quedar com 
a mínim a5 centímetres per sota del nivell acabat del terreny. 

13) Realitzar un nou reg manual per omplir el clot de reg i estabilitzar la terra del clot de reg. 
14) Deixar el perímetre del clot de plantació net i ben rentat i repetir el reg manual d’assentament en un 

termini màxim de 24 hores, fins arribar a la capacitat de camp. 
15) Recuperar els materials auxiliars, contenidor i residus per posterior reutilització o reciclatge. 
 

5.3.8. Aspres, ancoratges i protectors 

Aquests materials estan pensats per afavorir l’establiment de l’arbre plantat mitjançant la protecció i la 

sustentació de la part aèria i subterrània dels exemplars vegetals durant els anys següents a les operacions 

de plantació i/o trasplantament que es considerin necessaris per a la gestió i l’arrelament de l’arbre. El seu 

ús és obligatori en totes les plantacions d’arbrat i s’aplicaran segons el criteri de PiJBIM. 

5.3.8.1. Aspres 

Els aspres s’han de subministrar en palets, de forma que es puguin carregar i manipular amb seguretat. 

S’han d’emmagatzemar en piles d’una alçada màxima de tres, en un local cobert i a temperatura ambient. 

Els aspres han de ser d’estaca de fusta escorçada i rondinada recta, amb una punta formada i una llargària 

mínima de 2,40 m i un diàmetre no inferior a 8/10 cm, segons el calibre de l’arbre. La fusta ha d’estar 

tractada preferiblement mitjançant un sistema de pressió de buit, sense crom ni arsènic (equivalent als 

estàndards britànics BS8147 o equivalent).  

Alternativament, es pot fer servir un tractament d’autoclau de tipus III o superior, per assolir una durada a la 

intempèrie de fins a 5 anys com a mínim. En tot cas, l’empresa subministradora ha d’acreditar que el 

material de fusta ostenta la certificació de gestió forestal sostenible FSC, PEFC, o similar aprovada per 

PiJBIM. 

ASPRES PER PLANTACIÓ 

 Fusta rondinada o Estaca escorçada 
Longitud 2,5 m 
Diàmetre 8-10 cm 
Acabat Tornejat en punta 
Tractament Autoclau (Mínim tipus III) 
Figura 54. Aspres per la plantació de l’arbrat 

 

Els aspres es clavaran amb plantaestacas com mínim 20 cm per sota del fons del clot de plantació i les 

subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre seran un tutor partit o travessa de fusta cargolada mitjançant 

una unió de doble ala d’acer galvanitzat als aspres, per la part superior, amb un lligam de material elàstic 

(com la goma o el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie.  

Atés que els aspres dels arbres recentment plantats es mantenen fins a 4 anys, la qualitat material del 

suport instal·lat haurà d'oferir com a mínim una durada igual o superior a aquest termini. 

En situacions naturalitzades, els aspres podran ser estaques escorçades o rústiques, si PiJBIM així ho 

indica. 

El nombre d’aspres a utilitzar pot variar amb les dimensions i calibre de l’arbre, i PIJBIM podrà especificar 

una quantitat superior d’aspres per arbre per garantir la seva estabilitat i establiment. En general, el nombre 

d’aspres que cal col·locar serà de 2 aspres en arbres de fins a 30cm de calibre de tronc i 4 en els de calibre 

superior.  
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Les subjeccions entre l’aspre i el tronc s’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin la posició, han de ser 

amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de manera que no estiguin ni massa tibants —

perquè no escanyin el tronc de l’arbre — ni massa fluixos —perquè conservin la funcionalitat. 

COL·LOCACIÓ D’ASPRES PER A ARBRAT 

 
Figura 55. Col·locació d’aspres per arbrat. Font: Urban Tree Foundation 2014 / PiJBIM. 
 

Les condicions de plantació en escocells seràn les mateixes, tret de casos on s’hagi d’adaptar la collocació 

dels aspres a la altres potreccions de l’escocells, com ara els escocells vius sembrats, que s’han de protegir 

amb una fusta perimetral. 

COL·LOCACIÓ D’ASPRES PER A ARBRAT EN ESCOCELL 

 
Figura 56. Col·locació d’aspres per a arbrat en escocell. Font: Urban Tree Foundation 2014 / PiJBIM. 
 

És important revisar periòdicament els aspres per evitar que l’arbre no perdi verticalitat i, quan sigui 

necessari, refermar l’arbre, els aspres i el sòl de l’escocell, ja que a vegades es pot produir un 

descalçament o un desplaçament de l’arbre acabat de plantar. 
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5.3.8.2. Ancoratges 

Els sistemes d’ancoratge es poden classificar en aeris i soterrats, on els primers treballen subjectant el 

tronc o branques –com vents- i els segons treballen subjectant el sistema radical de l’arbre. Actualment, és 

habitual combinar els dos sistemes per obtenir les màximes prestacions i seguretat en la plantació. 

Els vents són un sistema d'ancoratge aeri per a arbres ja implantats amb algun tipus de problema 

estructural, que presenten risc de caiguda que cal mitigar. Es poden fer servir exclusivament en àmbits on 

l’arbre i el sistema d’ancoratge quedin dins del parterre i no suposin un risc pels vianants en cas de fallida.  

S’hauran de calcular les condicions específiques de cada arbre abans de la seva utilització. Com a norma 

general, es poden fer servir sistemes de vents estàndard per a arbres d'una alçada màxima de 12 m, amb 

un calibre màxim de 200-220 cm, implantats sobre un terreny dur o molt dur. Atesa la seva funció resistent, 

en arbres grans normalment cal usar cables d'acer galvanitzat trenat i secció normalitzada de 8, 10 o 12 

mm de diàmetre. Per determinar-los cal considerar l’espècie vegetal i el seu port, la proporció del pa de 

terra respecte a l’alçada de l’arbre, el grau d’exposició al vent i el tipus de terreny de plantació. Per al 

trasplantament de grans exemplars, s’ha d’estudiar el sistema d’ancoratge específic.  

Per determinar la secció del cable, cal considerar els paràmetres que es detallen a la taula següent: 

PARÀMETRES DELS ANCORATGES PER ARBRAT 

  

a. Espècie i port. 
b. Proporció del pa de terra respecte a l’alçada. 
c. Grau d’exposició al vent. 
d. Tipus de terreny de plantació. 
e. Sistema d’ancoratge triat. 

Figura 57. Col·locació dels vents per arbrat. 
 

Els vents s’han de col·locar en un mínim de tres unitats repartides a 120°, unides al tronc mitjançant una 

anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou resistent al moviment de tall dels cables. 

Alternativament, i amb permís de PiJBIM, es poden fer servir cables d'acer galvanitzat acabats en bucles 

que abracen el tronc en les forquilles més resistents. Aquests bucles han d’estar protegits de manera que 

s'eviten els danys a l'arbre.  

Els vents hauran d’estar connectats a sistemes d’ancoratge soterrats, com ara malles rígides, masses de 

pes mort, ancoratges pivotants o altres, formats per una fixació dins del clot de plantació d'arbre, amb 

sistema de subjecció format per tres ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor. 

L’anella s’ha de col·locar en el últim terç superior del tronc. L’angle amb el terra i el dimensionament 

general del sistema de vents s’ha de determinar en funció de cada arbre. Si els vents interfereixen el pas 

dels vianants, han de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota 

d’ells. Els vents s’han de subministrar segons les mides específiques de cada arbre. 

Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, han de ser revisats cada hivern per tal d’ajustar el 

diàmetre de l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre, a fi que no l’estranguli. 
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5.3.8.3. Protectors 

Els arbres plantats a l’espai urbà sovint pateixen un alt risc d’impactes provocats per vehicles i maquinària 

de manteniment, especialment a l’espai viari. Aquests impactes provoquen ferides que poden ocasionar 

malures i danys estructurals a l’arbre a llarg termini, incrementant el seu risc de fallida. Quan es tracta 

d’arbres plantats recentment, l’impacte pot  trencar, arrencar o fer malbé l’arbre de forma immediata. 

Per prevenir aquests impactes i els seus efectes es col·locarà un protector temporal dissuasiu en els 

següents casos:  

1) quan l’arbre es trobi a una distància igual o inferior a 1 m d’un gual,  
2) en un xamfrà amb places d’aparcament,  
3) en una zona de càrrega/descàrrega,  
4) en una parada de taxis,  
5) en una plantació entre places d’aparcament en línia dins la calçada,  
6) en qualsevol lloc on un vehicle hagi de maniobrar o aparcar a menys d’un metre del tronc.  
 

Els protectors han de tenir un efecte dissuasiu per evitar els cops resultant de maniobres de vehicles a una 

velocitat màxima de 20 km/h, i protegeixen la part baixa del tronc contra raspaments, cops o altres incidents 

que puguin danyar-lo, ja siguin provocats per vehicles, persones o animals. 

El protector d’arbres contra cops de vehicles ha de tenir una alçada visible mínima de 80cm, i pot ser 

metàl·lic, de fusta o de qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència a l’impacte. 

El sistema d’ancoratge haurà d’anar dintre de l’escocell o parterre, preferiblement clavats sense daus de 

formigó que puguin interferir amb el desenvolupament de les arrels i sense collar la protecció a altres 

elements que es puguin fer malbé sota un impacte. S’han de subministrar segons les mides específiques 

de cada arbre. 

5.3.9. Escocells 

L’escocell és l’àrea de cultiu de l’arbre en una vorera o en una superfície pavimentada, i constitueix l’única 

àrea d’intercanvi d’aire i aigua pels arrels dels arbres plantats en espai viari. Es recomanable ampliar tot el 

possible la dimensió de l’escocell amb sòl obert o mitjançant paviments porosos o modulars, que fomentin 

la infiltració i l’intercanvi gasós. 

Es recomana la presència d’un marc metàl·lic o una vorada de contenció, com un element urbà que 

emmarca i defineix l’espai de plantació, però es preferible que no siguin molt profunds i que els seus 

fonaments no treguin espai pels arrels.  

És possible utilitzar materials que actuïn com “tapes” per posar a disposició del vianant l’espai destinat al 

cultiu de l’arbre però se’n desaconsella el seu ús generalitzat i tan sols s’han d’utilitzar en aquells indrets on 

així ho recomani el codi d’accessibilitat.  

En els casos en què es proposi la utilització de tapes d’escocells, es preferible utilitzar paviments de 

llamborda entrelligada o similar, abans que peces metàl·liques, però sempre amb l’aprovació de PiJBIM. 

La dimensió mínima considerada acceptable pels escocells es d‘1 m2 amb dimensions de 1x1m, però 

sempre que sigui possible, es recomana formar escocells de 1,5x1,5m com a mínim.  

En qualsevol cas, la superfície mínima oberta –de sòl d’arbrat- ha de ser d‘1 m2 lliure, amb una dimensió 

mínima de 80 cm en qualsevol direcció, i una proporció entre 1/1 a 3/1 entre llargària i amplada, fins als 

4m2, punt a partir del qual es considera parterre.  

Els escocells es podran sembrar o plantar amb llavor de plantes vivaces i anuals, amb encoixinat i les 

proteccions i senyalització adequada, a l’efecte de fomentar la creació de micro-hàbitats i el control biològic 

de plagues, sempre sota el criteri de PiJBIM. 
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PARÀMETRES DE DIMENSIONS I PROPORCIONS DELS ESCOCELLS 

 

a. Dimensió mínima preferible 1x1m 
b. Dimensió optima 1,5x1,5 m 
c. Dimensió mínima 80 cm 
d. Àrea mínima 1m2 
e. Proporció entre 1-1 i 1-3 
f. Àrea màxima 4 m2 

Figura 58. Paràmetres de dimensions i proporcions dels escocells. 
 

Si l’escocell sobresurt de la rasant de la vorera, ha de complir amb la normativa d’accessibilitat (màxim 10 

cm).Els cantells han de ser arrodonits. L’escocell ha de permetre l’afluència de l’aigua de pluja des de la 

vorera cap a l’interior. Si l’escocell duu tapa, aquesta ha d’estar perfectament enrasada amb el marc i ha de 

permetre, com a mínim, una infiltració amb cobertura lliure del 10%. 

Les tapes s’han d’adaptar a la geometria dels escocells i ser modulars en el seu disseny per tal que es 

puguin adaptar al creixement de l’arbre. Els escocells han de ser de materials reciclables, però cal evitar les 

fustes. 

Si les obertures de les tapes tenen més de 2 cm no han de ser ni perpendiculars ni paral·leles als costats 

de l’escocell, ni a la línia de la vorera. Aquestes obertures han de permetre, com a màxim, la impressió d’un 

segell de 3 cm de diàmetre. S’han de poder desmuntar amb facilitat i, si tenen alguna unió mecànica, ha de 

ser de material inoxidable. Els escocells i les eventuals tapes no han de requerir manteniment, i pel que fa a 

la resistència han de complir amb les normes UNE corresponents. 

La tapa s’ha de col·locar enrasada amb el paviment del perímetre de l’escocell amb una tolerància de ± 5 

mm. L’escocell s’ha de col·locar abans de la realització del paviment, i cal evitar que aquest malmeti la  

5.3.10. Tubs d’aeració 

El coneixement actual dubta de l’efectivitat dels tubs anomenats d’aeració, que més aviat actuen com 

distribuïdors d’aigua de reg o pluja fins i tot. 

Teòricament, els tubs d’aeració permeten el lliure intercanvi d’aire entre el seu interior i la terra del voltant, 

el que beneficia el creixement dels arrels i l’establiment dels arbres en sòls urbans. Alguns sistemes 

proposen la col·locació de tubs col·locats en forma d’anella al voltant de la part superior del pa de terra, 

altres afavoreixen la col·locació de tubs verticals connectats a anelles situades en profunditat, al nivell pa 

de terra o més baix, fins i tot. 

L’experiència demostra que a excepció de la difusió de l’aigua de reg què es pot infiltrar ràpidament a 

nivells profunds del clot de plantació, els beneficis resultants d’instal·lar aquests tubs son marginals o 

inexistents per si mateixos, i es recomanable fer-los servir només en situacions edàfiques complexes i molt 

estudiades, o simplement com protecció d’anelles de reg en escocell. 

El tub d’aeració per a clot de plantació ha d’estar identificat com a totalment perforat o TP, presentarà 

perforacions en tot el seu desenvolupament i s’instal·larà de forma simultània a la plantació, amb al menys 

200 cm de longitud i un diàmetre nominal de 50 mm, col·locat formant un bucle al voltant del pa de terra, 

amb un extrem 5 cm sobre el terreny, protegit amb una tapa de polipropilè. Els tubs d’aeració s’han de 

disposar procurant que no quedin xafades les arrels i que la seva boca inferior resti a tocar del drenatge del 
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clot. La fondària màxima de col·locació de la boca inferior soterrada ha de ser la mateixa que la del centre 

del sistema de drenatge. 

Per incrementar la seva efectivitat es necessari envoltar-les amb un material filtrant, com grava o una 

manta de material orgànic, que impedeixi l’embussament per acumulació de llims i/o sorra a mig termini. No 

es recomana fer servir mantes de materials plàstics per aquesta funció. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat d’arbre o conífera.  
Unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 
Metres (m) de tub d’aeració. 
Unitat de palmera. 
Unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 
NTJ 03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat. 
NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat. 
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 
NTJ 08E: 1994. Trasplantació de grans exemplars. 
NTJ 01 V Part 2 Recomanacions de projecte d'arbrat viari. selecció sp 
NTJ 07A: 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal (2a edició). 
NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya, Decret 135/195 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de 
novembre. 
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions 
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels 
elements urbans a l’espai públic. 
Norma EN-124 per a dispositius de cobriment i tancament descrits al Grup-2, classe B-125, de la 
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. 
UNE 53994 Tubs de drenatge corrugats i ranurats. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

La garantia de subministrament de les tapes d’escocells i dels recanvis ha de ser d’un mínim de 15 
anys. 

5.4. PALMERES 

Les palmeres, amb més de 210 gèneres i 2.800 espècies, aporten una estètica singular i demanen una 

gestió específica. Es poden plantar com a peus aïllats, en alineacions en avingudes i passejos o formant 

palmerars.  

Generalment presenten gran alçada, ocupen poc espai i poden viure en situacions ambientals difícils; però 

també presenten un cert risc de trencament i caiguda sobtada, especialment la espècie Phoenix dactylifera, 

raó per la qual no es permet plantar-la sense permís explícit de PiJBIM. 

El procés de plantació és el mateix que el dels arbres, amb la diferència que s’han de plantar de manera 

que la base de l’estípit quedi enfonsada uns 25 cm respecte el nivell del terra, amb 5/10 cm de marge. El 

diàmetre del clot també serà superior al del pa de terra de la palmera en uns 40/60 cm com a mínim. El 

reblert del forat de plantació s’ha de fer majoritàriament amb sorra rentada, incorporant terra fèrtil i adob 

orgànic en els últims 30 cm.  

Les mides del clot de plantació s’especifiquen a la taula adjunta. 

DIMENSIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ DE PALMERES 

 Fondària Diàmetre 
Palmeres Alçada pa de terra + 30/35 cm. Diàmetre pa de terra + 40/60 cm  
Figura 59. Dimensions del clot de plantació per a palmeres 
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Durant la plantació cal agafar l’estípit amb una sola eslinga pel seu terç superior, de manera que la palmera 

prengui una posició vertical. 

Las palmes han d’estar lligades de forma permanent amb sistemes d’ancoratge soterrat i amb sistemes 

d’ancoratge aeri durant un període de 9-18 mesos, com a mínim. Cal afluixar els lligants aeris per permetre 

que l’ull de la palmera es desenvolupi correctament en el transcurs d’aquest període, i aquesta tasca s’ha 

d’efectuar almenys una vegada durant el període de garantia. 

CALENDARI DE PLANTACIÓ DE PALMERES 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 
Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D 

Palmeres  Contenidor                         
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 60. Calendari de plantació de palmeres 
 

5.5. ARBUSTOS I VIVACES 

Els arbustos generalment es poden plantar com a element singular o preferiblement en grups. Es troben 

moltes espècies adaptades als espais públics, tot i que no totes les espècies suporten condicions com el 

contacte, el trepig, la presència d’animals de companyia o la compactació del terreny. Per tant, la seva 

selecció estarà subjecte a les condicions que objectivament es puguin preveure per a l’emplaçament, 

d’acord amb el criteri de PiJBIM. 

La vegetació arbustiva actua com a connectora de zones verdes i ofereix llocs de nidificació, alimentació i 

refugi a insectes i altres invertebrats, petits ocells i mamífers. La gran quantitat d‘arbustos que hi ha a la 

ciutat fa que la seva contribució a la biodiversitat sigui comparable a la dels arbres, i es recomana fer ús de 

grups d'espècies arbustives pròpies de la vegetació mediterrània per atraure la fauna local. 

Les masses arbustives es poden utilitzar per separar espais per mitjà de tanques o bardes, per variar la 

tonalitat d’un paisatge amb els colors de les fulles o de les flors, o per marcar les estacions de l’any a través 

de la persistència o la caducitat de la fulla, sense desestimar altres possibilitats ambientals, com la 

fragància o la textura i la fructificació. En combinació amb altres plantes generen un estrat de vegetació 

amb importants qualitats estètiques i ambientals. En aquest estrat podem trobar rosers, plantes vivaces, 

plantes entapissants i anuals.  

Dins la classificació d’arbustives destaquen els rosers arbustius, que es caracteritzen per la seva rusticitat, 

la seva adaptació a diferents tipus de sòls, i presenten una floració contínua des de mitjans de primavera 

fins a finals de tardor, quan presenten valor ornamental gràcies a la seva fruita. Una de les seves 

avantatges és que permeten la poda mecànica de forma extensiva. Ara bé, generalment, necessiten una 

bona exposició i sòls correctament adobats per mantenir un estat saludable i la seva característica floració. 

Les plantes vivaces poden ser de fulla perenne o caduca, i normalment es planten formant parterres, en 

rocalles, massissos o voreres herbàcies. Aporten color i variació estacional, i moltes espècies autòctones i 

adaptades ofereixen resistència, atractiu i rusticitat. Es poden fer servir en substitució de les plantes anuals, 

o en una matriu de plantes i estrats que pugui evolucionar amb el temps sense una contínua substitució de 

plantes. Cal tenir en compte el caràcter variable de les plantacions de vivaces, amb una vida útil que pot 

oscil·lar entre 5 i 20 anys però que en condicions urbanes es pot reduir considerablement, especialment si 

es planten en espai viari. Per tant, el seu ús està condicionat al seu hàbit, la seva floració, als efectes 

cromàtics i volumètrics que comporten i al coneixement del seu cicle anual en les condicions de la ciutat de 

Barcelona. 
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5.5.1. Subministrament 

L’èxit del bon desenvolupament de la vegetació depèn de la qualitat del subministrament i la plantació del 

material vegetal, per tant és important efectuar un control rigorós en tot el procediment de subministrament. 

Les unitats subministrades haurien d’anar marcades mitjançant una etiqueta identificativa, amb dades de 

cultivar, origen, i classificació.  

Les plantes de la mateixa espècie que s’han d’utilitzar en un projecte han de provenir d’un mateix lot, per tal 

que els individus plantats al mateix tram presentin característiques homogènies en la forma de presentació. 

El control consta de dos punts essencials a repetir en el viver d’origen, d’aplec i en el moment de la 

plantació: 

1) Inspecció visual de la planta, formació, forma, estat de les branques i fulles. 
2) Inspecció del sistema radical per verificar absència d’espiralització, quantitat i qualitat dels arrels. 
 

La manera d’efectuar la inspecció de les arrels pot implicar preveure el subministrament d’exemplars 

suplementaris per sacrificar al control de qualitat.  

Les plantes que se subministrin han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 

que fa als organismes patògens i les malures que afecten la qualitat de la planta de manera significativa.  

El subministrament de plantes es farà respectant les característiques i dimensions de les mateixes, la mida 

del sistema radical ha de ser proporcional al desenvolupament de la part aèria de la planta, i al tipus de 

creixement i estructura de l’espècie o la varietat.  

És imprescindible que la planta s’hagi desenvolupat correctament i que les arrels omplin pa de terra amb 

nombrosos pèls absorbents. El pa de terra ha de ser sòlid, sense esquerdes i compacte, amb evidència de 

sistema radical suficientment desenvolupat, sense mostres d’haver estat entestat recentment, i sense 

evidencia d’espiralització de les arrels.  

No s’admet la presentació de plantes que segons el criteri de PiJBIM hagin estat recentment entestades i 

presentin un desenvolupament o dimensió inferior a la que correspon al seu contenidor. Tampoc 

s’acceptaran plantes envellides, desestructurades o desequilibrades i de dimensió clarament superior a la 

que correspon al seu contenidor. 

Cal de recuperar i emmagatzemar els contenidors de les plantes i residus generats per una posterior 

reutilització o reciclatge. 

5.5.2. Marc de plantació d’arbustos, vivaces i altres 

El marc de plantació depèn de l'espècie, el seu hàbit i el seu desenvolupament general a curt i mig termini, 

ja que n’hi ha plantes que necessiten molt espai en poc temps, però també es relaciona amb el format de 

presentació en el moment de la plantació.  

A la ciutat de Barcelona, els espais plantats amb baixa densitat, o amb planta molt petita, s’identifiquen 

sovint amb espais vuits i tendeixen a patir més trepig, el que obliga a replantar de forma prematura el 

parterre. Per tant, la dosi i dimensió de la planta subministrada serà coherent amb l’objectiu d’evitar una 

sensació d’espai buit i el vandalisme dins dels parterres.  

La dosi, o numero d'unitats/m2, es prescriurà en funció de la mida del contenidor de la planta, de forma que 

doni una cobertura adient des del moment de la plantació. La planta haurà de complir les condicions de 

subministrament i en qualsevol cas, s’aplicarà el criteri que PiJBIM consideri adient per les condicions 

particulars de cada projecte. 
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5.5.3. Plantació d’arbustos  

Per iniciar la plantació cal comprovar l’estat de la planta i les arrels i verificar les condicions de 

desenvolupament, especialment pel que fa repicats recents, o prematurs i espiralització de les arrels. 

Aplicar el control de qualitat segons l’amidament i partida prevista al projecte, i si les plantes no compleixen 

les condicions previstes cal descartar tot el lliurament. 

Una vegada aprovat el lliurament cal estreure la planta del contenidor, cal aplicar un reg preliminar a la 

partida de plantes o posar-les en una galleda plena d’aigua uns minuts, per saturar el pa de terra. Una 

vegada humit, cal presentar l’arbust dins del clot o rasade plantació, que han d’estar replantejats d’acord 

amb la distribució i densitat prevista.  

Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes. La fondària de 

plantació pot variar lleugerament d’acord amb l’espècie i/o varietat i els condicionants agroclimàtics, però la 

terra ha d’estar treballada previament i per tant no cal fer els clots excessivament profunds i amples, és 

suficiente amb una fondaria igual a l’alçada del contenidor, o superior en 2cm només, amb una amplada 1/3 

superior al diàmetre del mateix. S’ha de col·locar la planta al clot, aportar la terra de jardineria i estrènyer bé 

les terres perquè no hi quedin bosses d’aire. 

 

Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte. A mesura 

que es presenta la planta cal cobrir amb terra el clot  amb la fondaria del contenidor una amplada un terç 

superior al seu diàmetre, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans 

manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la terra, i formar una clota de fondària suficient, que 

permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja, tant en les superfícies horitzontals com les 

inclinades. 

Continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat, evitant la formació de cavitats 

d’aire que puguin assecar les arrels. 

Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d’establiment per eliminar l’esponjament del terreny i 

afavorir l’assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega fins a arribar a la 

capacitat de camp, procurant omplir bé el clot de plantació, amb cabal suficient per mullar les arrels de dins 

del pa de terra. Repetir el reg en un termini de 24 hores. 

CALENDARI DE PLANTACIÓ D’ARBUSTOS 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 
Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D 

Arbustos Contenidor                         
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 62. Època de plantació d’arbustos 
 

Els arbustos es poden plantar pràcticament en qualsevol època de l’any, evitant els dies més freds i càlids 

de l’any, tot i que és preferible durant els mesos de tardor i a la primavera, per evitar pèrdues i marres 

innecessàries durant el temps d’implantació.  

En general, és desitjable evitar la plantació del 15 de juny al 15 d’agost, excepte algunes espècies tropicals 

o subtropicals que puguin estar adaptades a les condicions de Barcelona, tal com s’especifica a la taula 

corresponent. 

DIMENSIÓ DEL CLOT O RASA DE PLANTACIÓ D’ARBUSTOS 

 Fondària Diàmetre o amplada 
Arbustos Alçada del contenidor Diàmetre del pa de terra + 1/3 
Figura 61. Dimensions del clot o rasa de plantació per a arbustos 
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5.5.4. Plantació de vivaces, entapissants i altres 

Cal preveure el desenvolupament de l’espècie, ja que n’hi ha algunes que necessiten molt espai en poc 

temps. El projecte ha de contemplar les previsions de creixement i d’alçada de les plantes per col·locar-les 

de manera esglaonada, de forma que permeti el seu desenvolupament natural sense ofergar-se i és molt 

recomanable col·locar les voreres de vivaces recolzades o protegides per masses arbustives que formin 

una matriu estrcutural permanent. 

Per iniciar la plantació cal comprovar l’estat de la planta i les arrels i verificar les condicions de 

desenvolupament, especialment pel que fa repicats recents, o prematurs i espiralització de les arrels. 

Aplicar el control de qualitat a segons l’amidament i partida prevista al projecte. Si les plantes no 

compleixen les condicions segons la previsió, cal descartar tot el lliurament. 

Una vegada aprovat el lliurament cal estreure la planta del contenidor, cal aplicar un reg preliminar a la 

partida de plantes o posar-les en una galleda plena d’aigua uns minuts, per saturar el pa de terra. Una 

vegada humit, cal presentar l’arbust dins del clot o rasade plantació, que han d’estar replantejats d’acord 

amb la distribució i densitat prevista.  

Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes.  

La fondària de plantació pot variar lleugerament d’acord amb l’espècie i/o varietat i els condicionants 

agroclimàtics, però la terra ha d’estar treballada previament i per tant no cal fer els clots excessivament 

profunds i amples, és suficiente amb una fondaria superior en 2 cm a l’alçada del contenidor, i una amplada 

1/3 superior al diàmetre del mateix. S’ha de col·locar la planta al clot executat i estrènyer bé les terres 

perquè no hi quedin bosses d’aire. 

Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte. A mesura 

que es presenta la planta cal cobrir amb terra el clot  amb la fondaria del contenidor una amplada un terç 

superior al seu diàmetre, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans 

manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la terra, i formar una clota de fondària suficient, que 

permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja, tant en les superfícies horitzontals com les 

inclinades. 

Continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat, evitant la formació de cavitats 

d’aire que puguin assecar les arrels. 

 

Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d’establiment per eliminar l’esponjament del terreny i 

afavorir l’assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega fins a arribar a la 

capacitat de camp, procurant omplir bé el clot de plantació, amb cabal suficient per mullar les arrels de dins 

del pa de terra. Repetir el reg en un termini de 24 hores. 

Les vivaçes en general es poden plantar pràcticament en qualsevol època de l’any, evitant els dies més 

freds i càlids de l’any, tot i que és preferible durant els mesos de tardor i a la primavera, per evitar pèrdues i 

marres innecessàries durant el temps d’implantació.  

En general, és desitjable evitar la plantació del 15 de juny al 15 d’agost, excepte algunes espècies tropicals 

o subtropicals que puguin estar adaptades a les condicions de Barcelona, tal com s’especifica a la taula 

corresponent. 

 

DIMENSIÓ DEL CLOT O RASA DE PLANTACIÓ DE VIVACES I ALTRES 

 Fondària Diàmetre o Amplada 
Arbustos Alçada del contenidor. Diàmetre pa de terra + 1/3 
Figura 63. Dimensions del clot de plantació de vivaç, entapissant i anuals 
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CALENDARI DE PLANTACIÓ DE VIVACES, ENTAPISSANTS, ANUALS I ALTRES 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 
Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D 

Vivaces Contenidor                         
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 64. Època de vivaç, entapissant i anual 

5.5.5. Plantació de bulbs 

Les plantes amb bulbs, rizomes i tubercles s’han de plantar en èpoques específiques, en la situació i 

orientació correctes i d’acord amb les característiques de l’espècie i/o varietat. Un cop assecades les fulles 

no s’han de regar, i aquest fet –segons l’espècie i hàbit- limita la seva aplicació en molts casos, si no es 

volen retirar a aplec cada any. Moltes plantes bulboses s’han de recollir i emmagatzemar cada temporada, 

ja que no toleren el fred humit ni l’exposició al reg fora de temporada vegetativa.  

Aquestes plantes es poden plantar en combinació amb altres plantes sempre que el règim hídric, hàbit 

vegetatiu i necessitats edàfiques siguin similars. Abans de plantar bulbs i barreges de plantes amb 

bulboses, cal obtenir el vistiplau explícit de PiJBIM, que podrà demanar calendari fenològic i un programa 

de manteniment exhaustiu per la conservació d’aquest tipus de planta, amb la valoració corresponent. 

Cal recordar que les zones baixes de la ciutat i les més properes al mar son les menys favorables per 

aquest tipus de planta, ja que no solen estar adaptades a la salinitat, humitat i alta temperatura pròpia del 

clima litoral mediterrani. 

En el moment de plantar cal fer servir un sòl fèrtil i humit, amb un excel·lent drenatge, esmenat amb sorra, 

no compactat, més aviat esponjós, d’altre manera al bulb li costarà molt sortir i reproduir-se. 

Després de plantar, cal regar abundantment a tesa, per eliminar bosses d’aire sota la base del bulb o 

tubercle, però sense mullar les flors o els capolls si estan presents.  

La profunditat de plantació recomanable és el doble de la longitud del bulb, però tot i així es pot enfonsar 

uns 2-3 centímetres més quan es consideri que cal protegir el bulb dels extrems de temperatura. La dosi i 

distància de plantació depèn de la mida del bulb i de l’efecte que es vulgui obtenir. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat d’arbustos o marc de plantació (u/m2 o u/ml).  
Unitat de planta vivaç, entapissant i anual o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada segons les 
especificacions de la documentació tècnica. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 08B: 1993 Treballs de plantació 

5.6. ENFILADISSES 

Les plantes enfiladisses es poden classificar en dos grups diferenciats segonsel seu hàbit de creixement: 

les plantes que poden créixer i desenvolupar-se sense suport inicial o addicional, i les plantes que per les 

seves característiques precisen de sistemes de suport inicial o addicional. En principi les primeres són 

preferibles a les segones, depenent de les condicions del material sobre el que es vulgui implantar 

vegetació. 

5.6.1. Suport per a enfiladisses 

El sistema de suport s’ha de dissenyar d’acord amb els hàbits de creixement de l’espècie enfiladissa. El 

suport s’ha de col·locar a un mínim de 5cm de la paret o mur i a 30 cm per sobre de la superfície de 

plantació.  
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En el supòsit que el material de suport estigui format per cables o filferros, perfils o malles metàl·liques, 

aquests s’han de subjectar amb claus inoxidables o amb armelles, i les estructures metàl·liques de suport 

hauran d’estar galvanitzades.  

Quan es facin servir cables i filferros, és important col·locar tensors a intervals adients per aconseguir una 

tensió ideal. Els cables o filferros han d’estar col·locats a una distància màxima de 40 o 50 cm entre ells. No 

es permetrà l’ús estructures de fusta per la seva baixa durabilitat i ates que el manteniment de les 

estructures de suport en general no serà responsabilitat de PiJBIM, els projectes d’estructures hauran 

d’estar aprovats també pel departament corresponent. 

5.6.2. Plantació d’enfiladisses 

Les enfiladisses en general es tractaran com els arbustos pel que fa al control de qualitat, distribució dels 

clots i la seva plantació. Primer cal retirar el suport de fixació originari del viver i estendre les tiges de 

l’enfiladissa per facilitar la fixació al nou suport prèviament instal·lat. 

S’ha de col·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° cap a la paret i la part inferior 

de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una excepció a la norma les clemàtides, el pa de terra de les 

quals ha de situar-se uns 10 cm sota el sòl). Cal que el clot de plantació estigui a 45 cm del mur de la tanca 

o paret. 

 

Una vegada que la planta estigui correctament orientada, s’ha de cobrir el clot amb terra i compactar-lo de 

manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades.  

S’han de tallar els plançons secundaris just on neixen, d’aquesta manera s’aconsegueix que els plançons 

principals puguin disposar de més energia per créixer cap a la superfície de suport. 

Quan els plançons arriben a la paret, mur o tanca, s’han de guiar amb els filferros de la paret. Així doncs, 

cal orientar els plançons centrals segons els filferros verticals, mentre que els laterals s’han de dirigir 

horitzontalment. 

CALENDARI DE PLANTACIÓ D’ENFILADISSES 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 
Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D 

Enfiladissa Contenidor                         
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 66. Calendari de plantació d’enfiladisses 
 

És preferible plantar enfiladisses durant els mesos de tardor i primavera, tot i que es poden plantar en 

qualsevol època de l’any, evitant els dies més freds i més càlids de l’any, per evitar pèrdues i marres 

innecessàries durant el temps d’implantació.  

En general, és desitjable evitar la plantació del 15 de juny al 15 d’agost, excepte algunes espècies tropicals 

o subtropicals que puguin estar adaptades a les condicions de Barcelona, tal com s’especifica a la taula 

corresponent. 

  

CLOT DE PLANTACIÓ D’ENFILADISSES 

 Fondària Diàmetre o àmplada 
Enfiladissa Alçada del contenidor. Diàmetre pa de terra + 1/3  
Figura 65. Dimensions del clot de plantació d’enfiladissa 
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UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat d’enfiladisses o marc de plantació (u/ml) mesurada segons les especificacions de la 
documentació tècnica. 
Les unitats es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 
NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 
NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat. 
NTJ 08D: 2012. Tècniques de plantació d´arbustos i similars 
NTJ 08J: 2020 Treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses 

5.7. CRASSES I SUCULENTES 

La plantació de cactàcies i altres plantes espinoses requereix mesures pertinents de prevenció i seguretat 

laboral per evitar accidents durant la plantació i manteniment, i el seu ús ha d’estar explícitament aprovat 

per PiJBIM. 

Les plantes crasses i suculentes són molt resistents a la sequera, presenten gran varietat de formes i 

colors; algunes són reptants i entapissants i, en general, mostren floracions espectaculars.Combinen molt 

bé amb les palmeres o les enfiladisses provinents de zones molt caloroses, i per seva capacitat d’adaptació 

i resistència en exposicions límit, a vegades poden resoldre situacions molt difícils de vegetar. 

Generalment, precisen una ubicació a ple sol, en llocs sense acumulació d’aigua d’escorrentia i cal evitar la 

plantació en punts baixos i assegurar el drenatge, però no toleren la compactació del terreny i normalment 

s’han de fer servir amb encoixinats de graves i àrids ornamentals. 

Per norma general no son recomanables els encoixinats orgànics i mai s’han de fer servir làmines anti-

herbes per aquest tipus d’espécies, ja que imposibilten la implantació de les crasses i suculentes reptans i 

entapissants, condensen humitat i impideixen la correcta absorció de nutrients. Això pot resultar en la 

impossibilitat de mantenir aquest tipius de plantes a mig i llarg termini sense mitjans intensius i –per tant- no 

es faràn servir sense l’aprovació explícita de PiJBIM, que podrà demanar un programa de manteniment 

valorat per determinar la vialbilkitat d’aquest tipus de plantació. 

 

No totes les espècies crasses i suculentes són aptes per a espais públics o per barrejar amb altres plantes. 

Algunes espècies presenten caràcter invasiu i/o estan catalogades com a invasores, i altres presenten 

importants riscos ocupacionals en el seu maneig i per a les persones i animals de companyia per la 

presència d’espines. 

CALENDARI DE PLANTACIÓ DE CRASSES I SUCULENTES 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 
Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D 

Suculentes Contenidor                         
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 68. Calendari de plantació de plantes crasses i suculentes 
 

El calendari de plantació de plantes crases i suculentes es diferent d’altres plantes i per norma general es 

plantaran als mesos més càlids, evitant sempre la plantació als mesos més freds o humits. 

CLOT DE PLANTACIÓ PLANTES CRASSES I SUCULENTES 

 Fondària Diàmetre o amplada 
Plantes suculentes Alçada del contenidor. Diàmetre pa de terra + 1/3  
Figura 67. Dimensions del clot de plantació  de plantes crasses i suculentes 
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UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat de planta crassa o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada segons les especificacions de la 
documentació tècnica. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 
NTJ 08J: 2020 Treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses. 

5.8. AQUÀTIQUES 

Les plantes aquàtiques es poden classificar com: 

1) Submergides: arrelades al fons totalment submergides 
2) Flotants: es desplacen segons els corrents d’aigua o vent 
3) Emergents: estan ancorades al fons mitjançant arrels i part de les seves tiges, fulles i les flors 

emergeixen de l’aigua 
4) Plantes palustres: viuen a les vores adaptades a les fluctuacions del nivell de les basses 
5) Plantes de ribera: viuen en marges de cursos fluvials 
 
Les plantes aquàtiques es comercialitzen en diverses formes segons la seva tipologia: generalment les 

emergents i les submergides en recipients de reixa o en testos de fang: algunes rizomatoses amb arrel nua, 

les flotants en envasos plens d’aigua  i les palustres i de ribera en recipients o arrel nua. 

La plantació es duu a terme abans d’omplir la peça d’aigua, exceptuant les reposicions. La fondària de 

plantació depèn de cada espècie i varia normalment entre els 0 i els 60 cm. 

La terra ha de ser de textura argilosa i no s’hi han d’afegir adobs orgànics, ja que afavoreixen la proliferació 

de plantes no desitjables.  

La terra dels recipients o de l’entorn de rizomes o plantes s’ha de cobrir amb una capa de grava per tal 

d’afavorir-ne la retenció i estabilitat. 

S’ha de cobrir la terra del contenidor amb una capa de grava abans d’omplir d’aigua la bassa per evitar que 

es perdi i s’embruti l’aigua.  

Després de plantar s’omple la peça d’aigua i es manté el nivell constant si és el cas. 

CALENDARI DE PLANTACIÓ D’AQUÀTIQUES 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 
Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D 

Aquàtiques Contenidor                         
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 69. Calendari de plantació de plantes aquàtiques 
 

Depenent del tipus de planta i la seva presentació es tindran presents els següents requeriments: 

a) Les plantes en cistells aquàtics o recipients de reixeta solen ser plantades sense treure-les dels 
recipients i ancorades al fons. 

b) Les plantes subministrades en testos de fang, són dipositades directament sobre el fons o sobre 
estructures adients. 

c) Algunes plantes aquàtiques rizomatoses poden plantar-se directament en el fang. 
d) Les plantes subministrades a arrel nua són plantades en recipients de reixeta, cistells aquàtics o 

directament en el fang. Les plantes flotants directament sobre l’aigua. 
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UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat de planta aquàtica o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada segons les especificacions de la 
documentació tècnica. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 
NTJ 08J: 2020. Treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses 
 

5.9. ESTRAT HERBACI 

L’estrat herbaci dels espais verds està format majoritàriament per barreges de gramínies, plantes vivaces 

de gran durabilitat adaptades a cobrir densament superfícies de sòl en hàbitats que altres plantes troben 

difícils de colonitzar perquè han de suportar la presència d’herbívors i el trepig freqüent, entre altres raons.  

Als entorns urbans, les seves adaptacions -combinades amb el reg i la sega sistemàtica- les permeten 

suportar l’exposició solar, el vent, la salinitat, l’excés d’humitat, la sequera, i el trànsit de persones fins a un 

punt. Històricament, les grans extensions de gespa ben segada han estat motius fonamentals del disseny 

paisatgístic i un dels motius d’orgull de la ciutadania envers els serveis de parcs i jardins arreu el món. 

La seva popularitat es dec que les gespes son pràcticament les úniques superfícies vegetades capaces de 

suportar el trepig regular, i aquestes superfícies es vinculen amb activitats de caràcter lúdic i esportiu. Per 

la seva facilitat de implantació, la senzillesa de manteniment i perquè s’associa amb la imatge històrica del 

verd urbà, les gespes son extremadament populars en l’imaginari ciutadà i professional. Per totes aquestes 

raons sovint es fan servir per obtenir superfícies vegetades i proporcionar un aspecte verd a l’espai públic. 

Malauradament, les condicions edafoclimàtiques del clima mediterrani no afavoreix que les gespes tolerin 

usos intensius constants, com ara els esportius, o les aglomeracions de persones continues sense 

degradar-se. El manteniment de la gespa precisa l’aplicació constant d'aigua, ensums i altres recursos.  

Una gestió urbana sostenible implica la racionalització en l'ús de recursos fent servir criteris de 

sostenibilitat, i per tant és necessari sospesar si la creació i manteniment d’aquestes superfícies tal i com 

s’ha plantejat fins ara es raonable. 

Tot això no significa eliminar les gespes, que presten uns serveis difícilment replicables per la seva 

usabilitat per les persones, però és essencial plantejar un ús més freqüent de superfícies alternatives, com 

ara plantes vivaces de poca alçada, arbustives de branques reptants o entapissants, i prats de flor nativa o 

adaptada que atragui pol·linitzadors, tot fent servir una gradació en el disseny d’àrees de vegetació i una 

gestió que permeti la creació de prats naturalitzats i herbassars, en funció dels objectius de l'espai verd. 

S’ha de seleccionar la barreja de llavor d’acord amb les expectatives d’ús i condicions de l’emplaçament, i 

pel seu correcte desenvolupament i manteniment, cal que les gramínies estiguin ubicades en zones ben 

assolellades, evitant situacions d’ombra contínua generada per edificis o arbredes denses. 

Al dissenyar la barreja de llavor, cal trobar un equilibri entre l’ús d’espècies o barreges cespitoses molt 

rústiques i resistents a la sequera i les que poden resistir millor el trepig.  

Actualment, PiJBIM afavoreix gespes que precisin menor requeriment de recursos hídrics i tolerància a la 

sequera, i també a aigua freàtica o regenerada -que pot presentar problemes derivats de la presencia 

d’excés de residu sòlid i sals- amb una reducció en la freqüència de tasques com sega i aportació d’adobs. 

La plantació o sembra de gespa en els espais verds públics urbans de Barcelona ha de comptar amb 

l’autorització expressa de PiJBIM, que podrà definir la composició de gespa o prat apte per cada situació, 

d’acord amb la seva ubicació, l'ús ciutadà o la voluntat de naturalitzar un espai verd. 

Aquests paràmetres determinaran la tipologia de verd que es vol implementar a l'espai, que pot ser una 

gespa convencional, un prat naturalitzat, un herbassar, un prat florit, o una combinació de totes elles. Els 
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plans de gestió del manteniment hauran de preveure mètodes de sega selectiva de les gramínies emprades 

que permeti generar biodiversitat i efectes paisatgístics dinàmics.  

Cal que les gespes siguin fàcilment accessibles amb maquinària de sega o vehicles de manteniment, sense 

graons o obstacles, al menys en un punt del seu perímetre. 

5.9.1. Preparació del terreny 

Cal minimitzar el trepig del terreny per evitar compactacions durant l’execució de la implantació de l’estrat 

herbaci. En el cas que el perfil delterreny generi punts baixos que puguin fomentar l’acumulació d’aigua 

superficial, és necessari actuar puntualmentmper afavorir mesures de drenatge superficial i subsuperficial 

abans de continuar amb la preparació del terreny. 

Per a preparar el terreny les terres han de tenir prou saó (humitat), i per tant caldrà regar la zona un parell 

de dies abans del procés de preparació per tal d’afavorir el treball del terreny. Seguidament procedirem a 

fer una cava del terreny a 30-35 cm de fondària final mínima aconsellable, desfent bé els terrossos i 

eliminant pedres i arrels que puguin aparèixer.  

Si la cava és manual caldrà, voltejar les terres superficials a la zona més profunda i a la inversa amb l’ajut 

d’un arpió, o amb una fanga. Si la cava és mecànica farem dues passades creuades com a mínim amb el 

motocultor. 

Abans de la implantació, la superfície haurà d’assolir una consistència fina i amb aquest objectiu rasclem bé 

el terreny, amb el rascle de fusta, deixant-lo ben pla o amb els pendents que defineixen el terreny, tot 

eliminant les pedres i restes d’arrels que puguin quedar. Aquesta operació la farem començant 

perpendicularment al llaurat per repartir el substrat de manera equilibrada a tota la superfície del terreny 

5.9.1.1. Eliminació de plantes adventícies 

Els terrenys subjectes a operacions de moviments de terra i preparació del terreny amb freqüència resulten 

colonitzats per plantes adventícies no desitjades –i invasores, fins i tot- i es precís actuar des de l’inici dels 

treballs fins al període de manteniment per eliminar la seva presencia. 

Si l‘actuació consisteix en la sembra d’un prat florit, cal dur a terme accions com solaritzacions, o fins a dos 

o tres falses sembres per esgotar el banc de llavors preexistents a la parcel·la a sembrar. Aquesta operació 

precisa un temps considerable per ser efectiva i només es pràctica en projectes de llarg termini. 

Durant el període de naixença de la llavor i afavorit per els regs molt freqüents poden arribar a colonitzar el 

terreny evitant així el bon desenvolupament de les noves plantes, sobre tot en el cas de sembres de llavors 

de clima càlid, moltes d’elles espècies de lent cobriment.  

Aquestes plantes s’hauran d’eliminar manualment des de l’arrel utilitzant un punxó o un magalló petit, fins a 

al cobriment de la superfície per el nou tapís vegetal. En qualsevol cas, davant situacions de contaminació 

extrema, cal consultar amb PiJBIM la millor manera d’efectuar aquesta eliminació. 

5.9.1.2. Esmenes 

Són necessàries per aconseguir un sòl amb les condicions òptimes per al desenvolupament de la vegetació 

que volem implantar. Es faran les esmenes minerals o orgàniques que siguin necessàries, aquestes s’han 

de distribuir de forma homogènia i superficial, utilitzant segons convingui la pala o el rascle.  

En cas d’aplicar un adobat de fons químic o orgànic s’haurà de tenint en compte la dosi d’adobat establerta, 

determinem la quantitat que s’ha de distribuir en el parterre i l’apliquem fent dues passades creuades. Es 

torna a cavar el terreny fins a obtenir una mescla homogènia, amb una profunditat final mínima de 20 cm. 
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5.9.1.3. Anivellament del terreny 

Abans Les operacions a realitzar per anivellar el terreny perquè la superfície assoleixi una consistència fina 

són: 

1) Desempedregat: en el procés de preparació del terreny es van traient al mateix temps les pedres més 
grans i posteriorment amb el rascle metàl·lic s’acaben de treure les més petites. 

2) Refinat: amb el rascle de fusta, deixant el terra ben pla o amb els pendents que defineixen el terreny. 
En el cas de superfícies planes s’ha de rasclar tota la superfície de manera que la part central quedi 
sensiblement més alta (bombada) per tal d’evitar que s’entolli quan es regui, assolint el nivell i el 
modelatge previst, i un perfil uniforme. Aquesta operació es farà començant perpendicularment el 
llaurat per repartir el substrat de manera equilibrada a tota la superfície del terreny. 

3) Les pedres extretes en aquest procés seran tractades com a residu inert d’acord amb el descrit al 
procediment ambiental, o es poden aprofitar per la formació de roquissars per promoure la biodiversitat, 
d’acord amb els criteris de bones pràctiques en jardineria. 

5.9.2. Sembra 

El procés d’implantació a partir de llavors per sembra directa s’ha de dur a terme en condicions 

meteorològiques favorables, evitant en especial els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb 

temperatures elevades, amb l’excepció de les gespes de clima càlid C4 que s’han de sembrar a l’estiu.  

Les gespes C4 són les que resisteixen millor la sequera i les altes temperatures, per això s’anomenen 

gespes calentes o macrotermes. El mercat ofereix varietats capaces de resistir temperatures extremes i que 

toleren la sega amb menor aportació d’adobs i fertilitzants. Les gespes de clima càlid C4 que s’han de 

sembrar a l’estiu. A l’hivern entren en latència i presenten un aspecte groguenc. No són aptes per a totes 

les situacions i no toleren el trepig continuat. El seu ús s’ha de decidir  d’acord amb PiJBIM. 

La sembra directa manual es pot dur a terme en superfícies petites o en superfícies amb pendent inferior al 

25% (1:4). S’aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà de 

màquines sembradores, especialment mitjançant hidrosembra. L’operació de sembra pot ser manual o 

mecànica i consisteix en distribuir la llavor sobre la superfície del terreny, de manera uniforme i homogènia, 

fent al menys 2 passades creuades. Cal anar barrejant les llavors que s’utilitzen per tal de mantenir la 

homogeneïtat.En tot cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor de la llavor. 

La quantitat de llavor de sembra varia en una forquilla entre 15-25 g/m², depenent de la barreja 

(competitivitat entre espècies), l’època de sembra, els condicionats agroclimàtics i la finalitat prevista. En tot 

cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor. Les llavors s’han de distribuir de manera uniforme i cal 

comprovar que la barreja sigui homogènia en el moment de l’aplicació. 

CALENDARI DE SEMBRA DE LLAVORS 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE SEMBRA 
Tipologia Presentació G F M A M J J A S O N D 

Gespa C3 Llavor                         
Gespa C4 Llavor             
Prat de flor Llavor             
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 70. Època de sembra de llavors 
 

L’operació de sembra pot ser manual o mecànica i consisteix en distribuir la llavor sobre la superfície del 

terreny, de manera uniforme i homogènia, fent al menys 2 passades creuades, cal anar barrejant les llavors 

que utilitzem per tal de mantenir la homogeneïtat. 

S’han de respectar les dosis de sembra recomanades segons la barreja o llavor monoespecífica 

seleccionada malgrat es recomana un interval entre 15-25 gr/m² , si bé es pot incrementar una mica en 

situacions que puguin comportar pèrdues de llavors (fred, ocells, ...). 
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L’època de sembra recomanable per les llavors de clima humit serà a principi de primavera i a la tardor, en 

el cas de llavors de clima càlid l’època serà sempre a l’estiu.  

En condicions meteorològiques adverses (vent, pluja...) no es recomana realitzar operacions de sembra. 

5.9.2.1. Cobriment de la llavor 

Posteriorment taparem les llavors mitjançant un rasclonat o amb l’aportació de una coberta cobre-sembres. 

Aquesta és una operació essencial per a una bona implantació de la futura gespa, especialment en 

presencia d’ocells que puguin menjar la llavor abans de la germinació. 

El cobriment de la llavor és el factor determinant, ja que facilita la ràpida germinació de les llavors. És 

convenient cobrint-les amb una capa de material normalment orgànic (enceball o roldó), una o dues 

vegades el diàmetre màxim de la llavor però en cap cas ha de ser més de 0,1 cm. L’aportació del material 

també afavoreix la capacitat de retenció d’aigua de la capa d’arrelament i la regulació de la temperatura, i 

protegeix la sembra de l’acció dels ocells i insectes.  

Utilitzarem la pala, distribuint el cobre-sembres de manera uniforme i homogènia en la superfície del 

terreny, fent lliscar el material per la pala i deixant-lo caure sobre el terreny de manera suau per evitar 

desplaçaments de la llavor. 

També i en el cas de no disposar de material cobre-sembres efectuarem el cobriment de la llavor amb el 

mateix substrat, aquesta tasca es realitzarà amb un rascle, forca o escombra de plàstic, fent passades 

superficials que barregin el substrat amb la llavor. 

5.9.2.2. Passada de corró 

Una vegada s’ha finalitzat l’operació de sembra i cobriment de la llavor és convenient passar el corró, més 

encara si no s’ha fet servir cobre-sembres. 

L’objectiu d’aquesta tasca és posar en contacte la llavor amb el substrat per evitar bosses d’aire que 

provoquin el dessecament de la llavor . 

Passarem el corró d’esquenes per tota la superfície evitant lliscaments bruscs i girs que ens puguin fer 

malbé la superfície sembrada. En llocs on no es pot utilitzar el corró farem servir un piconador (“pisón”). 

Cal utilitzar guants de cuir per protegir les mans de possibles petites lesions produïdes pel fregament amb 

el mànec o per cops i portar calçat de seguretat. . 

5.9.2.3. Irrigació 

La gespa té grans necessitats hídriques per la seva gran taxa de transpiració i el reg és fonamental per una 

correcta implantació, especialment en època seca i calorosa. Abans d’implantar qualsevol tipus de gespa, 

la xarxa de reg automatitzada ha d’estar completament operativa. No es permet el reg a mànega excepte 

en situacions produïdes per avaria de la xarxa de reg. 

En gespes de nova implantació aplicarem regs molt curts i freqüents per evitar escolaments i afavorir que el 

sòl es mantingui sempre humit, facilitant i accelerant així la germinació de les llavors.  

El primer reg d’assentament ha de ser abundant, en tots els casos de implantació, en el cas de gespes 

implantades per llavor els regs posteriors al de l’assentament han de ser freqüents i poc abundants de 

manera que mantinguem permanentment humida la capa superficial del terreny per tal d’afavorir la 

germinació de les llavors.  

Es recomanable regar durant les primeres hores de la jornada laboral, i s’ha d’evitar regar durant les hores 

de màxima insolació, per evitar pèrdues per evaporació. 
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A mesura que passin els dies, s’aniran espaiant fins arribar a un règim de manteniment. És habitual que en 

casos en els quals es manté la freqüència de reg inicial durant molts dies es propiciï el desenvolupament de 

malalties provocades per fongs que donen com a resultat les típiques clapes sense germinar. 

En el cas de implantacions de gespes de clima càlid mitjanant la sembra, l’aportació d’aigua haurà d’estar 

molt controlada i els regs no s’hauran d’espaiar més de 4 hores entre ells ja que aquest tipus d’implantació 

es realitza a les èpoques més caloroses de l’any i existeix el risc de dessecament de la capa superficial del 

substrat i per tant de les llavors. 

En el cas excepcional d’haver de regar amb mànega, l’aportació d’aigua haurà de fer-se de forma uniforme 

a tota la superfície, que arribi al sòl suaument en forma de pluja fina, si no és així podem provocar 

embassaments o zones poc regades, donant com resultat un creixement irregular de la gespa. Evitarem 

pèrdues d’aigua per escorrentia superficial, sobretot en superfícies amb inclinació, aportant l’aigua fent 

passades, perquè el terra tingui temps d’absorbir-la.  

5.9.2.4. Sega 

Consisteix en l’operació de tallar les plantes que conformen el tapís a una alçada determinada, per tal 

d’aconseguir l’efecte estètic pel qual l’hem implantat.  

Abans d’efectuar la primera sega convé deixar la gespa sense regar 24 hores. Com a pauta general, la 

primera sega convé fer-la quan la gespa tingui uns 15 cm. i deixar-la a 8-10 cm d’alçada, mai s’ha de tallar 

més del 30% de l’alçada de la gespa, cal disminuir progressivament l’alçada (en dos cops, per exemple 

separats per dos o tres dies). Talls més baixos poden provocar l’arrabassament de les plantes encara no 

suficientment ben arrelades. És convenient després d’efectuar la primera sega passar un corró 

compactador lleuger per consolidar l’arrelament. 

En el cas se gespes d’espècies de clima càlid i desenvolupament horitzontal la primera sega encara es pot 

endarrerir molt més temps. En aquesta primera fase de desenvolupament de la gespa , les restes de la 

sega no s’han de deixar sobre el tapís, aquestes seran recollides i tractades com a residu vegetal. 

Abans d’iniciar una sega serà necessari realitzar una neteja de la gespa, fent la recollida i eliminació dels 

residus sòlids (papers, pedres, llaunes, ampolles...) que per qualsevol procediment hagin arribat a les àrees 

de gespa. 

Una sega irregular o poc freqüent, produeix una gespa escassa, poc uniforme i favorable al 

desenvolupament de malalties i de males herbes. Es important evitar tallar l’herba mullada perquè el tall no 

serà homogeni. 

5.9.3. Implantació per esqueixos 

La implantació per esqueixos, per estaca o fragments de planta, també anomenada rizosembra, consisteix 

en la implantació mitjançant la multiplicació vegetativa de les plantes, i es realitza amb estolons, rizomes o 

divisió de mata. 

Els fragments de planta els dipositarem dins de solcs oberts amb un plantador o auleta al terreny ja 

preparat, espaiats entre 15 i 30 cm. i a una fondària aproximada de 5 cm. fent pressió al seu voltant, 

deixant sobresortint una part del fragment de la planta. 

Finalment realitzarem una passada de corró per assegurar un bon contacte dels fragments de planta amb 

la terra. 

De igual manera que en el cas de la implantació de pans d’herba, i molt especialment en dies calorosos cal 

regar immediatament després de fer la implantació per evitar-ne la dessecació. 
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La implantació de gespes mitjançant esqueixos, o rizosembra, s’ha d’executar preferentment a la 

primavera, el més a prop possible del inici de l'estiu. El mètode de sembra es semblant al de llavors, però 

amb teixit vegetal adient. Es especialment important mantenir aquest material humit i protegit de la 

dessecació, i cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació. 

CALENDARI DE RIZOSEMBRA 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 
Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D 

Clima càlid Esqueixos             
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 71. Època de plantació de pans d’herba 
 

5.9.4. Pans d’herba 

El pa d’herba és una gespa precultivada que es presenta en rotlles o safates. La implantació es pot realitzar 

durant quasi tot l'any, segons el tipus de gespa a emprar. Per barreges de clima temperat i fred, es pot 

realitzar de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor; per barreges de clima càlid, es pot 

fer de mitjans de juny a mitjans de setembre. 

En general, si s’ha de realitzar-la a l'estiu, s'han d'extremar les mesures de protecció en el transport, la 

implantació, el manteniment i en el reg. PiJBIM no es farà càrrec de les gespes plantades sota questes 

condicions fins que no verifiqui el seu bon estat. 

La implantació de gespes amb pa d’herba s’ha de dur a terme en absència de vent i amb el sòl en 

condicions de saó, ben anivellat i estabilitzat. Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els 

pans d'herba, per a que les arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat. 

CALENDARI DE PLANTACIÓ DE PANS D’HERBA 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 
Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D 

Clima fred Rotllo o safata             
Clima càlid Rotllo o safata             
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 72. Època de plantació de pans d’herba 
 

Quan s’hagin de moure els pans de terra per la superfície i a l’hora de carregar-los i descarregar-los dels 

vehicles cal observar sempre les recomanacions fetes sobre moviments de càrregues en prevenció de 

riscos en jardineria i utilitzar guants de cuir i calçat de seguretat de l’any per tenir la so la en bones 

condicions i evitar relliscades. 

El pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig. Es poden 

utilitzar planxes o taulons de fusta per a l’operació de l’estesa de pans d’herba com a suport per a les 

persones per evitar crear desnivells a la superfície i diferencies a la compactació del substrat. 

S’iniciarà la col·locació per un dels extrems de forma alineada tot evitant el posterior trepig i assegurant el 

bon contacte de cada una de les juntes del pa d’herba amb el següent, quedant ben ajustades (s’ha de 

començar el contacte des de les arestes inferiors cap a les superiors). Les línies successives de pa d’herba 

es col·locaran a trencajunt, cobrint tota la superfície del terreny, retallant els límits dels pans d’herba amb 

una eina ben esmolada. 

Un cop acabada tota la superfície es pot afegir substrat a les juntes per evitar bosses d’aire que poden 

provocar el assecament de la zona. En cas d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra 
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rentada a sota del pa d'herba, o bé allisant de nou la superfície del llit de sembra. Aquesta operació es pot 

recolzar amb una barreja de substrat i llavors per ajudar l’arrelament i ajuntar millor les gleves entre elles, 

però no és del tot necessària si s’aconsegueix on bon contacte entre les peces.  

En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent 

del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus o grapes de filferro o rea metàl·lica d'uns 20-30 cm de 

llargària, ben clavades sense trencar el pa d’herba. 

Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba es realitzarà una compactació suau amb un corró o similar 

per tota la superfície per tal de garantir un bon contacte entre el pa d’herba i el substrat d’implantació, fent 

especial tractament a les juntes i aplicant un reg abundant que ajudi a l’assentament definitiu.  

5.9.5. Prats florits 

La sembra o implantació de prats florits de vivaces, anuals i altres plantes de flor i llavor, amb l’objecte 

d’obtenir prats i herbassars és important com alternativa a les gespes convencionals i per promoure la 

presencia de biodiversitat a l’espai urbà, especialment de pol·linitzadors. Aquest tipus de comunitat vegetal 

es pot implantar mitjançant sembra de llavor o de safates precultivades similars als pans d’herba. 

Aquest tipus de vegetació presenta algunes particularitats que fan que la seva implantació a llarg termini 

suposi un esforç especial d’implantació i conservació. S’ha de preparar el sòl per rebre la sembra o les 

safates d’acord amb les espècies seleccionades, algunes espècies prosperen en sòls empobrits i precisen 

la retirada de sòls rics en matèria orgànica abans d ela seva implantació. Generalment, no poden competir 

amb plantes adventícies i gramínies, i alguns tipus de prat florit precisen de ressembra anual per mantenir 

el seu aspecte i diversitat. El regim de reg i sega es diferent al de les gespes, i normalment ni son 

trepitjables, ni compatibles amb la presencia continuada d’animals de companyia.  

Tot i així, poden resultar molt resistents en condicions inacceptables per a altres espècies. A més aquest 

tipus de prat es pot sembrar en escocells d’arbrat viari i solars buits per afavorir la creació de micro-hàbitats 

per a invertebrats i fauna útil. 

Una tasca essencial a realitzar abans de crear praderies de flor implica eliminar la vegetació existent per 

complet, per evitar la germinació de les milers de llavors anuals que es troben naturalment al sòl, 

anomenades “banc de llavors”. La supressió d’aquest banc de llavors resulta substancial per a l'èxit a llarg 

termini del prat, i per tant es necessari sembrar sobre un sòl lliure de llavors per evitar que la barreja 

seleccionada tingui competència durant la fase de germinació i implantació.  

Cal retirar o preparar el sòl fins a una profunditat mitjana de 8 cm aproximadament.  

Per moltes barreges de llavor, cal utilitzar una capa de substrat amb característiques determinades per 

reforçar la funció de supressió de banc de llavors, anomenada capa o llit estèril de cobertura, que tindrà 

entre 8-10 cm de gruix i estarà repartida uniformement sobre el sòl existent, tot preparat amb un rastell just 

abans de sembrar. Cal assegurar-se de que la superfície del terreny quedi totalment coberta per la capa de 

cobertura i que no surti a la superfície al rasclar superficialment.  

El material per aquest llit de cobertura pot ser sorra de sílice, sorra rentada, humus de cuc o compost 

vegetal estèril, amb característiques apropiades pel tipus de llavor triat.  

Cal sembrar la llavor immediatament amb una barreja de sorra lleugerament humida, per ajudar a distribuir 

la llavor uniformement sobre la zona, amb una proporció d’aproximadament 1 part de llavors per 5 parts de 

sorra. Cal passar un corró i regar amb cura desprès de la sembra o implantació. En presència d’ocells 

potser necessari afegir un lleugera cobertura de compost o sorra o altres mitjans de protecció.  

Per obtenir una cobertura efectiva cal sembrar la llavor amb una densitat mínima de 2 a 3 grams per metre 

quadrat: 
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1) Mescles de vivaces: 2g/m2 
2) Mescles d'anuals: 3g/m2 (es pot reduir a 2 grams per a grans superfícies a observar de lluny) 
3) Mescles d'anuals, bianuals i vivaces de vida curta: 3g/m2 
 

Dosis majors a les indicades poden proporcionar una cobertura abundant i densa en principi, però a llarg 

termini (per praderies de vivaces) pot comprometre l’estructura de la praderia i l'abundància de la floració. 

Es tracta de proporcionar espai da a la planta perquè pugui desenvolupar-se bé i sense excessiva 

competència. 

Aquestes dosis són les recomanades per barreges de llavors que són gairebé enterament d'herbàcies de 

flor, sense gramínies cespitoses, encara que es pot incorporar alguna gramínia amacollada a la barreja. 

Algunes marques comercials proposen mescles en què les herbàcies de flor es barregen amb un 

percentatge de gramínies, que pot arribar al 70 i 80% del total, el que fa que la dosi de sembra s'acosti més 

a la dosi de gespes, uns 15-25 g/m2. En aquestes barreges, les gramínies tenen un creixement més 

expansiu i sostingut al llarg de les estacions i, sense un règim de segues i un maneig específic, sufoquen a 

les plantes de flor en el curt-mig termini, especialment Lolium perenne, Dactylis glomerata, Festuca 

arundinacea, Holcus lanatus, Elymus repens, Agrostis stolonifera, Brachypodium sp. i similar. 

Es molt important fer seguiment de les condicions climàtiques en el moment de la sembra, ja que les pluges 

intenses renten la llavor i poden desplaçar-la deixant clapes.  

Normalment no es farà sega fins que s’hagi produït la primera floració i caiguda de llavor. El regim de reg 

per implantació haurà de ser l’adient pel tipus de barreja triat. Les condicions de manteniment s’han de 

concretar amb el subministrador de la barreja i d’acord amb PiJBIM. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Metres quadrats (m2) o hectàrees (ha) de superfície real. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 08G: 2002. Sembra i implantació de gespes i prats. 

5.10. HIDROSEMBRA 

La hidrosembra consisteix en la projecció sobre el terreny d’una barreja de llavors, aigua, fixadors, adobs i 

altres additius, mitjançant mitjans mecànics, amb la finalitat d’implantar una coberta vegetal principalment 

herbàcia. 

Permet executar sembres en llocs on no es poden emprar les tècniques convencionals a causa de la 

dificultat del terreny. Els materials utilitzats per dur a terme una hidrosembra poden incloure els ingredients 

següents: barreja de llavors, encoixinat, esmena, adobs, fixador, coadjuvant biològic, additiu colorant i 

aigua. 

CALENDARI DE HIDROSEMBRA DE LLAVORS 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE SEMBRA 
Tipologia Presentació G F M A M J J A S O N D 

Gespa C3 Llavor                         
Gespa C4 Llavor             
Prat de flor Llavor             
              

  Època preferent  Època complementària   

Figura 73. Calenari d’hidrosembra de barreges de llavors 
 

Les hidrosembres s’han de dur a terme en condicions meteorològiques favorables, evitant en especial els 

dies de màxima insolació, ventosos i/o amb temperatures elevades. Els dies de previsió de pluges fortes 
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son poc favorables ja que tendeixen a rentar la llavor i concentrar-la en la part baixa de l’àrea 

d’hidrosembra. Dins aquests períodes, s’han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a 

cada espècie utilitzada a la barreja.  

La barreja de llavors és un aspecte essencial d’aquest tipus d’actuació, i les espècies a utilitzar en cada 

sembra seran determinades específicament d’acord amb PiJBIM. Per norma general, les combinacions 

inclouen espècies no agressives de creixement ràpid que acaben desapareixent, lleguminoses per fixar 

nitrogen i gramínies autòctones o adaptades no invasores. Actualment se s’inclouen també espècies 

nutrícies i valuoses per pol·linitzadors. Els elements utilitzats en la barreja hauran de ser absolutament 

biodegradables, de manera que l’actuació no comporti cap impacte ambiental negatiu.  

No és recomanable hidrosembrar llavors d’una sola espècie. Tot i així, no és recomanable incloure un 

nombre elevat d’espècies en una mateixa mescla; un terme mitjà acceptable per a una barreja bàsica és de 

6-8 espècies, però pot ser superior. No es recomana la hidrosembra d’arbustos per la baixa efectivitat 

registrada amb aquest sistema per PiJBIM. 

La quantitat i tipus de llavors a utilitzar depèn de la naturalesa del sòl, i les condicions de l’emplaçament en 

el moment de efectuar la hidrosembra. Una dosi de sembra orientativa és aplicar una quantitat de 3-6 

llavors/cm2, equivalent a 20-35 g/m2 aproximadament. 

 

La hidrosembra es pot executar en una fase o varies. En alguns casos es pot voler realitzar varies 

aplicacions per garantir la cobertura del terreny, per la seva pendent, estructura del sòl o presencia d’ocells, 

per exemple. En ocasions pot ser necessari afegir capes extres d’encoixinat. En cas que la quantitat 

d’encoixinat previst sigui superior als 180-200 g/m2, es molt recomanable executar la hidrosembra en 2 

fases: 

1) Fase 1- Sembra amb aigua, llavors, encoixinat, adobs, fixador, i additius.  
2) Fase 2 – Cobertura amb aigua, encoixinat i fixador. 

5.10.1. Material vegetal per hidrosembres 

Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i s’han d’obtenir segons 

les disposicions del reglament tècnic corresponent. És molt recomanable fer servir barreges d’espècies 

autòctones o adaptades localment. Sempre que sigui possible i estiguin disponibles al mercat, és preferible 

utilitzar llavors pròpies de la zona d’actuació o àrea geogràfica propera. En revegetacions dins d’àrees 

naturals, cal verificar l’origen autòcton de les llavors emprades. 

El conjunt d’espècies vegetals que componen la barreja de llavors per a la hidrosembra ha de satisfer els 

criteris següents: 

1) Tenir un creixement inicial ràpid per assegurar un recobriment vegetal ràpid del sòl. 
2) Assegurar una protecció ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions vegetatives posteriors. 
3) Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície. 

PROPORCIÓ DE BARREJA D’HIDROSEMBRA 

Producte Quantitat 
Aigua 2,5-3 l/m2 

Llavor gramínia 12-25 gr/m2 
*Llavor lleguminosa 6-12 gr/m2 

Llavor anuals 1-3 gr/m2 
Fixador  15-20 gr/m2 

Adob orgànic  90-100 gr/m2 
Adob mineral  35-40 gr/m2 

Encoixinat 80-100 gr/m2 
 *Nota: No cal en terrenys rics en nitrogen 

Figura 74. Proporció dels elements d’una barreja per hidrosembra 
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4) Ser duradores i persistents, especialment en condicions que afavoreixen l’erosió. 
5) Poder disposar de llavor al mercat durant les èpoques preferents de sembra. 
6) Servir com plantes nutrícies o refugi per pol·linitzadors i invertebrats. 
 

Les espècies herbàcies són les espècies recomanades per hidrosembra perquè són les que formen una 

coberta vegetal més efectiva per de reduir l’erosió del terreny i és interessant incloure-hi espècies que 

presentin una bona dispersió lateral mitjançant rizomes o estolons.  

Les famílies de les espècies herbàcies més importants utilitzades en les hidrosembres són les gramínies i 

les lleguminoses. Les primeres s’adapten a una gran varietat de condicions edafo-climàtiques; les segones 

són plantes amb un sistema radical profund que viuen en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen, 

especialment als sòls pobres en nitrogen, és interessant incloure-les a la barreja, preferentment inoculades 

amb coadjuvants biològics. Atès que les lleguminoses acostumen a ser plantes més agressives que les 

gramínies, el percentatge de les llavors de lleguminoses no hauria de superar el 30% en pes del total de la 

barreja de llavors.  

En el cas dels sòls rics en nitrogen, no és recomanable incloure llavors de lleguminoses a la barreja. 

Generalment no es recomana incloure espècies arbòries o arbustives en les hidrosembres pel seu baix 

nivell de germinació. Es preferible implantar les llavors de gra gros prèviament amb mitjans manuals, com la 

sembra a cops de mà o amb auleta. 

Cal incloure algunes espècies d’establiment ràpid a la barreja, plantes de ràpida germinació i ràpid 

recobriment del sòl, que ajuden a crear un microclima favorable per al desenvolupament de la coberta 

vegetal. S’ha d’evitar posar-hi en proporcions excessives les espècies més agressives, colonitzadores 

potents, per tal de permetre l’establiment de les espècies d’instal·lació més lenta. És recomanable que el 

percentatge de les llavors d’espècies anuals d’establiment ràpid no superi el 10% en pes del total de la 

barreja de llavors. 

Tot i així, cal evitar espècies que puguin generar una quantitat de biomassa excessiva Cal que l’alçària de 

la coberta vegetal i la presència de piròfits no sigui excessiva, sobretot en aquells llocs on el perill és molt 

evident, per tal de limitar el risc d’incendis. 

5.10.2. Subministrament i emmagatzematge 

Les barreges de llavors s'han de correspondre amb les especificacions del projecte d’acord amb PiJBIM en 

funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat. La barreja de llavors ha de ser 

d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la norma NTJ 07N, en funció de les 

espècies utilitzades, en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  

Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o 

fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús. Han 

d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les 

proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades a la norma aplicable, i les anàlisis de 

composició de les mescles de llavors, de puresa, de capacitat germinativa i d’estat fitosanitari s’han de 

sol·licitar als organismes oficials responsables. 

Les categories de les llavors a utilitzar són les següents: 

1) Llavor certificada: disposa de garantia oficial d’identitat i puresa varietal. 
2) Llavor comercial: l’empresa garanteix la identitat de l’espècie i la puresa específica. 
 

Les llavors sotmeses al Reglament tècnic de control i certificació: 

a) han de ser subministrades en envasos precintats, fàcilment identificables. 
b) han de dur indicacions referides al Reglament tècnic per a cada categoria, retolades de forma clara. 



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  129 

 

INDICACIONS DE LES ETIQUETES OFICIALS 

LLAVORS CERTIFICADES 

CAMPS 
OBLIGATORIS 

a. Encapçalament amb les sigles Espanya i menció de l’organisme oficial responsable. 
b. La inscripció: regles i normes CEE. 
c. Número de referència del lot i número de l’etiqueta. 
d. Espècie indicada, amb el seu nom botànic, que es pot citar de forma abreujada i sense els noms dels 

autors. 
e. Varietat indicada. 
f. Categoria. 
g. País de producció. 
h. Data del precintat (mes i any) o mes i any de l’última presa de mostra oficial. 
i. Pes declarat, brut o net, o nombre de llavors. 
j. Puresa i % germinació. 
k. En cas que s’utilitzin additius sòlids (píndoles, etc.), s’ha d’indicar la naturalesa de l’additiu i la proporció 

aproximada entre el pes de les llavors pròpiament dit i el pes total. 

BARREGES DE LLAVORS CERTIFICADES  

CAMPS 
OBLIGATORIS 

a. Barreja de llavors per a ................... (utilització prevista). 
b. Organisme oficial responsable – Espanya. 
c. Número de lot. 
d. Mes i any de precintament.  
e. Proporció en pes dels diferents components de la barreja per espècies i/o varietats; és suficient mencionar 

la denominació de la barreja si es dóna per escrit la seva composició al comprador i si es registra 
oficialment. 

RECOMANABLE 
a. Procedència del material. 
b. Ecotip de procedència. 
c. Tractaments pregerminatius. 

COLOR DE LES ETIQUETES 
Blau Per a les categories certificades i certificades de primera reproducció. 
Vermell Per a les categories certificades de reproduccions successives. 
Bru Per a la categoria comercial. 
Verd Per a les barreges de llavors de plantes farratgeres. 
*Nota: No cal en terrenys rics en nitrogen 
Figura 75. Etiquetes per llavors 
 

Les etiquetes oficials han de ser expedides o autoritzades per l’organisme oficial responsable i amb 

impressió inesborrable han d’identificar el lot de llavors contingut dins l’envàs o l’embalatge. Per a llavors 

comercials, les dades de l’etiqueta oficial han de ser les indicades per a la categoria certificada (amb 

l’excepció de la menció a la varietat), incloent-hi el text «no certificada com a varietat». També s’ha de 

substituir la dada «país de producció» pel de «zona de producció». 

Cal assegurar de que el producte arribi precintat i en perfecte estat de conservació. Els materials a granel 

s’han d’emmagatzemar sota cobert i s’han de dipositar en un recipient net i inalterable o sobre una base 

neta impermeable i allunyada d’humitats i de materials que puguin modificar-ne la puresa i les 

característiques.  

5.10.3. Altres materials per a hidrosembra 

Fixadors- Són productes que, aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula homogènia, elàstica i 

permeable sobre el terreny. Els fixadors són compostos formats per polibutandiens, alginats, derivats de 

cel·lulosa, derivats de midó, acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i altres. 

Els fixadors, aplicats en les quantitats i les dosis correctes, han de complir les condicions següents: 

1) Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una capa superficial resistent a 
l’erosió i d’un gruix similar al que pugui afectar l’erosió. 

2) No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les plantes. 
3) Han de resistir les gelades i ser estables a la llum del sol, i ser preferiblement de llarga durada. 
4) Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la saó del sòl, alhora que en milloren 

l’estructura. 
5) No han d’alterar els processos biològics del sòl. 
6) Ser miscibles amb l’aigua, Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables. 
7) Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu camp d’aplicació. 
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Adobs i afins- Sempre que l’anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli, són adequats tots els 

adobs minerals o orgànics, amb els continguts garantits i de descomposició lenta i gradual del nitrogen 

(adobs d’alliberament controlat). També es poden combinar amb àcids húmics. La dosi que cal aportar 

depèn de les característiques edàfiques del terreny, del tipus de manteniment i del tipus de coberta vegetal 

per implantar. Aquesta dosi ha de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu. Els 

fertilitzants minerals s’han d’ajustar a les especificacions de la legislació vigent. 

Additius- És possible incloure a la barreja per a hidrosembra altres materials com a additius (colorants, 

superabsorbents, algues cianofícies, etc). 

Coadjuvants biològics- Quan les hidrosembres es duen a terme en sòls pobres i que presenten al 

descobert els horitzons inferiors del sòl, cal valorar la necessitat de potenciar la flora i la fauna microbiana 

autòctona i de millorar la textura del sòl amb l’aplicació de coadjuvants biològics. Entre aquests hi ha els 

inòculs de rizobis per a les lleguminoses i els productes hormonals que activen la germinació. 

5.10.4. Condicions d’execució 

Per executar un a hidrosembra s’ha d’introduir aigua al dipòsit de la hidrosembradora fins a cobrir-ne la 

meitat de la capacitat. A continuació s’hi incorpora l’encoixinat, tot evitant la formació de grumolls a la 

superfície de la mescla. S’hi afegeix aigua fins a completar 3/4 parts de la mescla total prevista, i es 

mantenen en moviment les paletes de l’agitador. Simultàniament s’hi incorporen els fertilitzants, el fixador i 

els additius, i s’hi afegeix aigua fins a arribar a la quantitat de mescla prevista. Finalment s’hi afegeixen les 

llavors.  

Des d’aquest moment, i fins que s’iniciï l’operació de sembra, no han de transcórrer més de 20 minuts. 

Aquest temps pot variar segons la previsió a curt termini de pluges, fet que pot accelerar o no la inducció a 

la germinació de les llavors. No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi 

aconseguit una mescla homogènia de tots els components. 

Abans de començar a sembrar, sempre s’ha d’accelerar el moviment de les paletes agitadores durant 

alguns minuts. Pel que fa a les característiques de la màquina i les verificacions de control, cal seguir les 

especificacions indicades a les NTJ. 

La hidrosembradora s’ha de col·locar prop de la base de la superfície que cal sembrar. El canó de la 

hidrosembradora s’ha de situar inclinat per sobre de l’horitzontal. L’expulsió de la mescla s’ha de dur a 

terme evitant que el raig incideixi directament en la superfície, descrivint cercles o en zig-zag. La distància 

mitjana del punt de projecció a la superfície que cal tractar ha d’estar compresa entre els 20 i els 50 m i 

dependrà de la potència d’expulsió de la bomba.  

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

La unitat de mesurament de la barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinat, esmena, fertilitzant, 
fixador, superabsorbent i additius són els grams (g) o els quilos (kg). 
L’aigua es mesura en l o m3. 
Metres quadrats (m2) o hectàrees (ha) de superfície real. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ordre APM/283/2017, de 27 de març, per la qual es modifiquen el Reglament tècnic de control i 
certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l’Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre, i 
el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per l’Ordre de 
23 de maig de 1986, i posteriors modificacions 
Real decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants. 
Reial decret 877/1991, de 31 de maig, d’ordenació i control dels fertilitzants i afins. 
NTJ 08H: 1996. Hidrosembres. 
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5.11. TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES 

Es consideren tractaments de superfícies de jardineria els encoixinats, les làmines anti-herbes i els 

sistemes estabilitzadors de talussos i altres uperfícies exposades a l'escorrentía i l'erosió.  

5.11.1. Encoixinat 

L’aportació d’encoixinat a les zones vegetades, parterres, escocells, i jardineres presenta una sèrie de 

beneficis pel que fa a la protecció i retenció del sòl, la conservació de la saó, el control de les plantes 

adventícies i la protecció superficial d’arrels en plantes recents.  

Altres beneficis poden ser la millora de les característiques del sòl, aspectes estètics, el foment de petits 

microhàbitats, el control de l’erosió del sòl, l’optimització de l’ús de l’aigua, entre altres, tot i que no totes les 

espècies vegetals es beneficien per igual de la seva aplicació. 

L’encoixinat que es considera més adequat per a ús en jardineria i paisatgisme a la ciutat de Barcelona és 

el d’origen orgànic, ates que millora les condicions físiques, químiques o biològiques.  

Es pot fer servir en combinació amb altres materials, com làmines anti-arrels, però és preferible fer servir un 

material o el altre, segons les condicions de l’emplaçament. Com norma general cal preveure encoixinat a 

la totalitat del parterre o clot de plantació d’arbrat, vivaces o arbustos, o flors de temporada, tret dels 

talussos amb pendents superiors al 10%, on s’hauran de preveure altres sistemes de protecció i retenció de 

sòls. La decisió sobre quins mètodes cal fer servir en cada cas recau sobre PiJBIM. 

Prèviament a l’aportació d’encoixinat, cal dur a terme una birbada o un tractament previ a la preparació del 

sòl en les àrees que presentin problemes de males herbes, a més d’un primer reg en profunditat. En àrees 

on es presentin rebrots d’espècies no desitjades, rizomes o similars, caldrà eliminar-los abans d’incorporar-

hi l’encoixinat, ja que aquest no impedeix el rebrot. 

Per a la plantació d’arbres i arbustos joves en parterres de gespa, s’ha de preveure que l’àrea d’encoixinat 

estarà delimitada per un separador al menys a 120 cm del pa de terra. No s’ha de posar l’encoixinat en 

contacte amb el coll de l’arrel dels troncs ni, les tiges dels arbres. En tots els casos l’encoixinat ha de ser de 

primera generació (no reutilitzat), amb un gruix entre 5 i 10 cm depenent de l’espècie, i la mida de la planta 

utilitzada. 

5.11.1.1. Característiques del material 

Els encoixinats en espais verds es poden classificar segons el tipus de material, el procés de producció o la 

presentació. Segons el tipus de material, els encoixinats acceptats per PiJBIM es poden classificar en: 

1) Encoixinats orgànics d’origen natural, generalment materials higienitzats o composats. 
2) Encoixinats inorgànics; formats per àrids solts, com ara còdols, graves o argiles. 
 

MATERIALS PER ENCOIXINAT 

Encoixinats orgànics 
a. Triturat de fusta 
b. Escorça de pi 
c. Escorça o triturat de bruc 
d. Fullaraca o virosta 
e. Malla orgànica 

f. Manta orgànica amb fibres naturals 
g. Restes de poda triturades 
h. Compost i assimilables 
i. Altres (subjectes a aprovació per PiJBIM) 

Encoixinats inorgànics* 
a. Sorra 
b. Argila expandida 

c. Grava* 
d. Ceràmica triturada 

*Nota: No es permet l’ús d’encoixinats inorgànics, especialment grava, als espais verds públics 

Figura 76. Materials per a encoixinat 
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Per a l’encoixinat d’espais verds a la ciutat de Barcelona només s’accepten materials orgànics fàcilment 

disponibles, com les restes de poda triturades, l’escorça de pi o les restes grolleres de compostatge, entre 

altres. La seva aplicació ha de ser coherent amb les condicions de l’emplaçament, el seu ús i el tipus de 

vegetació.  

L’origen dels components dels encoixinats és un aspecte important que cal tenir en compte per a una 

correcta traçabilitat del producte final obtingut, especialment pel que fa a la presencia de llavors de plantes 

no desitjades i patògens. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ENCOIXINATS ORGÀNICS 

a. Humitat: màxim 45% (respecte del pes total). 
b. Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula. 
c. Espai porós total: 65-85% volum 
a. Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum. 
b. pH entre 6 i 7. 
c. Conductivitat: menor d’1 dS/m. 

Figura 77. Característiques dels encoixinats orgànics 
 

El compost es pot fer servir com a material d’encoixinat alhora que com a condicionador del sòl, ja que pot 

actuar com fertilitzant i en la formulació de substrats. També es pot aplicar en la restauració de sòls 

degradats, regeneració de talussos, o en restauració d’activitats extractives, industrials i altres, sempre que 

es disposi d’un compost d’higienitzat i amb la matèria orgànica estabilitzada. L’aplicació de compost poc 

madur pot comportar en certs casos algun problema en la seva aplicació, com pot ser la inhibició de la 

germinació, presència d’insectes, mala olor, etc.  

No tots els productes compostats són aptes per al seu ús en jardineria urbana, especialment els que 

presenten concentracions de metalls pesants, i el seu ús està regulat per la normativa aplicada als 

productes fertilitzants i adobs. 

5.11.1.2. Exigències sanitàries 

Tots els productes derivats de residus orgànics i de materials orgànics compostats han de complir la 

legislació vigent referent als contaminants químics i orgànics i als riscos biològics i patògens per a l’ésser 

humà, els animals i la pròpia planta —la més restrictiva— per a l’ús com a encoixinat en la superfície del 

sòl.  

5.11.1.3. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions normals de 

manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes, per 

exemple propàguls, patògens i paràsits de plantes, i el contingut dels envasos no es dispersi 

inintencionadament. L’envasament ha de tenir perforacions per permetre la igualació de pressió i per 

facilitar i assegurar-ne la manipulació. 

Els detalls en la determinació de la quantitat de productes subministrats a granel s’han d’ajustar a l’acord 

entre el proveïdor i el consumidor, per exemple: volum col·locat o pes especificat.  

Les dades mínimes exigibles que necessàriament han de figurar en l’ etiquetatge i documentació dels 

productes utilitzats com a encoixinats en els espais verds, a fi d’assegurar una informació suficient, són les 

següents: 

1) Nom o denominació usual o comercial del producte. 
2) Tipus de material i procés de producció, si escau. 
3) Contingut net del producte, expressat en unitats de volum. 
4) Característiques del producte, instruccions, advertiments, consells o condicions de seguretat. 
5) Lot de fabricació, quan el procés d’elaboració es realitzi en sèries identificables. 
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6) Identificació de l’empresa: el nom o la raó social o la denominació del fabricant o l’envasadora o la 
transformadora o d’un venedor i, en tot cas, el seu domicili. 

7) Totes les inscripcions han d’aparèixer amb els caràcters ben visibles, clars i indelebles, i fàcilment 
llegibles per la direcció facultativa de l’obra. 

8) Les etiquetes que continguin les dades obligatòries s’han de situar sobre el mateix producte o en el seu 
envàs, en una posició prominent. 

9) Els productes que se subministrin a granel han d’incorporar la informació obligatòria referida a 
l’etiqueta, d’acord amb les especificacions anteriors o en un document que els acompanyi, albarà o fitxa 
tècnica, i que s’ha de lliurar a la direcció facultativa. En qualsevol cas, el venedor n’ha de conservar un 
original per permetre una correcta identificació del producte i subministrar la informació corresponent 
que se sol·liciti. 

10) És desitjable que els productes utilitzats en l’encoixinat dels espais verds disposessin d’etiqueta 
ecològica comunitària o del distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

 

L’operació del transport de l’encoixinat fins a la destinació final inclou la preparació, la càrrega, el trajecte i 

la descàrrega. El transport i la recepció s’ha de dur a terme tot evitant que se’n produeixi la pèrdua o el 

deteriorament. Durant el recorregut i el trànsit, l’encoixinat subministrat a granel s’ha de protegir amb una 

lona o element similar per evitar possibles dispersions. El transport d’encoixinat ha de complir la normativa 

vigent relativa al transport de mercaderies. S’ha de comprovar que l’enviament d’encoixinat vagi 

acompanyat de la documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) i que aquests siguin 

correctes. Un cop descarregat el material, s’ha d’aplicar en breu o aplegar-lo de manera que se’n mantingui 

la qualitat. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Les unitats d’amidament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t) per 
subministrament. Gruix en centímetres (cm) per metre quadrat (m2) o hectàrees (ha) de superfície real. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 05A. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinats. 

5.11.2. Làmina antiherbes 

Les làmines, mantes, feltres o flassades antiherbes s’utilitzen per a cobertures del sòl i estan especialment 

dissenyades per evitar el creixement de plantes adventícies, permetent el pas de l’aigua al mateix temps 

que controlen la incidència de la llum solar sobre les llavors, factor que dificulta la germinació. 

La utilització de una làmina o flassada antiherbes permet disminuir l’aplicació de biocides per a l’eliminació 

d’adventícies i manté una òptima regulació de la humitat del sòl. Les seves avantatges es poden resumir en 

que: 

1) Limiten el creixement de plantes adventícies. 
2) Disminueixen les intervencions de manteniment i els consums. 
3) Ajuden a estabilitzar el terreny recentment llaurat. 
4) Conserven la humitat. 
 

Tanmateix, atès que les làmines i malles antiherbes plantegen alguns problemes de maneig i manteniment 

a curt i mig termini, trenquen el intercanvi edàfic-aeri i constitueixen una barrera per als invertebrats que 

viuen al sòl, la seva aplicació als projectes es farà d’acord amb el criteri de PiJBIM, que podrà determinar si 

el seu ús és adient en cada cas i les especificacions generals de les làmines. 

Les diferencies principals entre làmines es si estan fabricades amb productes biodegradables o no i si han 

estat teixides o no, sent més efectives les no-teixides termolligades de propilè, però és preferible fer servir 

productes biodegradables que no generin residus al final de la seva vida útil. 

Quan es preveu necessari reforçar o garantir la contenció d’aflorament de plantes adventícies als parterres, 

especialment en situacions inestables, de gran pendent o quan no es pugui fer servir encoixinat fàcilment, 
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es necessari preveure l’ús de flassades antiherbes col·locades directament al damunt del sòl, fixades amb 

grapes o claus antiextració i volanderes per millorar-ne la subjecció. 

Les malles antiherbes seran de material orgànic, biodegradable o compostable en un termini de 2 a 5 anys, 

especialment dissenyat per evitar el creixement de plantes adventícies, que permeti el pas de l’aigua, i 

controli la incidència de la llum solar sobre les llavors per impedir la germinació. El gramatge mínim 

recomanat es de 120 grs/m2. Els materials han de ser fibres resistents 100% biodegradables i fàcils de 

col·locar, mecanitzables, naturals -de coco, jute o palla- polímers polílàctics, o altres que el projectista pugui 

suggerir, d’acord amb PiJBIM. 

No s’accepta la utilització de làmines antiherbes de materials sintètics o plàstics no compostables. Si per 

alguna raó excepcional s’han d’aplicar, hauran de ser de tipus “No teixit” i del gramatge o pes per metre 

quadrat més lleuger possible. Les làmines antiherbes s’especificaran sempre subjecte a la presentació de 

fitxa tècnica i aprovació explícita per part de PiJBIM. 

En tot cas, la instal·lació de les làmines antiherbes es pot realitzar amb ancoratge al terreny amb grapes 

d'acer corrugat amb punta en forma de U, de 6mm de diàmetre, 11 cm. ample x 22 cm. de llarg com mínim, 

per a subjecció de xarxes i malles al terreny, amb un cavalcament mínim de 10 cm.  

Un cop instal·lada la làmina es procedeix a la plantació realitzant talls en forma de creu –i no pas formes 

geomètriques com quadrats- per format el clot de plantació i plantar els pans de terra o els alvèols. El reg 

per degoteig anirà sempre col·locat amunt de la làmina antiherbes, tret d’una petició específica de PiJBIM 

en sentit contrari (sempre justificada per vandalisme, conductes incíviques de propietaris de gossos o 

similar) 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Per a geotèxtil i tela antiherbes, la unitat de mesurament és el m2 i se’n consideren exclosos els 
encavalcaments propis de la col·locació de les làmines. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE EN ISO 11058: Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les 
característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense càrrega. 
 

5.11.3. Estabilització de talussos 

Els materials per estabilització de sòls s’utilitzen en superfícies que per alguna raó -com ara pendent i/o 

escorrentia- precisen alguna forma de garantir la seva estabilitat i retenció d’humitat fins que la vegetació 

s’implanti correctament. 

Els materials que permeten l’estabilització de talussos son necessaris quan les condicions de pendent i 

estabilitat de la superfície dificulten l’estabilitat del sòl natural o les terres d’aportació, i l’establiment de la 

vegetació. En les condicions de canvi climàtic actuals, és molt recomanable tractar tots els talussos amb 

pendent superior al 10% com terreny potencialment inestable, especialment quan es pugui preveure 

l’aportació d’escorrenties incontrolades procedents d’altres àmbits o superfícies veïnes, com ara paviments. 

S’apliquen principalment per al control de l’erosió i la revegetació de talussos de pendent elevada, per 

reduir els recursos dedicats al manteniment dels talussos, per a la protecció de rius i la naturalització de 

canals, i també per a la retenció de fins en general. 

Aquests materials s’apliquen de forma superficial, sovint en combinació amb tècniques de retenció, 

estabilització i revestiment de sòls. Aquestes tècniques poden fer servir materials vegetals vius, morts, 

materials naturals inerts i materials manufacturats. 
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Als efectes de la seva aplicació a la ciutat de Barcelona, les formes de presentació dels materials 

d’estabilització de talussos acceptables per PiJBIM son làmines o rotllos formades a partir de fibres 

biodegradables d’origen vegetal com jute o coco, celulosa o materials com els polilàctics biodegradables. 

Les làmines es poden presentar en una varietat de formats i denominacions -mantes, xarxes, feltres i 

flassades- i els projectistes hauran de triar el material més adient per cada aplicació, amb criteris que poden 

incloure la protecció contra plantes no desitjades, la protecció contra l’erosió, la retenció d’hidrosembres i 

l’estabilització del sòl. 

Per norma general, les xarxes obertes són aconsellables per retenir aigua, llavors i partícules en zones de 

sembra o hidrosembra sense limitar la evapotranspiració del terreny. Les mantes s’utilitzen més aviat en 

plantacions amb l’objectiu d’estabilitzar la terra vegetal, afavorint la implantació de la vegetació mentre 

aporten matèria orgànica per descomposició, disminueixen l’evaporació i atenuen l’escorrentía.  

Aquestes làmines es poden combinar amb materials com els biorotllos i tècniques com les faxines i la 

formació de sots o microconques de retenció als talussos per fomnatar la retenció d’aigua. 

És preferible aplicar tècniques de protecció i estabilització de sòl bassades en materials vegetals vius i 

morts, i altres biodegradables o d’origen natural.  

En condicions extremes és possible utilitzar materials inorgànics, encara que és preferible evitar el seu ús 

tot el possible i substituir-les per opcions orgàniques i compostables si és possible. 

1) Les malles tridimensionals destinades a la protecció de talussos permeten albergar i crear sòl fèrtil 
mitjançant l’estesa de terra vegetal tamisada o projeccions de substrat en talussos superiors al 35%. 
Formades per fils de poliamida que constitueixen una estructura de 10 a 20 mm de gruix oberta a la 
cara superior i més o menys tancada en la inferior. En alguns casos es reforça amb una làmina de 
suplementaria o fins i tot es subministra amb gespa o vegetació precultivada.  

2) Les malles inorgàniques s’utilitzen en talussos amb pendents superiors al 50% amb elevada 
inestabilitat, a fi que la vegetació que s’hi implanta per hidrosembres contribueixi a augmentar-ne 
l’estabilitat. Sovint són filferros d’acer galvanitzat teixits en torsió i formant una retícula hexagonal. Es 
poden reforçar mitjançant la utilització de cables trenats disposats en diagonal damunt de la malla 
metàl·lica i fixats a la superfície per mitjà d’ancoratges de diferent profunditat o mitjançant xarxes de 
cable. Les galvanitzades, a més de servir per a l’estabilització de talussos, també s’utilitzen per protegir 
l’entorn del despreniment de pedres i roques i d’aterraments. Les anomenades geoxarxes són de 
naturalesa orgànica, però per la seva similitud es poden incloure en aquest grup. 

3) Les geocel·les són estructures alveolars rígides o semirígides construïdes amb unions alternatives de 
tires de polímers de plàstic d’alta resistència. Creen una estructura volumètrica que s’omple amb terra o 
substrat i que permet un desenvolupament inicial de les arrels de plantes vivaces i arbustives per a la 
seva posterior estabilització en el talús. No es recomana el seu ús en cap cás per àmbits urbans, però 
si es fan servir, es recomanen per talussos amb pendent superior al 33%, en zones no accesibles 
facilment i fabricades amb materials no lliscants. 

Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant per a la col·locació de mantes i el projecte ha de 

preveure l’interacció d’aquestes amb a la vegetació prevista.  

Com principi general, a la part superior i al peu del talús s’ha d’excavar una rasa de 0,30m de profunditat i 

0,30m d’ample per a l’ancoratge de la manta, xarxa o malla. S’ha de perfilar i enrasar la superfície del talús 

d’acord amb el previst al projecte, però respectant la vegetació existent o altres formes naturals de terreny 

tot el possible, esbrossar-la si cal i deixar-la neta de pedres i altres obstacles. A continuació s’ha d’estendre 

la manta o xarxa, ancorar-la a la rasa superior mitjançant grapes separades 1 m entre si i desenrotllar-la 

fins a l’ancoratge inferior, on s’ha de subjectar de la mateixa forma.  

Els llençols s’han d’encavalcar 10 cm en cas de talussos secs i 15 cm en cas de talussos inundables, tenint 

en compte que l’encavalcament s’ha de produir en el sentit del corrent. 
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Entremig s’hi han de col·locar grapes, repartides per tota la superfície. El número de grapes per m2 depèn 

de la pendent i la longitud del talús, en funció de la major acumulació d’aigua quan és de gran extensió.  

Cal comprovar les especificacions de subministrament, però per norma general, es recomana un mínim 

d’una grapa cada 2 o 3 m2 de superfície; en condicions difícils se n’ha d’augmentar el nombre a una grapa 

per m2. Seguidament s’han omplir les rases amb terra, grava o grava compactada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES MANTES ORGÀNIQUES 

Composició 
Densitat 

grs/m 
Condicions Aplicacions 

Palla (100%) 120 Erosió laminar moderada Talús 3:1 pendent de fins a 30 m 

Palla (50%) / coco (50%) 120 Erosió laminar mitjana Talús 3:1, 2:1 pendent de fins a 40 m 

Palla (50%) / espart (50%) 120 Erosió laminar mitjana Talús 3:1, 2:1 pendent de fins a 40 m 

Coco/Jute 120 Erosió laminar alta Talús 2:1, 1:1 pendent de fins a 40 m 

Espart 120 Erosió laminar alta Talús 2:1, 1:1 pendent de fins a 40 m 

Espart (50%) / coco (50%) 120 Erosió laminar alta 
Talús 3:1, 2:1 i 1:1 pendent de més de 
40 m 

Figura 78. Característiques generals de les mantes orgàniques 
 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

La unitat de mesurament és el m2, i se’n consideren exclosos els encavalcaments propis de la col·locació. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 12S Part 1 Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques protecció superficial del sòl 
NTJ 12S Part 2 Obres de bioenginyeria del paisatge: Tècniques d'estabilització de sòls 
NTJ 12S Part 4 Obres de bioenginyeria del paisatge: tècniques mixtes d'estabilització de talussos 
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6. PRODUCTES FITOSANITARIS  

El control de plagues i de plantes no dessitjades ha estat una de les tasques històriques de l’agricultura i la 

jardineria. Abans del desenvolupament de pesticides sintètics, es desenvolupava un lenta i perpètua lluita 

amb eines simples i productes químics naturals. Els métodes ancentrals es bassaven fonamentalment en la 

diversificació de les varietats, el maneig i disposició de la vegetació i l’aplicació d’olis obtingudes de llavors 

triturats o de productes químics elementals d’origen natural.  

Els pesticides i herbicides químics sintètics, aplicats per primera vegada a mitjans del segle XX, van ser un 

desenvolupament en la batalla contra essers vius considerats indessitjables, i els mètodes de control 

químic inclouen ara una gran varietat d’estratègies que utilitzen agents químics o biològics dissenyats per 

dissuadir, descoratjar, incapacitar o destruir un organisme, però que també presenten un risc elevat sobre 

la salut dels ecosistemes i les persones si s’apliquen de forma indiscriminada, tal com va demostrar en 

1962, quan Rachel Carson, biòloga i conservacionista, va publicar “Primavera silenciosa”, un llibre que 

documentava els efectes perjudicials dels pesticides sobre les persones i la natura.  

Donarà pas a una reacció contra l’ús de productes químics de forma indiscriminada en el medi ambient per 

l’aparició de certs efectes derivats de les pràctiques agroalimentàries intensives, com és ara la 

contaminació d’aire, aigua i sòl, una més gran resistència a les plagues, la pèrdua de la biodiversitat, 

l’augment de residus químics en els aliments, i l’aparició d’una àmplia gamma de substàncies químiques 

actives incontrolades en la dieta humana, procedents de diverses fonts contaminants, amb efectes 

inesperats i/o desconeguts per la salut de les persones. 

Des de llavors, la gestió i el control de fitosanitaris ha evolucionat gradualment fins assumir que és una 

responsabilitat tècnica vetllar per altres essers vius i sobretot per la salut de les persones, evitant exposar-

les a productes químics sense el seu consentiment, especialment si existeixen alternatives més saludables.  

La gestió de fitosanitaris ha esdevingut una tècnica cada cop més diversa i bassada en estratègies de 

gestió orientades a reduir o eliminar l’ús de productes químics. Els tractaments anomenats fitosanitaris han 

evolucionat als darrers anys per incorporar nous mètodes i tecnologies, amb una progressiva reducció i 

limitació de l’ús de productes d’origen químic de síntesis –limitant-ho a quan resulta estrictament necessari- 

a favor del retorn a tractaments basats en el maneig cultural i/o mecànic que, entre d’altres efectes, ajuden 

a mantenir l’equilibri de la biodiversitat.  

La normativa vigent estableix i incorpora també l’avanç en la Gestió Integrada de Plagues (d’ara endavant 

GIP) per a la reducció de l’ús de pesticides i herbicides de síntesi química. Els tractaments a aplicar han de 

ser específics i selectius, i adreçats a controlar o eradicar una plaga concreta, sense afectar a altres 

organismes. No obstant això, per les seves característiques, el fitosanitaris requereixen una regulació 

estricta, ja que, si no s’utilitzen, emmagatzemen i comercialitzen correctament poden comportar un risc per 

a la salut i el medi ambient. 

No es permet lús indiscriminat i generalitzat de productes químics, especialment quan consta que poden 

existir riscos de tipus ambiental, ocupacional o per la salut de les persones més vulnerables. S’ha d’evitar 

l’aplicació combinada de productes químics per evitar la formació de “còctels” que puguin resultar en 

efectes imprevistos per la salut de les persones -actuant com disruptors endocrins, per exemple- o d’altres 

esser vius vulnerables a efectes imperceptibles en essers humans. 

S’eviten sempre que sigui possible els productes d’ampli espectre, que més fàcilment poden generar 

resistències en les plantes a nous atacs o plagues i també els que suposen més risc per a la salut de les 

persones i el medi ambient, pel seu ús extensiu.  

En relació a l’ús de substàncies bassades en el glifosat al març del 2015 es va publicar la monografia 112 

de l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC/OMS), en què es classificava el glifosat dins 

del grup 2A de carcinògens, com a “probable carcinogen per a humans”. 
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El debat motivat posteriorment per les diferents conclusions entre institucions científiques i polítiques sobre 

la classificació com a carcinogen o no del glifosat va generar un seguit de documents on s’expliquen els 

motius tecnicocientífics d’aquestes divergències, l’àbsencia de dades d’informació ecotoxicològica de 

residus, impuressas i altres components freqüents en les formulacions comercials que podrien requerir 

noves avaluacions, l’àbsencia de diferents dades toxicològiques, entre les que destaquen l’avaluació 

únicament del principi actiu enlloc dels formulats comercials, l’avaluació de més informació degut a disposar 

d’un nombre més gran d’estudis epidemiològics/experimentals, l’atorgació de diferent significança/valor a 

alguns dels estudis utilitzats per ambdós institucions, entre altres 

A al maig de 2016 es va publicar l’informe sumari del Comitè Conjunt FAO/OMS sobre residus de 

pesticides, que posa de manifest que el glifosat no és genotòxic ni carcinogen per als humans per via 

alimentària. També arriba a la conclusió que no és carcinogen per a rates, tot i que no pot descartar que a 

dosis altes pugui ser carcinogen per a ratolins ni que no hi hagi alguna evidència de relació entre exposició 

professional i limfoma no hodgkinià. 

Sobre la base d’aquests informes d’avaluació, la Comissió Europea va publicar, al juny de 2016, els 

reglaments 2016/1056 i 2016/1313, en què s’estableix una pròrroga nova i s’afegeixen noves disposicions 

específiques a tenir en compte a les autoritzacions, per part dels estats membres, de productes fitosanitaris 

que continguin glifosat.  

Es va decidir que en les autoritzacions d’ús, s’avaluaran especialment els riscos derivats de l’ús no 

agrícola, reduint al màxim les aplicacions en parcs i jardins públics, camps d’esport i àrees d’esbarjo, 

centres educatius i espais de joc infantil i voltants de centres d’assistència sanitària, vist que els usos no 

agrícoles en zones urbanes, via pública, infraestructures ferroviàries, lleres, etc poden provocar una 

contaminació de les aigües subterrànies d’una manera més intensa i directa que els usos agrícoles 

correctament aplicats.  

A més, es presenta el risc de que determinats usos no agrícoles en zones urbanes podrien comportar una 

exposició de les persones de manera directa i continuada a concentracions elevades, que podria comportar 

cert risc per a la població exposada, sobretot en infants i dones gestants. 

El mateix dictamen indica que els productes fitosanitaris a base de glifosat no haurien de contenir el 

coformulant tallowamina polietoxilada (CAS  61791-26-2), atès que l’informe definitiu del BfR indica que 

determinats coformulants (tallowamines polietoxilades) podrien ser la causa que determinats productes 

comercials a base de glifosat fossin cancerígens. 

Un cop ja disposat d’aquest dictamen, la Comissió va publicar, el desembre de 2017, el Reglament 

d’execució 2017/2324 que renova l’aprovació del glifosat fins al 15 de desembre de 2022. Aquesta 

renovació amplia les disposicions específiques que els estats membres han de tenir en compte en les 

autoritzacions de productes a base de glifosat, en concret afegeix que en les autoritzacions també caldrà 

atendre especialment la protecció d’operaris i usuaris no professionals; el risc per a vertebrats terrestres i 

plantes terrestres no diana; el risc per a la diversitat i abundància d’artròpodes i vertebrats terrestres no 

diana a través d’interaccions tròfiques, incloure mesures de reducció del risc, i garantir l’equivalència entre 

les especificacions del material tècnic comercialitzat i del material d’assaig emprat en estudis toxicològics. 

Seguint aquest criteri i el principi de prevenció i protecció de salut pública i del medi ambient, PiJBIM va 

considerar que el risc potencial per la salut de les persones i l’ecosistema urbà –per petoit que sigui- no 

justifica l’aplicació general de productes i formulats bassats en glifosat -o altres productes químics de 

sintesis- per la gestió de plantes no dessitjades, plagues i malures, i que els métodes GIP s’haurien de 

concentrar en el maneig i les aplicacions excepcionals, també per motius de protecció de la salut de les 

persones o altres excepcionals.  

Amb aquest criteri, a Barcelona s’aplica la “Mesura de govern per aplicar l’eradicació de l’ús de glifosat en 

els espais verds i la via pública municipals de Barcelona” que prohibeix el seu ús a l’espai públic. 
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Els tractaments fitosanitaris es basaren en el concepte de GIP a l’arbrat, palmeres, arbustos, planta vivaç i 

gespa, així com desherbatge, d’acord amb les clàusules següents. Els tractaments van dirigits a tots els 

elements vegetals exposats a fi i efecte de prevenir i/o curar les plagues i malalties específiques i més 

significatives de la vegetació. 

Per poder realitzar tractaments fitosanitaris s’ha d’estar inscrit al “Registro Oficial de Productores y 

Operadores (ROPO)”, segons Reial Decret 1311/2012 del 14 de setembre. Així mateix els equips de 

fumigació han d’estar inscrits al “Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)”, segons Reial Decret 

1702/2011, de 18 de novembre i han de tenir la inspecció realitzada per una estació de Inspecció Tècnica 

d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF) autoritzada per la Comunitat Autònoma. 

6.1. Gestió integrada de plagues i malures 

L’Ajuntament té cura de mantenir i protegir els elements vegetals i prevenir-ne i/o curar-ne les plagues i 

malures específiques i més significatives de la vegetació, tot atenent la salut de les persones. 

La gestió integrada de plagues i malalties a la jardineria de Barcelona dóna prioritat a les pràctiques i als 

productes que generen menys riscos per a la salut humana i el medi ambient, utilitzant els mètodes químics 

com a últim recurs. Per aquest motiu, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar per 

unanimitat eradicar l’ús d’herbicides als espais verds i a la via pública de Barcelona, amb el compromís de 

buscar alternatives ecològiques respectuoses amb el medi ambient i amb la salut de les persones. 

Des de l’Ajuntament es coordinen les tasques de prevenció, cura i protecció, en col·laboració amb d’altres 

organismes i d’acord amb la normativa fixada per les administracions competents.  En l’àmbit local segueix 

els criteris i manaments que es desprenen del Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona i del Pla de 

Gestió de l’Arbrat Viari de Barcelona. 

En el camí cap a la progressiva reducció en l’ús de productes químics en el manteniment de l’arbrat viari 

l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un programa de gestió que planifica les diferents estratègies per 

abordar els tractaments de control de plagues i malures. En el Control Integrat es prioritza, en primer terme, 

emprar els tractaments de menor a major impacte al medi ambient, amb la màxima de la preservació de la 

salut de les persones. 

6.1.1. Classificació de plagues i malalties  

PiJBIM classifica les plagues i malalties del verd en tres grups, en funció del dany que provoquen o que 

poden superar un llindar de tolerància. Aquest llindar de tolerància és el barem a partir del qual un insecte 

es pot considerar plaga, i en l’agricultura està lligat a uns valors econòmics, en conservació de la jardineria 

no hi ha uns estàndards establerts universalment i es fan servir els derivats de la casuística de PiJBIM. 

El primer grup son les plagues que representen un risc per la seguretat/salut dels ciutadans i biodiversitat 

urbana, com ara la processionària del pi (Thaumetopoeapityocampa) o el morrut de la palmera 

(Rynchophorusferrugineus). La processionària provoca defoliació dels pins i altres coníferes, i les orugues 

són urticàries (poden provocar molèsties a persones i animals domèstics). Altre exemple, el morrut de la 

palmera provoca la mort de les plantes afectades sense un tractament contundent, el que supossa la 

pérdua d’un patrimoni vegetal excepcional i de difícil reposició. 

Altre grup son plagues que representen afectacions en el confort del ciutadà i que en determinats moments 

poden superar el llindar de tolerància. Les plagues més comuns són el tigre del plàtan (Corythucaciliata), 

l'insecte de les llavors del plàtan (Benolochilusnumenius) i el pugó del liriodendron (Illinoialiriodendri). 

Un tercer grup son plagues que representen afectacions en el confort del ciutadà, però no superen el llindar 

de tolerància o són poc freqüents. 
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La prevenció de plagues i malures de gran part d’espècies vegetals de la ciutat comença des de la selecció 

de les mateixes espècies per a la seva plantació. Aquesta selecció ha de responder a criteris d’adequació i 

tolerància a les condicions climàtiques i ambientals de la ciutat de Barcelona i a la trama urbana (tipologia 

de carrer: amplada de voreres, balconades, calçada, etc). La selecció també es realitza evitant espècies 

al·lergèniques i invasores i s’inclouen també espècies que potencien floracions i la creació de microhàbitats 

per la fauna útil en el control de les plagues. 

Des de fa més de 10 anys es substitueixen les espècies amb problemes d'adaptació o que es troben en 

excés i se’n introdueixen de noves per garantir que cap superi el 15% del total a la ciutat. La diversificació 

d’espècies permet garantir el foment de la biodiversitat. 

6.1.2. Criteris per al Control Integrat de plagues i malalties  

Els criteris establerts que determinen la realització d’una actuació i el respectiu tractament a desenvolupar 

són: 

1) Llindar de tolerància. A partir d’un anàlisi visual es determina el grau d’afectació de plagues en l’arbrat i 
es deriva l’aplicació d’un mètode de control, que pot comportar la supressió o eradicació total de la 
mateixa o, també, la seva contenció en uns nivells de tolerància de la població d’insectes. 

2) La ubicació de l’arbre. L’indret on està plantat l’arbre influeix directament en el possible grau d’afectació 
als ciutadans. Els arbres de les places i avingudes més transitades poden ser causa d’un major nombre 
d’afectacions o molèsties al veïnat i a l’activitat econòmica que es desenvolupa als entorns. 

3) Afectació de la plaga sobre l’estructura de l’arbre. Determinades plagues poden acabar afectant la 
pròpia estructura i estabilitat de determinades espècies. És el cas de plagues que afecten a les alzines, 
els xiprers o les palmeres. En aquest sentit, una actuació a temps pot prevenir possibles afectacions 
posteriors que facin necessària la seva substitució. 

4) Afectació per plagues de quarantena. Segons el glossari de termes fitosanitaris de la FAO, una plaga 
de quarantena és aquella que pot tenir importància econòmica potencial per a l’àrea en perill fins i tot 
quan la plaga no existeix o, si existeix, no està estesa i no es troba sota control oficial. 

A Barcelona es consideren plaga de quarantena les produïdes pel foc bacterià i la caparreta japonesa dels 

tarongers. Les normatives europees i nacionals estableixen que els organismes competents han de fer 

plans de seguiment i control d’aquests organismes nocius posant molt èmfasi en la detecció dels primers 

focus en una ràpida intervenció i control que en previngui la seva implantació i extensió allà on no n’hi havia 

i conèixer l’evolució dels ja implantats per aturar-ne l’expansió. 

6.1.3. Tractaments  

Als darrers anys els tractaments fitosanitaris han evolucionat i han incorporat nous mètodes i tecnologies, 

amb una progressiva reducció i limitació de l’ús de productes d’origen químic – limitant-ho a quan resulta 

estrictament necessari - a favor de tractaments alternatius (culturals, mecànics, etc.) que, entre d’altres 

efectes, ajuden a mantenir l’equilibri de la biodiversitat. La normativa vigent estableix i incorpora també 

l’avanç en la Gestió Integrada de plagues per a la reducció de l’ús de productes fitosanitaris de síntesi 

química.   

Es té cura que tots aquests tractaments siguin específics i selectius adreçats a eradicar una plaga concreta. 

S’eviten sempre que sigui possible els productes d’ampli espectre que més fàcilment poden generar 

resistències en les plantes a nous atacs o plagues i també els que suposen menys risc per a la salut de les 

persones i el medi ambient. 

Tots els productes fitosanitaris utilitzats a Barcelona són els que el Ministeri d’Agricultura i Pesca, 

Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) autoritza per a l’ús de parcs i jardins i que es troben recollits en el 

registre oficial de productes fitosanitaris. 
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Diferenciem dos grans tipus de tractament: 

1) Culturals: La selecció de les espècies a plantar forma part d’aquest mètode. S’actua de forma 
preventiva escollint les espècies millor adaptades a l’entorn urbà i les més resistents a l’atac de plagues 
i malures. 

2) Mecànics: Les podes controlades poden ajudar a prevenir l’aparició de plagues i la seva extensió, i són 
molt efectives en cas d’afectacions parcials amb la retirada de les branques afectades. 

6.1.4. Control Biològic 

El control biològic consisteix en la utilització d’organismes vius per controlar les poblacions d’un organisme 

que genera molèsties o danys en l’espècie, contrarestant la plaga o aportant un reforç en les defenses de 

l’exemplar vegetal a tractar. S’utilitzen parasitoids, depredadors, microorganismes i nematodes. 

La introducció artificial de fauna útil o microorganismes antagonistes (en el cas dels fongs, per exemple) 

actua de forma natural de dues maneres possibles: 1) alimentant-se de l’organisme que representa una 

plaga o 2) parasitant-los utilitzant els individus de la plaga com a hostes, el que literalment impedeix la seva 

proliferació ja que en el procés els destrueix. 

El control biològic s’ha mostrat efectiu per al tractament d’alguns pugons i psiles però també permet actuar 

contra les plagues de caparreta i aranya roja. 

Aquest procediment contribueix a equilibrar els nivell de població dels insectes que afecten l’espècie  i, per 

tant, a reduir-ne els efectes nocius. Cal tenir present que no s’eradica la plaga en la seva totalitat i, donat 

que l’entorn urbà no reprodueix al 100% els habitats naturals, pot resultar necessari repetir la reintroducció 

d’aquests organismes de forma periòdica per mantenir-ne l’efectivitat. 

Trampes de feromones: Un tractament basat en la simulació de les estratègies que desenvolupen les 

femelles de les espècies per completar el seu cicle reproductiu. No totes les feromones són d’atracció 

sexual, també existeixen d’agregació, etc. En el cas d’utilitzar feromones sexuals, aquestes atreuen els 

mascles de l’espècie atacant, que són conduits cap a caixes trampa on quedaran atrapats. És un 

funcionament idèntic al dels atractius alimentaris que atrapen els insectes en alguna substància enganxosa. 

Bandes cromàtiques: Un altre tractament basat en la mimesi dels mecanismes naturals d’atracció dels 

insectes. Les bandes cromàtiques utilitzen la mateixa estratègia que les flors i fan servir el poder d’atracció 

que alguns colors tenen sobre els insectes per capturar-los. 

6.1.5. Mètodes Químics 

Els tractaments s’apliquen com a darrer recurs quan el risc d’extensió de la plaga o el grau d'afectació de la 

mateixa ho fan necessari, també per la seva virulència o per les molèsties que es poden derivar sobre la 

població. 

Endoteràpia vegetal: Mètode pel qual s’injecta a pressió el producte fitosanitari a la planta, que s’escampa 

pels conductes del seu sistema vascular. És un mecanisme innocu per a les persones que s’ha demostrat 

molt efectiu, per exemple, en els tractaments contra la processionària del pi. 

Atomitzacions i aplicacions fitosanitàries en forma de reg: Tractament basat en l’aplicació del producte 

ruixant l’espècie a tractar, ja sigui amb productes ecològics o, quan no existeixen al mercat alternatives 

d’origen natural autoritzats, productes de síntesi química. 

L’aplicació de productes ecològics com extractes naturals i insecticides sintetitzats es pot dur a terme a 

partir de productes de la pròpia planta o d’origen mineral. Aquest és el cas de les piretrines, els olis 

vegetals (derivats del Piretrumsp.), les azadiractines derivades de l’Azadiracta indica o, en el cas de 

productes d’origen mineral, els derivats del carbó d’antracita. 
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6.1.6. Informació al ciutadà  

L'Ajuntament de Barcelona duu a terme la senyalització de la vegetació que és objecte de tractament per al 

control de plagues, d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i 

d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu, que fixa l'obligatorietat de senyalitzar la 

realització de tractaments fitosanitaris en la vegetació ubicada a la via pública. 

Durant la realització de tractaments amb productes fitosanitaris de síntesi química o per atomització es 

restringeix temporalment el pas de vianants amb tancaments a la via pública per evitar molèsties. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

N/A 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Normativa en prevenció de riscs laborals. 
Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal. 
2008/776/CE: Decisió de la Comissió, de 6 d'octubre de 2008, per la qual es modifica la Decisió 
2007/365/CE, per la qual s'adopten mesures d'emergència per tal d'evitar la introducció i la propagació a 
la Comunitat de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). (DOUE L 266/14, de 7.10.2008) 
2010/467/UE: Decisió de la Comissió, de 17 d'agost de 2010, per la qual es modifica la Decisió 
2007/365/CE pel que fa a les plantes sensibles i a les mesures que s'han de prendre si es detecta 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [notificada amb el número C (2010) 5640] (DO L 226 de 2010.08.28 
Ordre AAM/56/2011, de 12 d'abril, de modificació de l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es 
declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i lluita contra aquesta plaga. (DOGC núm. 
5860 - 15/04/2011) 
Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre , d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de 
productes fitosanitaris. 
Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús 
sostenible dels productes fitosanitaris. 
Reial Decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans 
de defensa fitosanitària. 
SGMA (Sistema de gestió mediambiental de Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal i Sistema de 
Prevenció de Seguretat i Salut) (Annex 1).  
PA 11 Control operacional 
PAM 16 Control de consums d’aigua 
PMA 13 Actuació en cas d'Emergència (Incendi o vessament)  
PMA 07 Control Fitosanitari 
PMA 11 Gestió de residus als Espais Verd 
PSSL 02 ISSL 02.15 Protocol de Seguretat per Aplicacions Fitosanitàries 
PSSL 02 ISSL 02.16 Procediment d’Escales de mà 
PSSL 02 ISSL 02.22 Desinfecció de les eines de tall  
PSSL 02 ISSL 02.05 Treballs de poda en altura 
Llibre Blanc sobre control de plagues en espais verds. 
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7. SÒLS, TERRES I SUBSTRATS 

El tipus de sòl per plantar és un dels factors clau a considerar en la jardineria. La vida dels vegetals està 

condicionada per la qualitat del sòl i els sòls on s’hagin de plantar elements vegetals hauran de tenir la 

qualitat necessària per a fer viable el seu desenvolupament.  

Tot i així, el sòl no sempre és tracta amb la cura que es mereix: l'aplicació de fertilitzants químics, els 

treballs mecànics, la compactació, la salinització i els rentats per regs excessius, entre d'altres factors, són 

processos que alteren la seva dinàmica i que, a la llarga, provoquen la pèrdua de la seva qualitat.  

És important conèixer les característiques de les terres existents, així com de les que s’hi incorporaran: el 

pH, la composició orgànica, els elements químics, l’estructura i la textura. Aquestes dades permeten 

determinar amb precisió les millores que cal dur a terme en el sòl mitjançant l’aplicació de mesures 

correctores que evitaran disfuncions posteriors i afavoriran tant el manteniment com el pressupost de la 

zona verda. Alhora, també és necessari conèixer els processos naturals que s'hi desenvolupen.  

La biodiversitat edàfica és un factor a tenir en compte a l'hora de determinar la qualitat d'un sòl. Una major 

riquesa d'organismes ajuda a augmentar la complexitat funcional de l'ecosistema, afavorint el procés de 

descomposició de la matèria orgànica en humus, i facilitant la disposició de nutrients per part de les plantes 

i una major defensa natural davant la presència de plagues i malures. Bacteris, fongs i una gran quantitat 

d'invertebrats participen en la cadena tròfica del sòl, i per tant, desenvolupen un paper fonamental en el 

manteniment d'un sòl viu, fèrtil i de qualitat. 

7.1. SÒL I PLANTACIONS 

Quan es parla de sòls de plantació s’ha de tenir en compte que si bé hi ha una part de substrat que s’aporta 

en el moment de la plantació, hi ha un sòl existent, o successió d’horitzons amb una textura, estructura i 

composició característica. El sòl està condicionat en la seva formació per la roca mare del terreny, factors 

climàtics, presència d’organismes i microorganismes, la pròpia acció de les arrels i els agents culturals.  

És una capa essencial pel desenvolupament de la rizosfera i la vida de les plantes en general, i que realitza 

diverses funcions. Les més evidents són actuar de suport físic i proporcionar l’aigua i nutrients necessaris. 

Si es té en compte que forma part del medi físic o biòtop d’un ecosistema, les funcions del sòl s’amplien a: 

1) Hàbitat biològic 
2) Retenció hidrològica  
3) Filtració i retenció de contaminants 
4) Fixació de carboni (CO2) 
5) Amortiment dels canvis de pH 
6) Producció de biomassa 
7) Inèrcia tèrmica 
 
Als efectes del PTEV, es considera sòl com el conjunt de terres existents a l’àmbit tant com el sòl modificat 
o incorporat per l’acció humana.  

7.1.1. Perfil transversal 

Prèviament a la implantació d’un espai verd, s’han d’estudiar les característiques del sòl existent, i garantir 

que exsisteix la fondària mínima necessària pel correcte desenvolupament dels vegetals en cada 

emplaçament. La rizosfera i la zona de drenatge haurà d’estar lliure d’obstacles, serveis i altres elements 

que puguin interferir amb el correcte desenvolupament de les espècies vegetals. La fondària del sòl 

d’arrelament, o rizosfera, s'estableix en els primers 90 cm del mateix, i son especialment importants els 

primers 30 cm, què és on es crea l’àrea d’intercanvi gasós i d’aigua. 

Les condicions de l’espai públic a la ciutat de Barcelona son molt diferents dels entorns naturals o d’altres 

entorns urbans menys antropitzats, especialment pel que fa a la fondaria, volúm útil i qualitat del sòl 
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disponible pels sistemes radicals. Aquest és un paràmetre determinant per la qualitat del verd urbà i a la 

ciutat de Barcelona sovint es troba que les condicions estan lluny de ser optimes. 

Cal diferenciar molt bé entre fondària de sòls de plantació i perfil transversal de terreny existent, i el 

concepte de fondària i perfil transversal creat sobre estructures i serveis. El primer es pot treballar dintre 

dels paràmetres que determini la millor pràctica agronòmica, el segons s’han d’executar seguint uns criteris 

més exhaustius determinats per PiJBIM. 

Tanmateix, és important tenir en compte que la fondària útil del sòl de plantació precisa també d’un marge 

per condicions del subsòl tal com el drenatge agrícola, el pas d’instal·lacions o la presència d’estructures. 

La fondària lliure total s’ha d’estudiar i preveure als projectes segons les condicions del terreny per 

maximitzar la disponibilitat de volum útil i fondària de terres pel desenvolupament de les plantes. 

Atesa la gran proliferació de jardins sobre cobertes de vials, aparcaments i altres instal·lacions, s’ha de 

garantir una fondària mínima per a cada tipus de plantació per tal d’aconseguir un volum subterrani útil i 

suficient per al bon desenvolupament radical. S’ha de diferenciar entre el perfil del terreny natural i el perfil 

del terreny sobre estructures, el qual ha de ser més exigent i ha de contemplat els sistemes de drenatge i 

protecció corresponents. En moltes situacions, la presència d’estructures o infraestructures soterrades pot 

plantejar un problema per al desenvolupament de les espècies seleccionades. 

Per aquestes raons, el marc normatiu es especialment estricte, tal com consta a l’article 2 de l’Annex V.2 

Condicions mínimes que han de complir els espais verds de nova creació de l’OMA de l’ajuntament de 

Barcelona: “En les plantacions d’espècies vegetals situades per sobre de sòl urbanitzat s’ha de garantir una 

fondària mínima de terra per al correcte desenvolupament dels vegetals. La fondària per a l’estrat arbori 

serà d’un metre i mig; per a l’estrat arbustiu, de setanta centímetres, i per l’estrat herbaci, de mig metre. En 

tots els casos la fondària es comptarà des de la superfície fins al sistema de drenatge”. 

FONDÀRIA MÍNIMA DE SÒL ÚTIL SEGONS OMA1 

Tipus de plantació Fondària en cm 
Arbres 150 

Arbustos 70 
Vivaces 50 

Herbàcies (gespa o prat) 30 
Nota 1. En tots els casos la fondària es comptarà des de la superfície fins al sistema de drenatge. La fondària del 

sòl sobre estructures, serveis i instal·lacions serà continua, no es permeten “pous” de plantació. 

Figura 79. Fondària mínima de sòl útil segons OMA 
 

Als projectes d’espais verds en general es millorarà o substituirà el perfil del sòl necessari seguint els 

criteris que indiqui PiJBIM i d’acord amb les fondàries mínimes indicades per cada tipus de plantació. Es 

preferible millorar els perfiles existents però PiJBIM podrà demanar que les terres de plantació siguin de 

nova aportació. A aquestes fondàries caldrà aplicar la fondària necessària per la capa de drenatge, si es 

cau, per arribar a la cota base del terreny de plantació. En qualsevol cas, PiJBIM determinarà per cada 

projecte i segons les condicions del terreny i les característiques del projecte els mínims de fondària del 

perfil de sòl plantació i drenatge que el projecte ha de contemplar. 

No sempre serà desitjable retirar tota la terra existent, i el projecte haurà de preveure el condicionament, 

l’esmena i correcció de tots els aspectes desfavorables del terreny, la seva estructura inclosa. A tal efecte, 

l’OMA preveu a l’article 3 de l’Annex V.2. apartat Plantacions: a) “Als sòls on s’hagin de plantar elements 

vegetals hauran de tenir la qualitat mínima per a fer viable el seu desenvolupament. Si el sòl fos inadequat 

caldrà subsolar les àrees on es plantaran els elements vegetals amb un mínim d’un metre de fondària”. 

Per tant, si el sòl existent fos inadequat com base de terres de plantació per problemes de compactació en 

profunditat, com ara en solars d’origen industrial o resultants d’enderrocs, per implantar nous espais verds 

caldrà subsolar el terreny d’acord amb el criteri indicat per PiJBIM. 
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Excepcionalment, si les característiques del sòl existent –determinat mitjançant anàlisis i proves d’infiltració 

prèvies- són adients pels objectius de la plantació, es podrà mantenir el sòl existent en aplicació de criteris 

de sostenibilitat, descarbonització i d’economia circular. En aquest cas, el projecte haurà de contemplar 

aportacions d’esmenes necessàries i previsions d’aplec in-situ, per minimitzar el transport de terres i residus 

condicionar el sòl fins arribar als paràmetres exigibles, sempre d’acord amb PiJBIM. 

Les terra considerada contaminada s’haurà de retirar a abocador controlat d’acord amb la normativa. 

Abans de decidir com procedir amb el perfil de sòl existent, cal realitzar, en fase de projecte, anàlisis de 

terres segons les indicacions de PiJBIM i cales per mesurar la capacitat d’infiltració del terreny a la cota 

base estimada. Si no es realitzen aquestes proves, caldrà que el projecte contempli la condició més 

desfavorable possible, i recollirà al pressupost un capítol de drenatge que comprengui l’aplicació d’un 

drenatge agronòmic composat per un tub dren amb capes d'àrids. 

Si la prova d’infiltració no arriba als 25mm/h, valor estima adient, cal projectar un sistema de drenatge 

agronòmic amb una capa de filtratge de sorra i/o grava de com a mínim 10 cm de gruix, segons les 

condicions, connectada a una rasa dren, sense geotèxtil. L’ús de tubs de material plàstic potser necessari, 

depenent del càlcul hidràulic, però en tot cas és preferible ometre’l.  

Tot plegat, els perfils indicatius mínims de sòl de plantació contemplaran la capa de terra de jardineria, la 

capa de terra condicionada o millorada i la capa de drenatge, i s’adaptaran segons la presencia de serveis i 

estructures, que en cap cas hauran de comprometre la fundaria útil disponible pels arrels. 

PERFILS INDICATIUS DELS PERFILS DE SÒL DE PLANTACIÓ1 
Tipus de plantació Tipus de sòl Fondària en cm Fondària total en cm 

Arbres 
Terra per a arbres 60 

110 Terra condicionada 40 
Àrid de drenatge 10 

Arbustos 
Terra per a jardineria 50 

90 Terra condicionada 30 
Àrid de drenatge 10 

Vivaces 
Terra per a jardineria 30 

60 Terra condicionada 20 
Àrid de drenatge 10 

Herbàcies (gespa o prat) 
Terra per a jardineria 15 

35 Terra condicionada 10 
Àrid de drenatge 10 

Nota 1. La fondària total estarà determinada per la suma total de les capes del perfil del terreny, drenatge inclòs, sempre segons les 
indicacions de PiJBIM. 

Figura 80. Perfils indicatius dels perfils de sòl de plantació 
 

Abans de procedir amb la definció del perfil del sòl de plantació, cal comprovar els apartats corresponents a 

la plantació d’arbres i altres tipus de vegetació, i els corresponents al condicionament i esmena del sòl. 

7.1.2. Característiques del sòl 

L’edafologia permet estudiar i conèixer les característiques del sòl. S’han establert classificacions que 

permeten valorar aquestes característiques, com ara l’americana USDA què es la més utilitzada. Aquestes 

classificacions es basen en caràcters del sòl que poden ser mesurables quantitativament, tant al camp com 

al laboratori. D’altra banda aquests caràcters definitoris són molt nombrosos, això permet una classificació 

rigorosa i precisa. 

Per garantir la vida de les plantes és fonamental conèixer la qualitat i quantitat del sòl que es disposa, tant 

de l’existent com del que s’incorpora. Paràmetres com el pH, textura, matèria orgànica, densitat etc., poden 

ser modificats o millorats amb mesures correctores o substituint el sòl que faci falta. 
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És important incidir especialment als primers 20-30 cm dels sòl, ja que és en aquesta franja on es 

desenvolupa principalment el sistema radical. Pel que fa referència al subsòl cal garantir la correcta aeració 

per assegurar un bon intercanvi de gasos i vapor d’aigua, per evitar arrels superficials i assegurant un bon 

ancoratge de la planta.  

CONTINGUT D’OXIGEN NECESSARI PER LA RESPIRACIÓ DELS ARRELS 

20% Funcionament normal 

15% Disminució d’absorció radical 

12% Aturada de iniciació radical 

10% Reducció de creixement radical 

5% Aturada del creixement radical 

3% Nivell de supervivència 

1% Pèrdua de pes 

0,1% Mort 

Figura 81. Contingut d’oxigen. Font: Josep Selga “Arrels i subsòl urbà” 

7.1.3. Qualitat del sòl 

Al referir-se a la qualitat dels sòl, es fa sempre tenint en compte la seva fertilitat associada a la seva 

capacitat productiva, que no només fa referència al seu contingut de nutrients, sinó a tots aquells factors 

químics, físics i biològics que determinen la disponibilitat i accessibilitat d’aquests nutrients per a la planta. 

La fertilitat del sòl es pot determinar des d’un punt de vista físic, quan es valora la seva capacitat de 

mantenir unes condicions estructurals adequades que permeten el creixement de la vegetació tenint en 

compte la porositat, la retenció hídrica, la densitat aparent, la resistència a la penetració per les arrels, 

l’aeració i l’estabilitat de la seva estructura. 

A nivell químic, aquesta fertilitat farà referència a la capacitat del sòl de proveir dels nutrients necessaris pel 

creixement de la plantació, aquesta disponibilitat està lligada a factors com ara el pH, el complex 

d’intercanvi catiònic (CIC), i contingut d’elements naturals. 

Per últim, però no menys important, el concepte de fertilitat també inclou la fertilitat biològica, referida a tots 

els éssers vius que directa o indirectament contribueixen a la millora de la qualitat del sòl i, creixement i 

desenvolupament de les plantes. Els paràmetres que ajuden a valorar-la són el contingut de matèria 

orgànica, la relació C/N, i l’activitat lligada a la degradació i transformació de la matèria orgànica. 

7.1.4. Textura i composició 

La composició granulomètrica (o distribució de la mida de les partícules) expressa les proporcions relatives 

de les diferents partícules minerals inferiors a 2 mm (terra fina), agrupades per classes de grandàries en 

fraccions granulomètriques, després de la destrucció dels agregats. És una de les propietats edàfiques més 

estables i és, per tant, una determinació bàsica. 

Les tres fraccions granulomètriques establertes en el sistema USDA (United States Department of 

Agriculture) són les següents: 

1. Sorra: grossa, amb diàmetre d’entre 500 i 2000 µm, o fina, amb diàmetre d’entre 500 i 50 µm. 
2. Llim: amb diàmetre d’entre 50 i 2 µm. 
3. Argila: amb diàmetre inferior a 2 µm. 

 

Les combinacions possibles en els percentatges d’aquestes tres fraccions es poden agrupar en un grup 

reduït de classes de grandària de partícules o classes texturals, que es poden representar en triangles de 

textures o diagrames de textures, com ara el següent, adoptat per l’USDA: 
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Agronòmicament, el sòls generalment preferibles tenen una textura franco-arenosa, amb un 10% de 

matèria orgànica en volum i un 50% de porositat [50% micropor (<30micras i 50% macropor (>30micras), 

especialment pel que fa al millor desenvolupament de les arrels dels arbres. Aquests paràmetres poden 

variar molt segons les espècies i condicions de plantació, i en alguns casos es recomanable una major 

presència d’argiles per afavorir la retenció d’humitat i matèria orgànica. 

7.1.5. Terres d’aportació 

Quan el sòl no reuneixi les condicions físiques i químiques exigides, cal fer una comprovació sobre terreny 

abans de realitzar aportació de terres per comprovar què: 

a. És possible esmenar les condicions del sòl mitjançant subsolats i descompactacions. 
b. És poden encarregar treballs fertilitzants i d’esmenes, tant per a la composició química, amb adobs 

minerals o orgànics, com per a la física, amb aportacions o garbellats. 
 

Quan el sòl és fèrtil i la cota del terreny coincideix amb la de projecte, es pot procedir directament a 

condicionar-lo. Si el subsòl és de mala qualitat i difícil de drenar, s’ha de descompactar o procedir a habilitar 

un sistema de drenatge agronòmic. 

Per calcular el volum que cal per assolir la cota final de projecte, cal tenir present l’assentament del terreny. 

L’aportació de terres s’ha de dur a terme en piles no més grans de 20 m³ per poder barrejar-les amb les 

quantitats adients d’esmenes. En tot cas, s’ha de garantir una barreja suficientment homogènia. 

7.1.6. Condicionament  

Els processos de condicionament han de seguir un ordre en funció del tipus de plantació a executar: 

1) Subministrament i estesa de terres preparades. 
2) Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat. 
3) Preparació del terreny per a la plantació d’arbust. 
4) Preparació del terreny per a la plantació de vivaç. 
5) Preparació del sòl per a la sembra de gespes. 
6) Preparació del sòl per a prats i herbassars. 
7) Preparació del sòl en talussos per a hidrosembra. 
 
En el moment de fer el condicionament del terreny, la superfície ha d’estar generalment neta d’herbes, 

soques, materials grossos i d’obra, i elements estranys i les operacions necessàries s’han de preveure al 

pressupost. 

CLASSIFICACIÓ DE TEXTURES DE SÒL 

  
Figura 82. Classificació de textures de sòl USDA. Font: Mapa de sòls de Catalunya 
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Cal assegurar en tots els casos l’eradicació de la vegetació invasora i espontània que no es vulgui 

conservar, preferiblement mitjançant esbrossada manual fent servir falç, masclet, aixada, etc. 

S’ha de verificar si es vol eliminar les possibles soques existents o si es vol deixar-les com hàbitat per 

organismes xilòfags, i altres. Per la seva elimiació es preferible fer servir una barrina mecànica, atesa la 

facilitat d’extració que porporciona, però s’ha de verificar que no es troben installacions soterrades. 

Les terres i sorres de subministrament han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. 

Les esmenes s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, tret de l’encoixinat i enceball, que 

són d’aplicació superficial.  

Els adobs de fons per a la implantació del material vegetal s’han de repartir com a mínim 15 dies abans de 

la plantació i s’han de barrejar amb la terra a condicionar fins una profunditat de com mínim 25 cm.  

S’han de tenir en compte les especificacions referents a la qualitat dels diferents materials de reblert en 

relació amb el futur desenvolupament radicular:  

a. Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús directe. 
b. Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, i els paràmetres insatisfactoris es 

poden modificar s’ha d’esmenar per millorar els paràmetres de cultiu limitants. 
c. Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir amb terra fèrtil. 

La terra excavada s’ha de portar a l’abocador només quan els paràmetres que fan que el sòl es 
consideri inadequat no es puguin modificar mitjançant esmenes, preparació del terreny o tècniques 
culturals. 

d. Si el material és heterogeni, en el sentit de la influència que pugui tenir sobre el futur desenvolupament 
radicular durant l’excavació, s’ha d’intentar situar-lo en llocs diversos, de manera que pugui ser recollit 
per separat i redirigit al fons o a la part mitjana o superior del forat de plantació, o en el cas més 
desfavorable, conduït a l’abocador. 

e. El reblert s’ha de fer amb terra fèrtil i adobada, i cal portar la terra excavada a reblerts de la pròipia obra 
si la terra té les característiques adequades per a usar-la com a reblert de fons, essent l’abocador 
només la darrera alternativa. 

f. L’aplicació de l’esmena orgànica dependrà de l’ús que se’n faci. En el quadre següent s’especifiquen 
les dosis d’esmena orgànica calculades per a unes condicions estàndard de sòl i esmena: 

 

APLICACIÓ D’ESMENA ORGÀNICA 

Esmena Dosi d’aplicació Profunditat d’aportació  

Orgànica del sòl amb compost 
de classe i d'origen vegetal 

Min 25 l/m2 1 
Incorporació a una profunditat 

mínima de 15 cm en sembres i 30 
cm en plantacions2 

Orgànica del sòl de plantació 
de clots i rases amb compost 
de classe i d'origen vegetal 

Min 50 l/m2 1 
Incorporació en la totalitat del clot o 

rasa de plantació2 

Orgànica del sòl en 
implantació de grups de flor i 
rosers amb compost de classe 
i d'origen vegetal  

Min 50 l/m2 1 
Incorporació a una profunditat 

mínima de 20 cm 

Orgànica del sòl d’implantació 
de gespes amb compost de 
classe i d'origen vegetal  

Min 25 l/m2 1 
Incorporació a una profunditat 

mínima de 20 cm 

Orgànica del sòl en jardineres 
o contenidors amb compost de 
classe i d'origen vegetal  

Proporció substrat/esmena:  
v/v 4:1-3:2. 

Aportació a jardinera o contenidor2 

Nota 1: Min 25mm fins a 200mm, ampliar en funció de la fondària de treball 
Nota 2: Preveure assentaments els primers dos anys. 

Figura 83. Aplicació d’esmena orgànica. Dosi i fondària. 
 

L’acabat i refinat de la superfície mitjançant corró ha de quedar adaptat al perfil final de l’obra. 

En els gràfics següents s’indica la disposició de terres per capes en la plantació de parterres, arbres viaris, 

arbustos, vivaces i gespes. 
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En cas de plantacions mixtes, les capes a col·locar en tot moment seran les més restrictives, és a dir, la de 

més fondària de terra vegetal o terres aprofitades i esmenades. 

7.1.7. Millores del sòl 

La planta necessita pel seu desenvolupament que el sòl disposi d’un contingut mineral mínim. Aquest va 

disminuint amb la retirada de la pròpia matèria orgànica que produeix l’arbre i que no retorna al sòl.  

S’aconsella per millorar el sòl la incorporació de contingut mineral amb un adob orgànic per reduir la seva 

concentració i facilitar la seva incorporació en el terreny. 

Quan es disposa d’un sòl existent però cal millorar alguna de les seves característiques, per garantir el seu 

correcte desenvolupament es procedirà a fer una esmena d’aquest sòl: 

a) Esmenes minerals: quan s’ha de modificar el pH del sòl o la seva textura 

b) Esmenes orgàniques i àcids húmics: per tal de restablir la reserva de matèria orgànica del sòl, millorant 

les seves condicions físiques, químiques i biològiques. Tenen un efecte estructural sobre el sòl a mig-

llarg termini. S’apliquen en els primers 20-30 cm  

c) Preparats microbians (micorrizes) 

d) Millora de la retenció de l’aigua del sòl: 

i. Hidrogels que l’absorbeixen i després l’alliberen lentament (poliacrilamida, poliacrilat de sodi i un 

copolímer de poliacrilamida i acrilat de sodi) 

ii. Coadjuvants en aigua: que redueixen la tensió superficial de l’aigua i augmenten el poder de 

mullabilitat amb una major penetrabilitat de l’aigua en els porus superficials 

7.2. TIPUS DE TERRES 

La terra de jardineria, tal com defineix la normativa aplicable és aquella que presenta unes característiques 

adequades per al creixement i desenvolupament satisfactoris de la majoria de plantes de jardí, obtinguda 

generalment de la mescla de dos o més components, com ara sorra, terra natural provinent de jardins i 

conreus o materials orgànics diversos, especialment d’origen vegetal, que s’utilitza en plantacions diverses 

en espais verds o com a millora del sòl.  

Sempre que sigui necessari aportar terres i condicionar el terreny per a plantació, amb treballs d’aportació i 

estesa de terres, fertilitzants i esmenes, s’aplicarà el criteri de PiJBIM.  

Les terres de jardineria poden ser terra vegetal de jardí, terra àcida o terres específiques. La terra vegetal 

de jardí és terra de jardineria garbellada, formada principalment per restes vegetals descompostes i 

estabilitzades, i és la terra estàndard per a la plantació de vegetals.  

La terra àcida és una terra de jardineria amb un pH inferior a 5,5 i rica en humus que s’utilitza per cultivar-hi 

plantes acidòfiles (hortènsies, azalees, camèlies...). Tradicionalment s’obtenia sobretot a partir de restes de 

soques, branques i fulles de castanyers descompostes i estabilitzades (terra de castanyer) o de restes de 

branques i fulles de bruc descompostes i estabilitzades (terra de bruc); actualment s’obté a partir d’altres 

restes orgàniques.  

Les terres específiques poden ser: per a arbrat, per a rosers, per a planta de temporada, per a planta en 

contenidor, per a àrees de gespa o per a cactus/suculentes; i per horts urbans. Altres tipus son possibles, 

segons les condicions de les plantacions i dels hàbitats que es vulguin crear. 

D’altra banda, s’han de tenir en compte les característiques de la terra de rebaix a col·locar en la base dels 

perfils. Es tracta de la terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització d’obres 

d’infraestructura, la construcció d’habitatges o els moviments de terres necessaris, i que consta de la part 

superficial fèrtil i el subsòl, o únicament del subsòl, amb una profunditat de com a màxim un metre. En cas 
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d’extraccions d’una profunditat superior, cal el vistiplau de PiJBIM després de la inspecció in situ o d’una 

mostra representativa del total lliurada amb 48 hores d’antelació. No s’admeten terres extretes de zones 

boscoses o camps de conreu que no estiguin afectats per la necessitat de realitzar-hi obres.  

Quan les terres anteriorment descrites s’utilitzen com a medi de cultiu o en contenidor, s’anomenen 

substrat. El substrat es pot definir com el material sòlid, diferent del sòl, natural o artificial, simple o barrejat, 

que s’utilitza com a medi de cultiu i de suport d’una planta en el cultiu en recipient. 

Els tipus de terres utilitzats per PiJBIM es mostren a les taules adjuntes. 

COMPOSICIÓ DE TERRES PER APLICACIONS ESPECÍFIQUES I 

1. TERRA VEGETAL DE JARDÍ 

a) Textura: franca o franca arenosa. 
b) Exempta de materials amb una granulometria superior als 14 mm. 
c) pH entre 6,5 i 7,5. 
d) Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada). 
e) Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec. 
f) Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 6% del pes sec. 
g) Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.  
h) Percentatge total d’impureses superiors a 10 mm ha de ser de <3% del pes sobre matèria seca. 
i) Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

 
*Cal especificar el tipus i els nivells d’adob o enriquiment que s’hi hagin afegit. 

2. TERRA ÀCIDA 

a) pH < 5,5. 
b) Matèria orgànica > 15% sobre matèria seca. 
c) El percentatge de partícules > 2 mm ha de ser inferior al 20%. 
d) Conductivitat elèctrica < 2 dS/m (pasta saturada). 
e) Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

 

3. TERRA PER ARBRES  

a) Textura: franca o franca arenosa. 
b) Exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm. 
c) pH entre 6 i 8. 
d) Conductivitat elèctrica com a màxim de 3 dS/m (extracte de pasta saturada). 
e) Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec. 
f) Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. 
g) Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del pes sec. 
h) Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 
i) Composició terra:  

i. valor de densitat aparent 1350 kg/m-3  
ii. sorra 40% en volum 
iii. humus 20% en volum 
iv. fibra de coco 30% en volum 
v. argila 10% en volum 
vi. silicat col·loïdal (1 kg/m3),  
vii. fertilitzant d’alliberament lent 6M (1 kg/m3)  
viii. hidrogel tipus fi (amb consulta prèvia a PiJBIM). 

 
Figura 84. Composició terra per plantar arbres 
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COMPOSICIÓ DE TERRES PER APLICACIONS ESPECÍFIQUES II 

4. TERRA PER A ROSERS 

a) Textura: franca argilosa. 
b) Exempta de materials amb granulometria superior als 14 mm. 
c) pH entre 6,5 i 7,5. 
d) Conductivitat elèctrica de com a màxim 2 dS/m (extracte de pasta saturada). 
e) Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec. 
f) Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. 
g) Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec. 
h) Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 
i) Composició:  

i. terra vegetal de textura franca argilosa (60% en volum) 
ii. matèria orgànica vegetal (compost fermentat, o material alternatiu a la torba), 30% en volum 
iii. perlita o material porós equivalent (10% en volum)  
iv. adob orgànic d’alliberament lent 3-4M (12-10-18) en proporció 3 kg/m3. 

5. TERRA PER A PLANTA DE TEMPORADA 

a) Textura: franca o franca arenosa. 
b) pH entre 6,5 i 7. 
c) Conductivitat elèctrica: menor de 2 dS/m. (degut a la incorporació d’humus) 
d) Espai porós total: 50-70% volum. 
e) Porositat d’aeració: 20-30% volum. 
f) Temperatura del substrat no superior a 10 °C de la temperatura ambient. 
g) Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 
h) Absències de males olors. 
i) Absències d’impropis (vidres, papers, plàstic). 
j) Composició (en v/v):  

i. 35% compost d’origen vegetal,  
ii. 20% de terra franc-argilosa,  
iii. 15% roldor compostat,  
iv. 10% humus,  
v. 10% sauló,  
vi. 8% material alternatiu a la torba, 
vii. 2% sorra rentada de riu,  
viii. 3 kg/m3 adob orgànic d’alliberament lent 3-4 M (15-11-13). 

 

6. TERRA PER A HORTS  

Terra d’acabat: 50 cm de profunditat 
a) Textura: franca o franca argilosa (15% argila mínim) 
b) pH de la barreja entre 6 i 8 
c) Conductivitat elèctrica com a màxim 2 dS/m extracte de pasta saturada 
d) Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec 
e) Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2mm 
f) Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec 
g) Exempta de patògens, contaminants i males herbes (Test de germinació = 100% i test de males 

herbes = 0%) 
h) Els composts d’origen vegetal i animal han de complir que siguin estables (amb índex de respiració 

dinàmica ≤ 1000mg O2 kg MO-1 h-1) i amb concentració en metalls pesants baixa (Classe A segons el 
Real decret 824/2005 sobre productes fertilitzants).  

i) Recomanem no utilitzar torba, ni tampoc perlita, que no té resistència mecànica, ni adob d’alliberament 
lent, que és un adob químic. 

j) Composició:  
i. 60% en volum de terra mineral amb textura franca o franco-argilosa (entre el 10 i el 30% d’argila i 

entre el 30 i el 50% de sorra; mínim d’argila del 15%) 
ii. 30 % en volum de compost d’origen vegetal, fermentat i estable 
iii. 10% en volum compost d’origen animal fermentat i estable. Aplicar-lo només als 20 cm 

superficials. 
iv. Exempta de materials amb granulometria superior a 14mm 

 
Figura 85. Composició terra per a horts 
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COMPOSICIÓ DE TERRES PER APLICACIONS ESPECÍFIQUES III 

7. TERRA PER A PLANTES EN CONTENIDOR  

a) Textura: franca o franca arenosa. 
b) pH entre 6,5 i 8. 
c) Contingut en sals: màxim 4 dS/m (en extracte pasta saturada). 
d) Porositat total 50-60%. 
e) Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-35% volum. 
f) Retenció d’aigua: 15-30% volum. 
g) Composició:  

i. terra de jardí (terra garbellada) de textura franca arenosa (70% del volum),  
ii. matèria orgànica vegetal (compost, torba, escorces fermentades) fins al 30% del volum total 

 

8. TERRA PER A PLANTES EN JARDINERES 

a) Textura: franca sorrenca. 
b) Elevat contingut en matèria orgànica 
c) PH: 5,5 - 7 
d) Conductivitat elèctrica menor de 2 dS/m atès l’elevat nivell en fracció mineral de la barreja 
e) Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-35% volum. 
f) Retenció d’aigua: 15-30% volum. 
g) Enriquit en elements d’origen orgànic 

 

9. TERRA PER A ÀREES DE GESPA 

a) Textura: Franca argilosa sorrenca 
b) El percentatge de partícules compreses entre 0,25 mm i 1 mm ha de ser superior al 60%. 
c) Matèria orgànica del 3% al 15% sobre matèria seca. 
d) Conductivitat elèctrica < 1,5 dS/m (pasta saturada). 
e) Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 
f) La suma dels continguts en percentatge d’argila, llim i sorra molt fina (sistema USDA complet) no ha de 

superar el 30%. 
 

10. TERRA PER A CACTUS I PLANTES SUCULENTES 

a) Les partícules minerals entre 0,5 i 20 mm han de representar > 80% en pes. 
 

11. TERRA DE REBAIX 

a) Textura: franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa. 
b) Exempta de residus d’obra. 
c) Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no han de superar el 10% del pes total. 
d) pH entre 5,5 i 8 
e) Conductivitat elèctrica inferior als 4 dS/m. 
f) Exempta de patògens, contaminants i males herbes que puguin afectar el desenvolupament dels 

vegetals. 
 

Figura 86. Composició terra per a horts 

 

7.2.1. Torba i alternatives 

La torba es forma com a resultat de la putrefacció i carbonificació parcial de la vegetació en l'aigua àcida de 

pantans, maresmes i aiguamolls, i els mètodes d'extracció impliquen la dessecació de les torberes i, per 

tant, la degradació del medi natural. Es considera un material no renovable amb un alt impacte ambiental, i 

el seu ús legal està en vies de desaparició a diversos països. 

L’ús de torba haurà d’estar autoritzat expressament per PiJBIM, i el material subministrat haurà de ser 

d’origen considerat sostenible i portarà l'Etiqueta Ecològica Europea (EEE) Tipus I, II o III.  

Preferiblement, i amb l'objectiu de dur a terme una jardineria més sostenible, i sempre que es pugui, cal 

treballar amb productes alternatius a la torba que portin l'Etiqueta Ecològica Europea (EEE) Tipus I, II o III, 

tant en les terres i substrats com en les esmenes. Les etiquetes ecològiques de tipus III, conegudes com 
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Declaracions Ambientals de Producte (DAP) son les més recomanades, ja que presenta la informació 

quantitativa dels diferents impactes ambientals dels producte al llarg del seu procés de producció.  

La torba es un material que s'utilitza com a substrat, com a component de terres de jardineria o per a 

esmenar el sòl. La textura és generalment fibrosa, de color castany clar (torba rossa), bru (torba bruna) o 

negre (torba negra), i és utilitzada en la jardineria per la seva capacitat per retenir humitat i aportació 

mineral. En estat fresc arriba fins a un 98% d’humitat –o retenció d'aigua- però un cop dessecada pot usar-

se com a combustible, fins i tot. S'empra en la producció d'adobs orgànics i per millorar sòls. 

Fonamentalment, PiJBIM empra torba en la millora de sols per contenidors, i barreges de sols especials per 

rosers, o altres plantes que la puguin necessitar. 

Si s’ha d’utilitzar torba, cal recordar que presenta propietats físiques i químiques variables en funció del seu 

origen (en general, Carboni 59%, Hidrogen 6%, Oxigen 33%, Nitrogen 2%). Es poden classificar en dos 

grups principals: rosses i negres. Les torbes rosses tenen un major contingut en matèria orgànica i estan 

menys descompostes. Les torbes negres estan més mineralitzades tenint un menor contingut en matèria.  

És més freqüent l'ús de torbes rosses en cultiu sense sòl, a causa que les negres tenen una ventilació 

deficient i uns continguts elevats en sals solubles. Les torbes rosses tenen un bon nivell de retenció d'aigua 

i de ventilació, però són molt variables quant a la seva composició ja que depèn del seu origen. La 

inestabilitat de la seva estructura i la seva alta capacitat d'intercanvi catiònic interfereixen en la nutrició 

vegetal, en presentar un pH que oscil·la entre 3,5 i 8,5.  

7.2.2. Subministrament 

Les terres de jardineria (i els enceballs) es poden subministrar en envàs o a granel. El volum tant dels 

productes envasats com dels subministrats a granel ha d’estar mesurat d’acord amb el mètode descrit a la 

normativa vigent UNE-EN12580. 

Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions normals de 

manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes, per 

exemple llavors, propàguls, patògens i paràsits de plantes, i no es dispersi intencionadament. 

Per què un producte tingui la consideració d’envasat, l’envàs ha d’anar tancat de tal manera —o mitjançant 

un dispositiu tal— que, en obrir-se, se’n deteriori irremeiablement el tancament, el precinte del tancament o 

el mateix envàs. S’admet l’ús de sacs de vàlvula.  

Tot producte que no compleixi amb el punt anterior, es considerarà a granel. El subministrament en 

contenidor flexible (big bag) es considera subministrament a granel. Els contenidors flexibles han de tenir 

una perdurabilitat a la intempèrie de, com a mínim, fins a la data de caducitat del producte. 

7.2.3. Etiquetatge 

Tots els productes o lots de productes del tipus terra de jardineria que s’apliquin en els espais verds 

gestionats per hauran de proporcionar de forma certa i objectiva una informació eficaç, veraç i suficient 

sobre les seves característiques essencials. 

Es desitjable que les terres de jardineria i els enceballs utilitzats als espais verds disposin d’etiqueta 

ecològica homologada que indica que indiqui que el material compleix uns criteris ambientals selectius, 

transparents i amb prou informació i base científica per reduir els possibles efectes ambientals adversos i 

contribuir a l’ús eficaç dels recursos. podrà fer obligatòria aquesta etiqueta per als seus subministraments 

en qualsevol moment. 

Hi ha tres nivells d’informació de l’etiquetatge dels productes segons si la informació és obligatòria, opcional 

o addicional. Aquesta informació variarà segons el producte, però sempre haurà de complir amb la 

normativa vigent. Les úniques informacions que estaran dins del requadre de la l’etiqueta són les referents 
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a les informacions obligatòria i opcional. Qualsevol altra informació addicional, haurà d’estar fora del 

requadre. Com a exemple, l’etiquetatge de la terra vegetal de jardí, i hi haurà de constar: 

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE PER TERRES DE PLANTACIÓ 

 
Figura 87. Documentació exigible per a les terres de plantació. Font: NTJ 

 

El conjunt de les indicacions de l’etiquetatge obligatori ha d’estar agrupat a la mateixa cara de l’envàs, en el 

mateix camp visual, dins d’un requadre i amb l’ordre següent: 

1) Menció «terra de jardineria» o «enceball» 
2) Denominació del tipus 
3) Naturalesa dels principals components en ordre decreixent en volum 
4) Característiques fisicoquímiques 
5) Quantitat (volum) 
6) Elements d’identificació 
 

Per raons de traçabilitat es recomana que consti també la següent informació: 

a) Número de lot 
b) Identificació del fabricant  
 

Les indicacions d’etiquetatge opcionals poden figurar a l’interior del requadre. Convé col·locar-les en ordre 

lògic al costat de les indicacions d’etiquetatge obligatòries. Per exemple: el volum d’aire a continuació de la 

densitat aparent seca. 

La composició del producte ha d’estar escrita íntegra, sigui quin sigui el seu emplaçament. 

Qualsevol altra informació ha d’estar situada fora del requadre de l’etiqueta, d’acord amb el següent: 

i. No ha de confondre l’usuari, per exemple atribuir al producte propietats que no té o suggerir que té 
característiques úniques que de fet altres productes similars també tenen. 

ii. Ha d’indicar factors objectius o quantificables que siguin demostrables.  

iii. Pot fer referència a normes nacionals o a altres garanties de qualitat. 

7.2.4. Transport i recepció 

La recepció de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que se’n produeixi la 

pèrdua o el deteriorament. Especialment, s’ha de comprovar que l’enviament del producte vingui 

acompanyat per la documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat 

anterior, i que aquests siguin correctes. 
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Un cop descarregat el material, aquest ha de ser aplicat tan aviat com sigui possible o aplegat de manera 

que se’n mantingui la qualitat. 

7.2.5. Verificacions de control 

El control de qualitat de les terres de jardineria i enceballs es duu a terme mitjançant una avaluació 

representativa i/o mitjançant una anàlisi, els resultats de les quals han de tenir concordança amb la 

declaració del fabricant, tenint en compte els marges de tolerància, i amb les especificacions i els requisits 

de la normativa.  

La presa de mostra ha de ser prou representativa i s’ha de dur a terme segons el que estableixen l’article 

24 del RD 865/2010, l’Annex III del mateix RD i la Norma UNE-EN 12579. Les anàlisis de terres les han de 

dur a terme laboratoris homologats per un organisme oficial, amb experiència acreditada en agronomia, per 

tal d’assegurar que els resultats siguin precisos i reproduïbles. 

Quan en una obra no hi hagi aportació de terres, la direcció facultativa pot sol·licitar una anàlisi de les terres 

existents, que ha de dur a terme un laboratori homologat. 

Les terres han de procedir d’un proveïdor certificat que complexi la normativa mediambiental vigent, per tal 

de garantir l’origen sostenible de les terres. En tota obra on es faci una aportació de terres caldrà lliurar una 

analítica de terres, així com la certificació de la procedència de les mateixes. 

7.2.6. Condicions del procés d’execució 

El projecte de plantació contemplarà el condicionament del terreny, tant físicament com químicament, en 

tots els casos, independentment del tipus de plantació, fet que implica un procés concret en cada cas.  

Físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal que la vegetació trobi un sòl on 

pugui establir-se bé i trobar-hi aigua i aire en la proporció adequada per al seu desenvolupament. 

Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements minerals necessaris incorporats, 

per tal que els assimilin les plantacions i es nodreixin correctament. 

Tots els materials s’han de manejar en un estat d’humitat que permeti que no es desfacin ni es compactin 

excessivament. 

El tipus de maquinaria emprada i les operacions que s’hi duguin a terme, com ara el llaurat, la incorporació 

d’esmenes i adobs o les excavacions, han d’evitar la compactació excessiva del suport o sòl base i de la 

capa de substrat. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Metres cúbics (m3), tones mètriques (t) i quilos (kg) 
El volum dels productes envasats es mesura en litres. 
El volum dels productes a granel es mesura en m3 o tones en el cas de productes amb un 50 % d’àrids 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu 
NTJ 05C Composts qualitat i aplicació en espais verds 
NTJ 05T Terres de jardineria i enceballs 
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7.3. ADOBS 

L’adob –o fertilitzant- és un producte orgànic, inorgànic o organomineral que conté un o diversos elements 

químics indispensables per al creixement de les plantes (fitonutrients) i que, addicionat a un sòl, una terra 

de jardineria o un substrat, en millora la fertilitat química. L’adob inorgànic o mineral s’obté mitjançant 

procediments industrials de caràcter físic o químic. L’origen de l’adob orgànic són els materials carbonats 

d’origen animal o vegetal, amb un contingut mínim d’un 2% de nitrogen. 

TIPUS D’ADOBS I CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

ADOBS ORGÀNICS 

CARACTERÍSTIQUES 

Constituïts per material orgànic ric en N, P, K. Poden contenir altres nutrients i 
àcids húmics. 
a) N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec. 
b) La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim el 6% del pes total. 
c) Matèria orgànica: 30% com a mínim del pes total. 
d) Humitat: 35% com a màxim del pes total. 
e) Relació C/N: entre 15 i 25. 

ADOBS ORGANOMINERALS 

CARACTERÍSTIQUES 
Tenen com a mínim un 1% de N orgànic. La suma del N total, P2O5 i K2O ha de 
ser superior al 13%. 

ADOBS MINERALS 

CLASSIFICACIÓ 
SEGONS 
CONTINGUT N/P/K 

a) Simples: Contenen un sol element principal en la seva composició. Segons 
l’element que contenen, pot ser nitrogenats, fosfòrics o potàssics. 

b) Compostos: Compostos per una barreja d’adobs simples, sense que en la 
seva composició intervingui cap mena d’interacció química. 

c) Complexos: En la seva composició, per mitjà de la combinació o la reacció, hi 
intervé més d’un element químic  

a) Binaris: de dos elements  
b) Terciaris: de tres elements 
S’han d’utilitzar adobs d’alliberament lent per tal d’evitar problemes de pèrdues 
per lixiviació de l’ió NO3- i per volatilització. 

Figura 88. Tipus d’adobs i característiques del material 
 

L’adob pot ser classificat en funció del temps d’alliberament dels nutrients; els adobs d’alliberament lent són 

els recomanats en jardineria, perquè els nutrients són alliberats de manera gradual, de manera que s’eviten 

les pèrdues de nitrogen.  

L’adob foliar està indicat per a l’aplicació a les fulles de la planta, atès que en aquest cas l’absorció del 

nutrient té lloc per via foliar. Aquest tipus d’adob s’aplicarà quan l’arbre presenti situacions d’ estrès 

(marciment, caiguda de fulles fora d’època, sequera...) i/o desprès de ser trasplantat. 

Els adobs s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, abans d’executar la plantació.  

7.3.1. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Els embalatges, les etiquetes o els documents comercials que acompanyen els productes han de dur la 

següent informació: 

1) Pes sec o volum. 
2) Tipus de presentació física. 
3) Composició química. 
4) Riquesa en cada nutrient. 
5) Equilibri entre nutrients. 
6) Data d’envasament i temps recomanat d’ús. 

 

Els adobs s’han d’emmagatzemar en llocs protegits de la intempèrie, la humitat i el sol. S’han de mantenir 

en els seus envasos originals, ben tancats i degudament etiquetats. Excepcionalment, si un envàs es 
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trenca, pot ser substituït per un altre, on ha de ser visible l’etiqueta de l’envàs original (o una fotocopia); no 

es permet cap altra mena d’etiquetatge que pugui donar lloc a confusió pel que fa a la identitat del contingut 

i les seves característiques. 

Els adobs o les esmenes que s’adquireixin a granel s’han d’emmagatzemar segons el que estableixen els 

documents que els acompanyen i que proporciona el fabricant. L’esmena orgànica subministrada s’ha 

d’emmagatzemar als centres de treball. En cas que no s’utilitzi el mateix dia del subministrament, cal 

guardar-la a la zona d’abocador en pila o saca.  

Els vessaments líquids s’han de recollir segons la normativa vigent. Els envasos buits que hagin contingut 

adobs han de ser considerats residus especials i s’han de tractar segons la normativa vigent. 

TIPUS DE FERTILITZANTS MINERALS D’ALLIBERAMENT LENT 

1.- ADOBS DE BAIXA SOLUBILITAT 
1.1.- Ureaformaldehid 1.2.- Isobutilidendiurea (IBDU) 1.3.- Crotonilidendiurea (CDU) 
L’alliberament del nitrogen es 
produeix per l’acció de 
microorganismes. 
El ritme d’obtenció del NO3- 

depèn de les condicions 
mediambientals. Les 
condicions òptimes per a la 
nitrificació són: 
a) Humitat: 55-60% de la 

capacitat de camp. 
b) Temperatura: 20-30 °C. 
c) pH: 6,1-6,5. 

S’obté per reacció entre la urea i 
l’aldehid isobutíric. 
L’alliberament de l’IBDU al sòl es 
produeix mitjançant un mecanisme 
d’hidròlisi química. La velocitat 
d’alliberament depèn de: 
a) Mida del gra: En disminuir, 

augmenta la velocitat 
d’alliberament. 

b) Humitat: Màxim alliberament en 
medis entollats. 

c) Temperatura: Augmenta el ritme 
d’alliberament. 

d) pH: S’obté més N en medi àcid. 

És un condensat d’urea i aldehid 
crotònic.  
La solubilització del nitrogen es 
produeix a través d’un mecanisme 
combinat d’hidròlisi química i 
hidròlisi microbiana. La velocitat 
d’alliberament depèn de: 
a) Mida del gra. 
b) Temperatura. 
c) Humitat: Màxim alliberament 

en substrats amb un 80% 
d’humitat respecte a la 
capacitat de camp.  

d) pH. 
2.- ADOBS RECOBERTS 
El gra de fertilitzant soluble es troba recobert d’una capa parcialment insoluble en aigua. Aquesta 
insolubilitat controla la velocitat d’alliberament, que depèn de: 
a. Tipus i gruix del recobriment. 
b. Grandària del gra. 
c. Grandària i nombre de porus i escletxes que es 

produeixen en la fabricació. 

d. Temperatura. La velocitat de difusió augmenta 
en fer-ho la temperatura. 

e. pH del substrat, si la coberta es veu alterada per 
la seva composició. 

Forma d’aplicació- La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme d’alliberament. 
3.- INHIBIDORS DE LA NITRIFICACIÓ 
Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s’incorporen, juntament amb fertilitzants 
amònics o ureics, amb la finalitat d’aturar o reduir considerablement el ritme de nitrificació de l’ió NH4+. 
D’aquesta manera es redueixen considerablement les pèrdues per lixiviació o desnitrificació. 
Aquest efecte inhibidor perdura aproximadament durant un mes des de la seva incorporació. 
Figura 89. Tipus de fertilitzant mineral d’alliberament lent 
 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial decret 877/1991, de 31 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 72/1988, de 5 de febrer, 
sobre fertilitzants i afins (BOE núm. 140, de 12 de juny de 1991; correcció d’errors BOE núm. 189, de 8 
d’agost de 1991). 
En tots aquests productes, el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims establerts, 
expressats en mg/kg de matèria seca: 

Cd..................3 

Zn......... 1.100 

Pb...............150 

Cu...............450 

Hg...............5 

Ni................120 

Cr................270 
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7.4. ESMENES I ENCEBALLS 

L’esmena és un material que, barrejat amb les terres, en provoca una modificació de les propietats físiques, 

químiques o biològiques que millora les condicions de fertilitat del sòl o de les mateixes,i pot ser de caràcter 

orgànic o inorgànic.  

L’esmena orgànica prové de materials compostats d’origen vegetal o animal i s’utilitza fonamentalment per 

mantenir o augmentar el contingut en matèria orgànica del sòl i millorar-ne les propietats/activitats físiques i 

químiques o biològiques. Les esmenes orgàniques poden ser considerades húmiques, compost o compost 

vegetal, en funció principalment del seu contingut en matèria orgànica. 

Les esmenes inorgàniques són aquelles que s’utilitzen per canviar la textura del sòl –com aplicació d’argiles 

en sòls arenosos- o bé per canviar el pH del sòl – com sulfat de ferro per acidificar el substrat, carbonat de 

calci per a alcalinitzar el substrat- entre altres. 

L’enceball és el material format per una barreja de sorra silícia amb esmena orgànica que s’utilitza 

majoritàriament a les gespes en el moment de la ressembra per millorar la fertilitat del sòl, augmentar-ne la 

densitat i també afavorir després de les tasques d’escarificació.  

S’anomena enceball de sorra quan està format principalment per sorra silícia, i enceball mixt quan està 

format per una barreja de sorra o graveta, terra vegetal de jardí o matèria orgànica, adobs i sovint llavors. 

Les característiques del material son les següents: 

TIPUS D’ESMENA I CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

ESMENA ORGÀNICA HÚMICA 
a) Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 25%. 
b) Extracte húmic total del 5%. 
c) Àcid húmic < 3%. 
d) Humitat màxima: 40%. 
ESMENA ORGÀNICA COMPOST 
a) Humitat: 20-30%. 
b) Conductivitat elèctrica < 2 dS/m. 
c) Relació C/N: 10-20. 
d) Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 45%. 
e) Nitrogen amoniacal (N-NH4) < 500 mg/kg sms. 
f) pH en H2O 1:5 v/v UNE-EN 13037, entre 6 i 8.  
g) El 90% de les partícules han de ser de diàmetre < 25 mm. 
h) Metalls pesants segons UNE-EN 13650 (mg/kg sms): classe A-B. 
i) Exempta d’impureses (metalls, vidres i plàstics) > 2 mm. 
j) Exempta de microorganismes patògens. 
k) Temperatura de subministrament no superior a 10 °C de la temperatura ambient. 
l) Absència de plagues i malalties (llavors, males herbes etc.). 
m) Absència de males olors. 
Aquest compost ha de ser de Classe I i ha de complir els requisits bàsics descrits a la NTJ 05C. 
ESMENA ORGÀNICA AMB APORTACIÓ DE NUTRIENTS 
Esmena d’origen vegetal, amb un alt contingut orgànic i una baixa proporció de contingut mineral. Es pot 
presentar en pols o granulat.  
L’esmena requerida ha d’estar composta, com a mínim, per: 
a) 85% de vegetal (per la qual cosa també pot tenir origen animal: fems, llana, ossos, minerals). 
b) Índex de matèria orgànica del 55%. 
c) Composició mineral d’1,5% N, 1% K2O i 1,5% MgO. 
ENCEBALL 
a) Contingut mínim del 60-70% de sorres de granulometria entre 0,1 i 1 mm. La sorra ha de ser silícia, 

amb un màxim d’un 5% de carbonat de calci. 
b) El contingut d’argila i llim no pot superar el 4% del total. 
c) Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties. 
d) La part orgànica pot ser torba, compost o altres materials orgànics compostos. 
Figura 90. Característiques de les esmenes i els enceballs 
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Les condicions de subministrament i emmagatzematge son les mateixes que les descrites a l’apartat 

“Terres i substrats”. Les declaracions obligatòries i opcionals per als enceballs que s’han de mostrar a 

l’envàs, l’etiqueta o la documentació que els acompanya són les que s’indiquen per a cada cas en el quadre 

adjunt. 

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE PER ALS ENCEBALLS 

DENOMINACIÓ DECLARACIONS OBLIGATÒRIES DECLARACIONS OPCIONALS 

Enceball de sorra 

a. Quantitat en volum. 
b. Principals components (més del 10% v/v), 

ordenats en proporció decreixent 
c. Distribució de mida de les partícules (argila, 

llim, sorra i gravetes). 
d. % partícules ≥ 0,05 mm, % partícules ≥ 0,25 

mm, % partícules ≥ 1 mm, % partícules ≥ 5 
mm. 

e. % sílice. 
f. Conductivitat elèctrica, CE. 
g. Densitat 

a. Matèria seca en %. 
b. Matèria orgànica sobre 

matèria seca. 
c. pH. 
d. Contingut en carbonats. 
e. Altres declaracions opcionals 

que s’especifiquen al quadre 
12 per als principals 
components. 

Enceball mixt 

a. Les mateixes declaracions obligatòries que 
s’especifiquen per a la terra vegetal de jardí. 

b. % partícules minerals ≥ 8 mm. 
c. % partícules orgàniques ≥ 12 mm. 
d. Densitat 

a. Les mateixes declaracions 
opcionals que s’especifiquen 
per a la terra vegetal de jardí. 

Figura 91. Documentació exigible per als enceballs 
 

7.4.1. Compost i condicionadors del sòl 

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el 

procés de compostatge. Es pot obtenir a partir de diferents materials i residus orgànics, com són els fems, 

les restes vegetals, la fracció orgànica de la recollida selectiva de residus municipals, els fangs de 

depuradora i residus de la indústria alimentària. Un compost de bona qualitat es caracteritza per: 

a) Ser un producte orgànic, higienitzat i estable 
b) Fer una olor similar a terra de bosc 
c) S’ha de trobar a temperatura ambient 
d) Absència d'impureses tals com vidres, plàstics, pedres i altres materials no orgànics 
e) Exempt de llavors i males herbes 

 

El compost s’utilitza a la jardineria com a esmena orgànica i fertilitzant, d'acord amb la legislació que regula 

els productes fertilitzats, però es pot fer servir com tractament superficial per evitar l’aparició de plantes 

adventícies. Les característiques físiques, químiques i biològiques del compost permeten que aquest 

producte pugui ser utilitzat obtenint resultats molt positius. El vermicompost, es defineix com un producte 

estabilitzat obtingut a partir de materials orgànics per digestió amb cucs sota condicions controlades. 

Es pot fer servir com material encoixinador alhora que com condicionador del sòl, ja que pot actuar com 

fertilitzant i en la formulació de substrats. També es pot aplicar en la restauració de sòls degradats, 

regeneració de talussos, o en restauració d’activitats extractives, industrials i altres.  

La quantitat i forma d’aplicació del compost varia d’acord amb el seu origen i amb aspectes com el tipus de 

sòl, les condicions climàtiques o les espècies de plantes receptores.  

En la majoria de casos la dosi d’aplicació s’expressa en quilograms de compost per metre quadrat de sòl. 

Un quilogram de compost equival aproximadament a 2 litres de material. Cal tenir en compte que és un 

valor estimatiu ja que dependrà entre altres de la humitat del compost, de si aquest s’ha garbellat, etc. 

A continuació es descriuen algunes recomanacions sobre com utilitzar el compost. 
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APLICACIONS DEL COMPOST 

Destí Quantitat  Observacions 

Parterres 
1-2 Kg/m2 o barreja a parts iguals 
de terra de jardí i de compost. 

Remoure/llaurar lleugerament. 

Arbres i arbustos 
2-3 cm de compost en la base de 
l’arbre i barrejar superficialment. 

A la tardor. 

Gespa 
Nova plantació 2-3 Kg/m2 gespa Compost garbellat. 

Manteniment 0,5-1 Kg/m2 gespa Aplicació a la primavera o principis estiu 

Testos i jardineres 
de flors 

Una capa de 2 cm que s’haurà de 
barrejar amb la terra de jardí. 

A la primavera. 

Hort De 3 a 6 Kg/m2 en volum sec, 
depenent del tipus d’hortalissa  

Aplicar abans de plantar. 
En parades en crestall, actua com encoixinat 

Arbres fruiters 

Nova plantació: Barreja a parts 
iguals de terra i compost. 

Remoure/llaurar lleugerament. 

Com a fertilitzant: capa de 2 cm a la 
base de l’arbre. 

Aplicar tan bon punt s’ha acabat la recol·lecció 
de la fruita. 

Transplantaments 
Barrejar una part del compost per 
tres parts de terra (1:3 en volum) 

En el moment de trasplantar. 

Restauració 
talussos i obra civil 

Barrejar una part del compost per 
tres parts de terra (1:3 en volum) 

Es recomana extreure la capa de sòl fèrtil 
abans de l’execució de l’obra i conservar-la 
per a la restauració, moment que barrejarem 
aquest sòl amb terra del propi indret. 

Figura 92. Aplicacions de compost 
 

Aquestes recomanacions es realitzen partint de la base que es disposa un compost de qualitat i madur 

(higienitzat i amb la matèria orgànica estabilitzada). L’aplicació de compost fresc o mig madur, la matèria 

orgànica del qual no ha assolit un grau d’estabilitat adequat, pot comportar en certs casos algun problema 

en la seva aplicació, com pot ser la inhibició de la germinació, presència d’insectes, mala olor, etc. 

No tots els productes composats son aptes per al seu ús en jardineria urbana, especialment els que 

presenten concentracions de metalls pesants, i el seu ús està regulat per la normativa aplicada als 

productes fertilitzants i adobs. Els productes composats hauràn de ser higienitzats en origen. 

 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Normativa vigent en cada moment sobre productes fertilitzants 
NTJ 05C 
 

7.5. ÀRIDS 

Els àrids son materials formats per grànuls resultants de la fragmentació natural o artificial de roques o 

d'altres materials d'origen natural o artificial. Petrogràficament, es consideren els tipus següents d’àrids: 

calcàries, de sílex, granítics i volcànics.  

Es poden considerar materials no renovables per l’alt impacte ambiental que causa la seva obtenció, que 

tradicionalment es fa mitjançant excavació i trituració. A les estacions d'àrids modernes aquests s’obtenen 

per trituració i garbellament de pedra natural o per reciclatge de residus de la construcció o mineria, entre 

altres. La sorra s’obté per excavació principalment, pot ser de riu o de mar, bruta o rentada, segons la 

quantitat de pols, però també potser producte de molí. 

El menudall que, com a subproducte, s'obté a les estacions d'àrids és anomenat pols de pedrera i serveix 

per a fer paviments, simplement compactat o amb aditius. De la barreja de grava de grans dimensions i 
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pols es pot obtenir un material anomenat “sòl seleccionat” que serveix per realitzar farciments i subbases. 

Del llit dels rius també s'extreu una barreja de sorra i palets rodons coneguda pels noms de mescla o 

barreja, o també “material de guerra” que per raons de sostenibilitat no es recomanable fer servir excepte 

com material de rebuig. 

Com a elements aïllats, els àrids tenen propietats físiques i químiques i la seva correcta aplicació precisa 

una bona especificació dels seus paràmetres, començant pel seu origen. Es important no confondre les 

normes aplicades als àrids destinats a la producció de productes agronòmics amb les particularitats dels 

àrids utilitzats en la producció i configuració de vials i superfícies trepitjables com sorrals per àrees de joc 

infantil.  

En el primer cas, no existeix una veritable normalització dels àrids, i els productes reben noms diversos i 

variables segons el subministrador, les pedreres, els costums i la mida de les partícules. Per tant, cal definir 

concretament la granulometria de l’àrid segons l’aplicació prevista. En el segon cas, els usos dels àrids 

estan subjectes a una normativa extensa i molt bé definida, especialment en la producció de formigons, 

asfalts, morters, bases i sub-bases. 

Els àrids tenen dos aplicacions principals en jardineria i paisatgisme:  

1) com material agronòmic per la creació de sòls, substrats, esmenes i enceballs;  
2) com material constructiu per la formació de paviments granulars, drenatges, roquissars i esculleres.  
 

La sorra, el sauló, la grava s’utilitzen sovint en la primera aplicació, altres àrids de dimensions superiors son 

més freqüents en la segona. Els usos d’aquests materials en jardineria es determinen segons les seves 

característiques, d’acord amb la petrografia, granulometria i estructura dels sòls i terres que es vulgui 

elaborar o esmenar.  

L’ús dels àrids com material agronòmic es regeix pels paràmetres indicats al PTEV per a “Sòls, Terres i 

Substrats”, especialment pel que fa a granulometria i petrografia, i com norma general, no es permet l’ús 

d’àrids sense garbellar, bruts o restes de pols i runes, o amb origen en material reciclat no controlat.  

Per usos com materials de formació de superfícies de vials, àrees de joc infantil i de gossos s’han de 

considerar la normativa existent, la “Guia de Paviments” de l’Ajuntament de Barcelona i les especificacions 

particulars que PiJBIM pugui establir en cada cas. 

Sempre que sigui possible, es preferible utilitzar roques i materials reciclats d’origen el més proper possible 

a la ciutat de Barcelona, evitant fer-ne ús decoratiu de roques que puguin suposar un alt impacte ambiental. 

En general, l’àrid aplicat a jardineria i paisatgisme es pot classificar en “fi” i “gruix”. L'àrid considerat “fi” està 

format per grava o pedra estable –granítica o calcària- matxucada seca que passa per un garbell de malles 

de 6 mm de diàmetre. L'àrid considerat “gruixut” està format per grava o pedra matxucada seca que és 

retinguda per un garbell de malles de 6 mm de diàmetre.  

Als efectes d’especificació per aplicacions en obres de paisatgisme, els àrids es poden classificar com 

sorra, sauló, grava, pedra, tot-u i àrids reciclats, principalment. 

7.5.1. Sorra  

Àrid format per partícules de mida variable que, en la seva aplicació agronòmica, pot estar formada per 

partícules d’una dimensió de 50 micres fins als 2 mm de diàmetre. Com element constructiu, las partícules 

de sorra s’especifiquen generalment entre 1 i 4 mm de diàmetre, i segons la dimensió de les partícules es 

pot considerar “fina” fins a 2 mm- o “granada” fins a 4 mm en general.  

La sorra pot presentar una fracció de partícules inferior a 1 mm, que no és acceptable per certes 

aplicacions, com ara àrees de joc infantil, i ha de estar rentada i garbellada. 
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SORRA PER AREES DE JOC INFANTIL 

L’ús principal de la sorra com paviment als espais verds es com material esmorteïdor en àrees de joc 
infantil, exempta de fins, argila i amb granulometria entre 1 i 2 mm. És essencial que sigui d’origen controlat 
i que es trobi lliure de pols i de materials deleteris i estranys. 
 
Figura 93. Sorra per àrees de joc infantil 

7.5.2. Sauló 

Àrid natural feldespàtic argilós resultant de la meteorització del granit, també anomenat gresa o Lehm, 

obtingut per excavació. Es presenta amb una granulometria molt variable, generalment entre 0 i 5 o 0 i 10 

mm de diàmetre, però altres son possibles. Conté una part significativa de granulometria superfina amb 

llims i argiles. Es pot presentar sense garbellar o garbellat, i sovint es presenta com “sauló per jardineria”, 

“sauló de tall” i “sauló garbellat” entre altres. La mida de l’àrid de sauló es pot classificar com: 

1) Sauló fi: fins una fracció màxima de 3 mm. 
2) Sauló mitjà: fins a 6 mm. 
3) Sauló normal: fins a 10 mm. 
4) Sauló gros: fins a 13 mm. 
5) Sauló subbase: fins a 25 mm. 
 

En jardineria es fa servir per crear sòls i terres, principalment i es necessari que sigui d’origen autoritzat i 

controlat, garbellat amb una granulometria apte per a l’ús previst en la creació de sòls i substrats, i PiJBIM 

podrà exigir al subministrador tots els tests i assajos necessaris per establir les característiques i origen 

d’aquest material. 

El sauló també s’utilitza per formar paviments granulars que es poden compactar fins a un 98% de l’assaig 

Proctor modificat. 

Una bona solució per evitar la pèrdua prematura de sauló per erosió és barrejar sauló amb tot-u amb la 

proporció 40%-60%, amb una base i sub-base de tot-u que permet obtenir una superfície estable d’aspecte 

més rústic que el sauló. 

El sauló es pot constituir en un “sauló estabilitzat” amb l’adició de calç, ciment i altres lligants, de forma que 

conservi algunes de les característiques perceptibles del sauló garbellat compactat, però en una forma més 

estable i resistent a l’erosió per l’escorrentia de l’aigua. Aquest tipus de sauló és especialment útil per 

paviments amb pendents superiors al 2%. Son preferibles les aplicacions continues, que no precisen de la 

formació de juntes, especialment en l’entorn de jardins històrics i patrimonials, per preservar el seu 

caràcter. 

SAULÓ PER PAVIMENTS 

La composició estàndard del sauló per paviments és de 80 % de sorres, 4 % de llims, 16 % d’argiles, de 
textura franco-arenosa, compactable en capes de 30 cm. Cal que sigui garbellat per controlar tant la fracció 
màxima com la fracció que passa pel tamís 0.08 (UNE 103101:1995), que ha de ser inferior al 12%, en pes, 
per garantir la seva estabilitat i reduir el percentatge de pols i plasticitat. Cal que provingui de activitats 
extractives autoritzades per garantir l’homogeneïtat del subministrament, especialment quan s’especifiqui 
una coloració particular. La tolerància d’execució dels paviments de saulò s’estableix en un nivell: ± 15 mm, 
replanteig: ± 10 mm, i planor: ± 5 mm / 3 m 
 
Figura 94. Sauló per paviments 
 

7.5.3. Grava 

Denominació molt amplia que inclou àrids rentats i garbellats de gran varietat, amb granulometria uniforme 

de partícules de més de 4 mm i fins als 90 mm de diàmetre, encara que en alguns casos es consideren 

àrids de fins als 150 mm com grava. Es pot especificar amb granulometries molt definides segons les 
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necessitats de la seva aplicació, i es fa servir com material de formació de drenatges, bases per paviments 

drenants i sòls estructurals. Inclou materials naturalment arrodonits, com els còdols de riu i altres àrids d’ús 

decoratiu. Algunes denominacions i classificacions comuns son: 

1) Ull de perdiu - denominació general de partícules entre 4 i 10 mm de diàmetre, que abasta diverses 
presentacions en fraccions diverses (de 4 a 6, de 5 a 6, o de 6 a 10 mm).  

2) “Garbancillo” - denominació informal per una selecció de partícules de 5 a 12 mm de diàmetre. 
3) Pinyolet - denominació general d’una presentació de partícules entre 10 a 15 mm de diàmetre. 
4) Graveta – denominació general per partícules de 20 a 30 mm de diàmetre.  
5) Grava - es denomina grava en general a partícules de 30 a 70mm de diàmetre. 
6) Balast - denominació específica per partícules entre els 30 i el 50 mm. 
7) Pedra – denominació general de la grava a partir dels 50-70 mm. 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA GRAVA 

GRAVA PER DRENATGES 
Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o contaminants. Potser de 
pedrera de pedra calcària o granítica. El diàmetre mínim serà del 98% retingut en tamís 5 (UNE 7050): 
a. La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat ponderal acumulat 

pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser ≤ 5%.  
b. El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser de 40 i l’equivalent de sorra, >30. 
c. El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%. 
d. El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior a 1%. 
e. La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o 

inferior a l’1%. 
f. Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser iguals o inferiors a 1,2%. 
g. El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 5%. 
 

CÒDOLS DE RIU 
Còdol procedent de roques dures i sense porus, de forma arrodonida i que es descompon per l’acció dels 
agents meteorològics. Han de ser nets, solts i exempts de substàncies orgàniques, estranyes o 
contaminants. No han de contenir argiles, margues o altres materials estranys. En general, es recomana no 
fer ús d’aquest material. 

BLOCS DE PEDRA 
Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, procedents de la pedrera. han d’estar 
nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència. Han de tenir unes mides suficients (a partir 
de 15 cm de diàmetre) per poder-les encabir en la construcció d’un roquissar, rocalla o escullera. Una altra 
característica és la presència de forats i esquerdes en aquests blocs. 
Figura 95. Característiques de la grava 
 

7.5.4. Tot-U 

Material amb una granulometria contínua, amb el qual és possible obtenir una compacitat elevada. Es 

distingeixen entre: 

1) Natural - àrids arrodonits extrets de graveres, en general amb una reconstitució granulomètrica, com 
material per a subbases amb espessors de 20 a 50 cm; 

2) Artificial - àrids de gravera sotmesos a un procés de trituració que s'utilitza en bases i en subbases amb 
espessors de 20 a 30 cm, amb un elevat percentatge de partícules i cares de fractura, amb fusos 
granulomètrics estrictes, duresa, absència de plasticitat i elevades compacitats posats en obra, per a 
aconseguir capes granulars amb alta capacitat portant. 

3) Drenant – àrids amb granulometries contínues de les quals s'han eliminat les mides més fines, per 
obtenir capacitats portants acceptables amb una drenabilitat apreciable. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL TOT-U 

Sempre que sigui possible, es preferible fer servir Tot-U drenant. En qualsevol cas, el material ha d’estar 
exempt d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes. La fracció passada pel tamís 80 micres 
UNE ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 400 micres UNE. 
Figura 96. Característiques del Tot-U 
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7.5.5. Àrids reciclats 

Els àrids reciclats son el producte de transformar els residus de la construcció i demolició en un àrid útil i 

normalitzat. El procés de fabricació dels àrids reciclats comprèn una sèrie d’operacions como la selecció, 

neteja i/o rentat, trituració i garbellament. La neteja i rentat son especialment rellevants per a aplicacions 

paisatgístiques, ja que el residus de ciment i altres materials deleteris poden basificar o alterar químicament 

el sòl i terres on es desenvolupa la rizosfera.  

Els àrids reciclats elaborats són analitzats i caracteritzats sistemàticament per laboratoris homologats, per 

garantir la seva qualitat. Els orígens principals son materials ceràmics, asfalt i formigó i els productes 

resultants estan sotmesos a un sistema de qualitat i certificat segons marcatge CE.  

En jardineria, els usos principals dels àrids reciclats ceràmics -terracota o argila cuita- és el d’alleugeriment 

en la creació de substrats per cobertes verdes i altres substrats especials. Els reciclats de formigó o asfalt 

son poc freqüents com substrat atès que la presencia de ciments i hidrocarburs pot reaccionar amb l’aigua i 

alterar les característiques del sòl. 

La granulometria dels àrids reciclats es pot especificar com la de la sorra i grava per obtenir seleccions i 

barreges adients per a l’ús previst. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID RECICLAT 

Barreja d’àrids, totalment o parcialment matxucats, provinents de planta. Ha d’estar format per elements 
nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable, sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes. 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, i ha de complir les condicions addicionals 
que constin a la partida d’obra en què intervingui. Han de més de 150 mm per a reblert de gabions. La 
pedra no s’ha de desfer amb l’exposició a l’aigua o a la intempèrie. Capacitat d’absorció d’aigua ≤ 2% en 
pes. 
Figura 97. Característiques de l’àrid reciclat 
 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Quilograms (kg), metres cúbics (m3), tones (t). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori per als àrids de jardineria. 
Per paviments, veure la Guia de Paviments de l’Ajuntament Barcelona 

7.6. GEOTÈXTILS 

El geotèxtil és un material tèxtil pla, permeable i generalment polimèric que pot ser no teixit, teixit o tricotat, i 

que s’utilitza en contacte amb el sòl o amb altres productes en enginyeria per a aplicacions geotècniques.  

El seu ús principal es evitar la migració de fins i llims i actuar com filtre i estabilitzador del moviment dins del 

sòl, especialment en presencia d’aigua. Altre ús potencial es preservar alguns elements de l’exploració del 

sistema radical dels arbres, sense arribar al nivell de protecció dels sistemes anti-arrels.  

Atès que els geotèxtils presenten certa tendència al rebliment per fins, es necessari preveure el seu ús amb 

l’aplicació de material granular que faci la funció de filtre previ. 

Els geotèxtils han de permetre el pas de l’aigua amb una obertura eficaç de porus no major de 0,12 mm, 

una densitat no inferior als 90 g/m2, i un gruix no inferior a 1 mm. Segons l’aplicació , el gruix pot arribar als 

4 mm, amb una densitat que pot superar els 450 g/m2. 

Des del punt de vista hidràulic ha de poder: 

1) Drenar: Ha de tenir la capacitat de circulació de l’aigua a través del teixit, sense reblir-lo. 
2) Filtrar: Ha de tenir la facilitat per deixar passar l’aigua amb un flux de 50 l/m2/seg  
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I des del punt de vista mecànic: 

a) Separar: Ha d’impedir la barreja de diferents tipus de terreny, ja que reté els sòls fins. 
b) Reforçar: Ha d’oferir la possibilitat d’estabilitzar un terreny augmentant-ne la resistència per disminució 

del contingut en aigua. 
c) Protegir: Ha de tenir la capacitat per protegir altres làmines per a la impermeabilització (PVC, PE...) 

contra el possible punxonament o estrip. 
 

El subministrament es realitza en rotllos d’amplades diverses, per tant, com més gran sigui la superfície a 

cobrir, més gran haurà de ser l’amplada del rotllo per tal de reduir el nombre d’encavalcaments, que com a 

mínim han de ser de 10 cm. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

La unitat de mesurament és el m2, del qual es consideren exclosos els encavalcaments propis de la 
col·locació del material. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE EN ISO 11058, Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les 
característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense càrrega. 

7.7. SOLS ESTRUCTURALS 

Els sòls estructurals compatibilitzen la plantació d’arbrat urbans en un sòl amb els requeriments tècnics 

necessaris per suportar transit viari i de vianants. Ofereixen simultàniament la capacitat de suportar tant els 

paviments necessaris per urbanització viaria, com la d’oferir a les arrels dels arbres les condicions 

agronòmiques que necessiten per sobreviure. 

L’objectiu dels sòls estructurals es proporcionar una matriu de sòl penetrable pels arrels més enllà del forat 

de plantació, capaç de retenir humitat i aire amb una resistència a la compactació suficient per pavimentar 

amunt seu. Essencialment, son sòls dissenyats per compatibilitzar la formació de ferms i paviments 

sotmesos a trànsit vehicular i de vianants, però permetent el creixement de les arrels en la fracció del seu 

volum que no realitza funcions estructurals.  

El sòl estructural es pot combinar amb mesures per infiltrar i laminar l’escorrentia d’aigües pluvials per 

l’aprofitament de la vegetació, per infiltrar al terreny o com reservori d’aigua per millorar les condicions 

ambientals de la ciutat mitjançant evaporació i evapotranspiració.  

La necessitat de desenvolupar i implementar sòls estructurals apareix com resposta al fet de que la 

urbanització de la ciutat contemporània s’allunya radicalment de les condicions que els arbres troben al 

medi natural. Les plantes en general necessiten aigua i aire per viure i realitzar els diferents intercanvis 

químics que sostenen el seu metabolisme. Les arrels necessiten humitat en el sòl que exploren per créixer, 

entre altres paràmetres que els sòls urbans no ofereixen per defecte.  

Els paviments moderns son gairebé impermeables, eviten l’entrada d’aigua i el intercanvi gasós necessari 

per les arrels, tret de la que es produeix a l’escocell. Per altra banda, l’espai d’exploració d’arrels s’ha vist 

reduït per la proliferació de construccions, passos de serveis, presencia de runes i compactació del terreny. 

Els efectes d’aquesta situació s’accentuen quan els arbres no disposen de xarxa de reg automàtic i 

depenen completament del cicle natural de l’aigua. En aquestes circumstàncies, els arbres urbans no 

poden ni prosperar ni prestar serveis eco sistèmics significatius. 

Una alternativa tècnica es l’ús de sistemes de sòls estructurals, ara bé, la implementació d’aquest tipus de 

sòls implica una inversió considerable en mitjans materials i econòmics que obliga racionalitzar el seu ús 

als casos en els siguin estrictament necessaris.  

Per tant, l’ús de sòls estructurals estarà restringit a situacions on és necessari obtenir el màxim volum útil 

de sòl possible pels arrels dels arbres en situacions de alta compactació, sota paviments que hagin de 
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complir amb paràmetres de trànsit, o on es comprovi que els sistemes radicals han de conviure amb serveis 

i a on es preveu que no haurà sòl per explorar per part dels arrels.  

Aquesta condició afecta normalment a l’arbrat viari i no es tan freqüent en parcs i jardins i altres espais 

verds extensius, amb l’excepció de projectes sobre estructures que puguin limitar artificialment el volum útil 

disponible pels arbres, como en el cas d’estructures que obliguin a formar parterres impermeabilitzats (tipus 

“banyera”) en presència de d’aparcaments existents, etc.  

Per tant, els casos que poden requerir l’aplicació de sistemes de sòl estructural són: 

1) Arbrat viari – sòl estructural lineal amb unió d'escocells per sota de paviment. 
2) Arbrat viari – sòl estructural localitzat per aconseguir mes volum útil sota de paviment dur. 
3) Parterres – sòl estructural lineal amb unió sota de paviment de diferents parterres sobre estructures. 
4) Casos que per raons particulars demanin la seva aplicació per part dels tècnics de PiJBIM. 
 

Per maximitzar les avantatges d’aquest tipus de sòls, es recomanable fer-los servir en combinació amb 

escocells de dimensions generoses i també escocells correguts, que permetin el intercanvi d’aigua i aire 

natural tot el possible. Es poden combinar també amb paviments porosos i sistemes de SUDS, fins i tot.  

Abans d’implementar aquests sistemes, cal fer cales i inspeccionar el terreny per comprovar la seva 

adequació al sistema i mètodes constructius previstos. El projectista haurà de realitzar cales i verificar si els 

serveis i conduccions existents estan malmeses, i si cal substituir o desviar alguna, cal incloure partides a 

tal efecte al pressupost d’execució. 

7.7.1. Estructura i composició 

Els sòls estructurals consten generalment de dos materials o components bàsics: 

1) Un material estructural que genera un volum buit útil pels arrels i suporta les càrregues. 
2) Un sòl de jardineria dissenyat per satisfer les necessitats de l'arbre.  
 

Aquests materials han de permetre la penetració de l’oxigen al sòl i promoure el creixement de les arrels al 

temps que garanteixen l’estabilitat mecànica del paviment que es situa a sobre. 

L’exemple més conegut de sòl estructural es el conegut com “CU-Structural Soil” de l’Universitat de Cornell, 

que s’obté creant un volum amb 60% de pedra angular de 2-4 cm, un 20 % de terra de jardineria amb un 20 

% de volum de microporus entre partícules.  

La terra de jardineria presenta un contingut d’argila del 20% i de matèria orgànica entre el 2 i el 5%. A la 

barreja també s’afegeix hidrogel per millorar la estabilitat del sòl, evitar el seu rentat cap el fons de les 

rases, i fomentar la retenció d’aigua i/o nutrients necessaris per l’arbre. 

En la creació de sòls estructurals es necessari incidir en l’especificació de les característiques físiques, 

químiques i biològiques desitjades, atès que els sòls no es desenvoluparan de maner natural. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID RECICLAT 

FÍSIC QUÍMIC BIOLÒGIC 
Hidrogel i coadjuvants  
Adob orgànic i fems  
Encoixinat 

Adob químic 
Adob orgànic i fems 
Aminoàcids 

Micorrizes 
Adob orgànic i fems 
Microfauna 

Figura 98. Característiques de l’àrid reciclat 
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7.7.2. Volum útil de sòl 

Quan els arbres estan a la natura, els seus sistemes radiculars s’estenen en totes direccions. Quan es 

troben en un sòl urbà es desenvolupen seguint l’eix on es troben els nutrients, l‘aire i l’aigua, evitant el sòl 

que presenta un alt nivell de compactació i fins a una profunditat més acotada de l’habitual.  

En general, sistema radical dels arbres es desenvolupa en els 20-30 centímetres del sòl més a prop de la 

superfície, encara que pot arribar a ocupar fins als 90-100 cm de fondària. Tot i així, a mida que l’arbre 

madura, modifica el seu sistema radicular per ocupar tots els espais favorables al seu desenvolupament. 

L’espai que les arrels poden ocupar es denomina “volum útil” de sòl. 

RELACIÓ IDEAL ENTRE DIMENSIÓ DE L’ARBRE I EL VOLUM ÚTIL DE SÒL 

 

Quadre A 

 

Quadre B 

 
Figura A. Relació de la superfície de la copa (Square feet) i el volum de sòl (Cubic feet), necessari (Urban 1.992) 
Figura B. Relació entre la superfície de la corona (Square feet) i el volum de sòl (Cubic feet), límits superior i inferior. (Lindsey, ) 

Figura 99. Relació ideal entre dimensió de l’arbre i el volum útil de sòl 
 

Tot i tenir arrels pivotants, i altres que poden explorar el terreny en gran profunditat i distància, els arbres 

tendeixen a desenvolupar les arrels de forma relativament superficial, en la zona d’intercanvi d’aire i aigua 

més propera a la superfície, on es presenten nutrients. En presencia de escletxes, rases de serveis i 

paviments de diferents tipus, els arbres poden trobar oportunitats per obtenir aire i aigua i la seva tendència 

serà ocupar aquests espais, el qual pot generar conflictes amb serveis i estructures soterrades. 

Si el volum de sòl es insuficient, o no presenta les condicions adients, es limita el creixement de l’arbre a 

llarg termini, però també es força a les arrels a explorar en direccions que poden no ser les millors des de el 

nostre punt de vista. Per evitar conflictes i maximitzar el potencial de desenvolupament dels arbres es 

necessari crear condicions optimes pel desenvolupament de les arrels en la direcció que ens interessa. 

Segons diferents autors existeix una relació directa entre la superfície de la seva copa i el volum de sòl útil 

necessari pel seu desenvolupament. 
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Per obtenir aquestes condicions cal incidir en el disseny de l’entorn del clot de plantació, especialment 

l’escocell, la rasa de plantació i el paviment. Els sòls estructurals actuen como zona preferent pel 

desenvolupament dels sistemes radicals, de forma que aquests tendeixen a evitar altres zones més 

compactades. 

El concepte de “volum útil” fa referència a la quantitat d’espai realment útil per les arrels, ja que la matriu 

estructural -el material portant de càrregues- no es realment útil per les arrels. Tot i que l’ ús de sistemes de 

sòls estructurals millora el volum de sòl útil per l’arbrat, aquest volum no sempre arriba als nivells de volum 

recomanats. De fet, en els sistemes on es fan servir graves com matriu estructural, el volum útil rarament 

supera el 25% del volum útil recomanat.  

VOLUM ÚTIL DE SÒL TEÒRIC I DISPONIBLE PER ARBRES+ 

Condicions de plantació/Port Arbre Petit Mitjà Mitjà Gran 
Marc de plantació (m) 5 7 9 11 
Diàmetre de capçada (m) 2-4 (3) 4- 6(6) 6-8 (8) >8 (12) 
Volum clot de plantació normal (m3)º 1*0,8*0,8=0,64 1*1*1=1 1*1,2*1,2=1,44 1*1,5*1,5= 2,25 
Volum sòl útil recomanat Lindsey (m3) 6 12 16 24 
Volum sòl útil recomanat Urban (m3) 3,1 11,1 19,4 43 
Volum sòl estructural en rasa (m3) 1,2*1*4=4,8 1,2*1*6=7,2 1,2*1*8=9,6 1,2*1*10= 12 
Volum de terra jardineria en SE (m3) 0,96 1,44 1,92 2,4 
Volum útil de sòl disponible total (m3) 1,6 2,44 3,36 4,65 
+Per sòls estructurals de matriu de grava. 
ºNo condiciona els requisits de fondaria de plantació mínima exigible per PiJBIM. 

Figura 100. Volum útil de sòl teòric i disponible de sòl per arbres 
 

El material més habitual com matriu estructural es grava o pedra neta de granulometria uniforme i 

compactable, mètode que generalment resulta en volums útils entre 20% i 35% com màxim del volum del 

sistema de sòl estructural. L’ús de cel·les estructurals manufacturades proporcionen un volum útil que pot 

arribar al 95% del volum del sistema de sòl estructural.  

Les condicions del sòl urbà varien segons l’emplaçament i per tant les solucions seran diferents en cada 

cas, però l’objectiu principal serà sempre obtenir el màxim volum útil possible de terra de jardineria segons 

els següents criteris: 

1) Donar estabilitat estructural al terreny en llocs on el trànsit ho demani. 
2) Generar el màxim volum útil possible de terres dins la matriu estructural del sòl.  
3) Generar la màxima porositat del terreny possible per afavorir l’aeració 
4) Afavorir tota la infiltració d’aigua i retenció d’humitat possible. 
5) Evitar interferències amb estructures urbanes. 
6) Evitar condicions d’anòxia del sistema radical. 
7) Afavorir la conservació de la fertilitat. 

7.7.3. Tipus de sòl estructural 

El principi tècnic dels sòls estructurals es la creació d’un volum útil de sòl fent servir una matriu estructural. 

Aquesta genera un buit que cal omplir amb sòls adients per les condicions del lloc de plantació i les 

espècies seleccionades. Té com a principal funció garantir un volum òptim de sòl airejat al temps que donar 

suport al paviment, garantint la capacitat portant del mateix però evitant la compactació del sòl. 

La matriu estrcutural actua com element portant de càrregues i ha de complir les especificacions de la 

normativa exigible a las bases i sub-bases per paviments viaris. El material estructural es normalment un 

tipus d’àrid o un tipus de cel·la modular prefabricada.  

Per tant, els sistemes de sòls estructurals es poden classificar segons la seva matriu: 

a) Àrids – Naturals i/o reciclats de pedra, ceràmica o formigó compactats. 
b) Cel·les estructurals – Elements portants fabricats en plàstic o formigó, generalment 
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Existeix ja una amplia casuística sobre l’ús d’aquests sistemes i s’han desenvolupat diferents solucions que 

ofereixen diferencies substancials en la quantitat de volum útil de sòl disponible pels arrels.  

A banda, es poden introduir diferents materials i esmenes a la terra de jardineria utilitzada, que pot contenir 

diferents àrids com ara argiles, restes ceràmics, carbó vegetal, hidrogels i altres materials per millorar el seu 

comportament a llarg termini.  

El mètode més habitual a la ciutat Barcelona aplica una matriu de balast com material estructural i una 

barreja de terra de jardineria, encara que s’han aplicat altres sistemes en diferents projectes. 

TIPUS DE SÒLS ESTRUCTURALS PER LA PLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI 

Tècnica  Descripció Característiques  Benefici 

Cel·les 
estructurals 

Estructures de cel·les que suporten el 
paviment per admetre la càrrega de trànsit 
evitant la compactació de la terra de 
plantació per acomplir les condicions 
edàfiques necessàries 

95-90% volum útil 
Es pot fer servir terra vegetal 
convencional. 
Poden deixar espais buits al 
subsòl. 

FÍSIC I 
BIOLÒGIC 

CU Structural 
soil TM 

Plantació en rasa amb una barreja de poca 
terra vegetal (20%) i àrid (80%) més un 
hidrogel que reté aigua alhora que actua 
com a eina per cohesionar. Universitat de 
Cornell 

20-25% volum útil 
80% volum de grava 2-4 cm 
20% volum de terra vegetal 
(amb 20% mínim d’argila) 
2-5% de matèria orgànica 
Hidrogel 

FÍSIC I 
BIOLÒGIC 

Sòl de balast 
estructural 

Sòl que acompleix les condicions edàfiques 
necessàries per admetre la càrrega de 
trànsit mitjançant la barreja de terra vegetal 
amb pedra angular. 

20-25% volum útil 
80% volum de grava 3-5 cm 
20% volum de terra vegetal 
(amb 20% mínim d’argila) 
2-5% matèria orgànica 

FÍSIC I 
BIOLÒGIC 

Terra ciutat 
d’Angers 

Terra combinada amb una gran proporció 
de material granular per tal de donar més 
estabilitat 

30-35% volum útil 
65% de grava de 4-9 cm 
30-35% de terra vegetal 

FÍSIC I 
BIOLÒGIC 

Terra 
Amsterdam 

Substrat sorrenc amb matèria orgànica, no 
deformable, en rasa o escocell corregut 

Sorra amb un percentatge de 
MO entre 2 i 5% 

FÍSIC 

Figura 101. Tipus de sòls estructurals per la plantació d’arbrat viari 
 

Les experiències conegudes indiquen que el sistema a utilitzar hauria de ser sempre el que permet el major 
volum útil possible, es a dir, els sistemes basats en celles estructurals.  

Les mateixes experiències indiquen que, independentment del sistema que es faci servir, l’aplicació de 
mesures complementaries com tècniques de captació i infiltració d’aigua i intercanvi d’aire son essencials 
per millorar el creixement dels arbres a mig i llarg termini.  

Atès l’important inversió en recursos que aquests sistemes impliquen, el tractament de la superfície al 
voltant del clot o rasa de plantació, hauria de ser el més obert i permeable possible per maximitzar les 
seves prestacions als arbres i un bon retorn de la inversió durant tot el cicle de vida del sistema. 

Entre les mesures complementaries per sòls estructurals es troben la millora de les dimensions i disseny 
dels escocells, la col·locació de tubs de reg en profunditat, i els SUDS en forma de paviments drenants i 
altres dispositius de drenatge sostenible.  

Independentment de l’aplicació d’aquestes tècniques, ha d’existir un sistema de reg d’implantació d’acord 
amb els criteris de PiJBIM. 

  

 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  170 

MESURES COMPLEMENTÀRIES DE MILLORA DE PLANTACIÓ D’ARBRAT 

SUPERFICIE DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES 

Paviment 

Paviments mixtos 
Paviments generalment flexibles amb 
discontinuïtats, porosos, peces de diferents 
dimensions col·locats en sec sobre subbase 
porosa, separats en juntes de diferents 
gruixos permetent el conreu de vegetació. 

Aporten d’humitat i aeració. 
Aplicables en llocs de baixa intensitat d’ús. 
Presenten moviment. 
No recomanables per sota de 50% de 
superfície de plantació. 
Complexitat de conservació. 

Paviments porosos 
Materials amb la capacitat d’infiltrar 
quantitats significatives d’aigua al subsòl 

Aporten d’humitat. 
Tendència a la rebliment. 
Útils en condicions determinades. 
Neteja i manteniment cíclic elevat. 

Paviments suspesos 
Separats del terreny natural, creant una 
“cambra” en el subsòl. 

Aporten d’humitat i aeració. 
Possible presencia de fauna. 
Complexitat de conservació. 

Escocell 

Escocells oberts 
Escocells tradicionals sense cobertura 

Es poden sobre dimensionar. 
Aportació d’humitat i aeració del sòl. 
Es poden sembrar o encoixinar. 

Escocells tapats 
Presenten reixes o paviments porosos  

Aportació d’humitat i aeració del sòl. 
Mantenen l’accessibilitat. 
Complexitat de conservació. 
Es poden sobredimensionar 

Escocells correguts 
Parterres continus, unint varis elements 
d’arbrat per fomentar aeració, infiltració i 
volum útil de terra. 

Aportació d’humitat i aeració del sòl. 
Es poden sembrar o plantar. 
Fomenten els micro-hàbitats en la zona 
d’intercanvi radical. 
No viables en zones d’alta intensitat d’ús 

SUDS 
Mètodes per interceptar i infiltrar-la 
precipitació a la zona útil del sòl 

Ús de paviments porosos 
Materials porosos en subsòl 
Tècniques de laminació de l’escorrentiu 

Esmenes  
Aplicació de micorrizes, adob orgànic, 
hidrogels, adob químic, àcids húmics en terra 
vegetal  

Efectivitat variable 
Avaluació i seguiment complex 

Tubs de reg 
Tubs col·locats en plantació per permetre el 
de reg en profunditat. 

Un tub corrugat de 5cm 
Reblert de graves 

Figura 102. Mesures complementàries de millora de plantació d’arbrat 
 

7.7.4. Definició del sòl estructural 

Alguns dels sistemes ja implementats na la ciutat de Barcelona o han resultat en millores substancials del 
creixement dels arbres, probablement perquè no ofereixen ni un volum útil significatiu ni unes condiciones 
de tractament superficial millorades respecte a la plantació estàndard. Per tant, abans de definir el tipus de 
sistema de sòl estructural  a utilitzar, cal tenir en compte els punts següents: 

1) La selecció d’espècies a plantar i dimensió esperada de sistema radical. 
2) Característiques del regim hídric i drenatge de l’emplaçament.  
3) El tipus de paviment, segons porositat i flexibilitat. 
4) La acceptabilitat del grau d’assentament. 
5) El nivell d’ús i càrrega estructural prevista. 
6) La disponibilitat dels materials. 
7) Presencia de serveis. 
8) El tipus de terreny. 
 

El projectista haurà de realitzar una valoració qualitativa de les diferents opcions de sòls estructurals 
avaluades per la seva implementació en projectes de millora de plantació d’arbrat, respecte a la possibilitat 
de plantar l’arbrat en el terreny compactat present a l’emplaçament. La valoració qualitativa tindrà en 
compte com mínim els paràmetres utilitzats per PiJBIM en el quadre adjunt.  
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De forma resumida, la valoració de criteris qualitatius general estimats per PiJBIM respecte a les condicions 
de la ciutat de Barcelona, es la següent: 

a) Àrid (Balast) – Volum útil baix, interacció neutra, cost d’execució baix, valoració global neutra. 
b) Àrid de pedra amb ceràmica – Volum útil baix, interacció optima (per retenció d’humitat més elevada), 

cost execució més elevat, valoració global òptima. 
c) Àrid de pedra amb formigó reciclat - Volum útil baix, interacció amb limitacions (per possible basificació 

del sòl), cost execució més elevat, valoració global limitada. 
d) Cel·les estructurals – Volum útil alt, interacció òptima, cost d’execució elevat, valoració global òptima. 
 

VALORACIÓ QUALITATIVA DE SÒLS ESTRUCTURALS 

Característiques Àrid (Balast) 
Àrid amb 
ceràmica 

Àrid amb formigó 
reciclat. 

Cel·les 
estructurals 

Capacitat portant Òptima Òptima Òptima Òptima 

Porositat (aigua i aire) Neutra Òptima Neutra Òptima 

Interacció amb el sòl Neutra Neutra Limitacions Neutra 

Interacció amb arrels Neutra Òptima Limitacions Òptima 

Presència de serveis Neutra Neutra Neutra Òptima 

Cost econòmic Neutra Limitacions Limitacions Limitacions 

Valoració global Neutra Òptima Limitacions Òptima 
a) Classificacions òptimes i alguna neutra, donen una classificació global òptima. 
b) Més de 2 classificacions amb limitacions, donen una classificació amb limitacions. 

Figura 103. Valoració qualitativa de sòls estructurals 
 

Es el sistema més freqüent als projectes de la ciutat de Barcelona està basat en una matriu d’àrid, 

normalment grava o balast, amb diferents variacions segons projectista i subministrador, però es possible 

fer servir sistemes de cel·les o altres sistemes innovadors, sempre sota l’aprovació de PiJBIM. 

A banda de la matriu estructural, es essencial la correcta definició de les terres de jardineria que es facin 

servir com reblert del volum útil, ja que aquest es el material que aprofitarà el sistema radical dels arbres. 

La composició de la terra de jardineria considerada com més favorable per PiJBIM per sistemes de sòl 

estructural ha de contenir algunes esmenes, com ara hidrogel, àrid ceràmic i carbó vegetal, amb l’objectiu 

de millorar la seva estabilitat, la retenció d’humitat, nutrients i la interacció amb els arrels dels arbres. 

La composició de la matriu estructural i la terra de jardineria es pot adaptar per complir els diferents 

paràmetres i requeriments plantejades per cada aplicació, tal com es mostra a les taules adjuntes. 

SISTEMA DE SÒL ESTRUCTURAL I 

Matriu d’àrid 
Percentatge 
volum 100% 

Materials 
Volum 

Real (m3) 
Porositat 

Volum 
Aparent (m3) 

Fracció sòlida 
superior 

65 Grava angular 0,65 30% 0,929 
65 Grava angular de cantera 4-2 cm 0,65 30% 0,929 

Fracció sòlida 
mitjana 

15 Grava i sorra ceràmica 0,15 40% 0,248 
1,5 Grava de material ceràmic 5 mm 0,015 35% 0,023 
13,5 Sorra seleccionada 2-0,05 mm 0,135 40% 0,225 

Fracció sòlida 
inferior  

20 Llims i Argila  0,20 48% 0,387 
7 Llims 0,05 - 0,002mm 0,07 45% 0,127 
13 Argila <0,002mm 0,13 50% 0,260 

Fracció matèria 
orgànica  

5 Matèria orgànica  0,05 80% 0,250 
2 Compost origen animal  0,02 80% 0,100 
2 Compost origen vegetal 0,02 80% 0,100 
1 Carbó vegetal 0,01 80% 0,050 

Esmena 0 Hidrogel (0,8 Kg/m3 terra) 0,003 
  

Totals 105   1,05 42% 1,814 
Figura 104. Sistema de sòl estructural 1 
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SISTEMA DE SÒL ESTRUCTURAL II 

Matriu d’àrid  
Percentatge 
volum 100% 

Materials 
Volum 

Real (m3) 
Porositat 

Volum 
Aparent (m3) 

Fracció sòlida 
superior 

65 Material ceràmic 0,65 40% 1,083 
65 Material ceràmic 5-2 cm 0,65 40% 1,083 

Fracció sòlida 
mitjana 

15 Grava ceràmica i sorra  0,15 40% 0,248 

1,5 
Grava de material ceràmic 0,5 
cm 

0,015 35% 0,023 

13,5 Sorra seleccionada 2-0,05 mm 0,135 40% 0,225 

Fracció sòlida 
inferior  

20 Llims i Argila  0,2 48% 0,387 
7 Llims 0,05 - 0,002mm 0,07 45% 0,127 

13 Argila <0,002mm 0,13 50% 0,260 

Fracció matèria 
orgànica  

5 Matèria orgànica  0,05 80% 0,250 
2 Compost origen animal  0,02 80% 0,100 
2 Compost origen vegetal 0,02 80% 0,100 
1 Carbó vegetal 0,01 80% 0,050 

Esmena 0 Hidrogel (0,8 Kg/m3 terra) 0,003 
  

Totals 105   1,05 47% 1,969 
Figura 105. Sistema de sòl estructural 2 (Amb material ceràmic) 
 

SISTEMA DE SÒL ESTRUCTURAL III 

Matriu de cel·les 
Percentatge 
volum 100% 

Materials 
Volum 

Real (m3) 
Porositat 

Volum 
Aparent (m3) 

Cel·les 
estructurals 

20 Cel·les 0,08 60% 0,200 
8 Cel·les de plàstic 0,08 0% 0,080 
12 Porus 0,00 100% 0,120 

Fracció sòlida 
mitjana 

32 Sorra  0,32 40% 0,533 
32 Sorra seleccionada 2-0,05 mm 0,32 40% 0,533 

Fracció sòlida 
inferior  

48 Llims i Argila  0,48 48% 0,929 
17 Llims 0,05 - 0,002mm 0,17 45% 0,309 
31 Argila <0,002mm 0,31 50% 0,620 

Fracció matèria 
orgànica  

5 Matèria orgànica  0,05 80% 0,250 
2 Compost origen animal  0,02 80% 0,100 
2 Compost origen vegetal 0,02 80% 0,100 
1 Carbó vegetal 0,01 80% 0,050 

Esmena 0 Hidrogel (0,8 Kg/m3 terra) 0,003 
  

Totals 105   0,93 51% 1,912 
Figura 106. Sistema de sòl estructural 3 (Amb cel·les estructurals) 
 

7.7.4.1. Matriu estructural 

La matriu dels sistemes de sòls estructurals han de ser materials inerts, amb capacitat portant sense 

assentaments significatius moviment. Normalment, aquesta matriu està formada per un àrid o per celles 

prefabricades i conformen la “fracció sòlida superior” de les barreges de sòls estructurals. Els diferents 

sistemes de sòls estructurals ofereixen un volum útil que varia entre el 20% dels sistemes de basats en l’ús 

de grava fins al 95% d’algunes cel·les estructurals. 

L’àrid ha de ser un material granular d’origen natural i controlat, producte de la trituració i garbellament de 

roques -granítiques o calcàries- amb d’arestes vives, rentat i lliure de restes d’argila, margues o altres 

materials estranys o deleteris. La mida de l’àrid pot variar d’acord amb les necessitats del projecte, però ha 

d’oferir prestacions com mínim iguals o superior en termes de compactació, estabilitat i volum útil a la grava 

de entre 20 a 40 mm de diàmetre. La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions 
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de filtratge fixades per PiJBIM, que podrà modificar les especificacions de l’àrid previst d’acord amb les 

necessitats de les espècies, les característiques del terreny i del sistema de drenatge. 

Es possible fer servir materials reciclats com matriu estructural, però la seva selecció i neteja son 

essencials, ja que la presència d’un petit percentatge de residus no desitjats com guix, pintura o ciment pot 

alterar fonamentalment les condicions edàfiques del sòl estructural una vegada implantat.  

Alguns materials reciclats com les argiles cuites o ceràmica generalment no presenten les propietat 

estructurals necessàries per al seu ús com matriu estructural, però en certes condicions on les càrregues 

previstes ho permetin, es pot utilitzar material ceràmic reciclat del tipus generat per la trituració de maó 

perforat o alleugerit. Les peces ceràmiques que es facin servir com fracció sòlida superior seran de 2 a 5 

cm de diàmetre, però podran arribar a una dimensió de 7 cm sempre que presentin un percentatge mínim 

de perforacions del 40%, amb especificacions segons UNE-EN 771-1, i sempre que puguin suportar el 

procés de compactació. 

Quan es facin servir sistemes de cel·les estructurals, caldrà aplicar sempre les especificacions de disseny i 
instal·lació del fabricant, que haurà d’oferir un mínim de 10 anys de garantía en tots els materials utilitzats 
en la seva execució. 

Les principals característiques que han de complir les cel·les estructurals son les següents: 

1) Peces que enganxen unes amb les altres per crear una estructura cohesiva 
2) Estructura oberta, per que sigui fàcil i ràpid omplir-la de terra.  
3) Que tingui espais per que sigui compatible amb la incorporació de serveis 
4) Que es pugui realitzar re-excavació en cas d’emergència de serveis.  
5) Disponibilitat i preus de mercat proporcionals a la inversió a realitzar. 
 

7.7.4.2. Terra per vegetal per sòls estructurals 

El volum útil dels sòls estructurals s’ha d’omplir amb una terra de jardineria amb característiques 
adequades per suportar les necessitats de la vegetació. Aquesta terra conforma les fraccions sòlides 
mitjanes i inferiors, i la orgànica. Ha d’oferir un percentatge de microporus del 50% del volum útil disponible 
per garantir la disponibilitat d’aigua i aire per les arrels.  

Per permetre aquest nivell de porositat, la terra de jardineria de reblert d’aquest volum útil hauria de ser una 
terra especialment dissenyada, amb una composició franco-argilo-sorrenca capaç de retenir aigua i 
nutrients, al temps que manté una certa estabilitat una vegada instal·lat. Per donar estabilitat i poder retenir 
humitat i nutrients cal un percentatge d’argila que arribi fins a 20% volum total del sòl, estructural, i al voltant 
del 40% de la terra de jardineria.  

En adició a les fraccions de partícules que conformen el 100% del sistema de sòl estructural, cal afegir un 
contingut en matèria orgànica i esmenes que es trobi entre un mínim de 2% de i un màxim de 5% del volum 
total del sòl estructural. 

PiJBIM estima adient per la terra de jardineria per sòls estructurals una textura amb una fracció mitjana i 
inferior amb una distribució d’un 40% de sorra, un 20 % de llims i un 40% d’ argila: 

1) Textura: 40% de sorra, llims 20% i 40% d’argila, ajustat al sistema de classificació de sòls USDA.  
2) Exempta de materials amb una granulometria superior als 5 mm. 
3) pH: entre 6,5 i 7,5. 
4) Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada) 
5) Carbonat càlcic inferior al 10 % pes sec. 
6) Matèria orgànica oxidable entre 5-10 %. Pes sec- La salinitat mesurada com a Cee (Conductivitat 

elèctrica a l’extracte de saturació) serà no superior a 4 dS/cm. 
 

En cas de que la terra de jardineria dissenyada presentés paràmetres situats per fora dels valors indicats, 

PiJBIM podrà demanar que es modifiqui. 
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TEXTURA PER TERRA DE JARDINERIA PER SÒL ESTRUCTURAL 

 

Textura amb una fracció mitjana i inferior amb una distribució d’un 40% de sorra (2-0,063 mm), un 20 % de llims (0,063-0.002 mm) i un 
40% d’ argila (<0,002 mm) 

Figura 107. Textura per terra de jardineria per sòl estructural. 
 

Atesa la seva capacitat per retenir humitat, PiJBIM recomana l’ús de una fracció sòlida mitjana i petita amb 

un percentatge de material ceràmic, que haurà de ser de 5 mm de dimensió màxima, formant una grava fina 

per barrejar amb la terra de jardineria. 

a) Origen: Maó de 5 buit de argila cuita, no vist, categoria: peça LD per a murs resistents, triturat. 
b) Dimensions: L. de 270 a 280. An. de 125 a 135. A. 50 mm. 
c) Valor mitjà de les toleràncies: Categoria T1 
d) Resistència a la compressió: Perpendicular a la taula: 10 / N mm2 
e) Estabilitat dimensional: Expansió per humitat NPD 
f) Adherència: Resistència inicial al tallant: 0,15 N / mm2 
g) Sals: Continguts en sals solubles actives: categoria SO 
h) Absorció d'aigua: No destinat a ser exposat 
i) Coeficient de difusió del vapor d'aigua: 5/10 
j) Densitat aparent: 905 Kg / m3 
k) Tolerància de la densitat aparent: Categoria D1 
l) Durabilitat: Resistència al gel / desgel: No destinat a ser exposat 

 

7.7.4.3. Matèria orgànica per sòls estructurals 

La matèria orgànica allibera nutrients en una forma assimilable per la vegetació després de la seva 
descomposició. Per mantenir aquest sistema ciclista de nutrients, la taxa d’addició de matèria orgànica 
provinent de residus de cultiu, fems i qualsevol altra font ha de ser igual a la taxa de descomposició i tenir 
en compte la taxa d’absorció per part de les plantes i les pèrdues per lixiviació i erosió. 

Aquest procés no es possible a l’espai viari urbanitzat, ja que no es existeix suficient superfície d’intercanvi 
ni acumulació superficial de residus orgànics. Per tant, els sòls urbans no gaudeixen dels mateixos 
processos que els sòls dels espais verds i la seva capacitat per renovar el seu contingut en matèria 
orgànica i els seus nutrients està molt limitada. 

La presencia de matèria orgànica al sòl estructural millora el seu comportament, fomenta la presencia de 
microorganisme els microorganismes (especialment els fongs) i en la unió de partícules de sòl en agregats 
més grans.  

L’agregació és important per a una bona estructura del sòl, aeració, infiltració d’aigua i la resistència al 
rebliment i compactació. Per tant, els sòls estructurals han d’afegir entre un 2 i un 5% de matèria orgànica 
al seu volum total, d’origen tant vegetal i com animal i ben descomposta. 
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7.7.4.4. Esmenes per a sòl estructural 

Atès que la matèria orgànica tendeix a degradar-se i desaparèixer en el subsòl urbà sense possibilitat real 
de renovació, es necessari afegir esmenes que facilitin la seva conservació a mig termini. Estudis recents 
demostren que alguns tipus d’esmenes alternatives -o no convencionals- poden resultar beneficiosos 
aplicats substrats urbans, especialment en situacions de baix intercanvi gasós o de baix contingut en 
nutrients.  

Una esmena que mostra capacitat de retenció de nutrients es el carbó vegetal (conegut també com 
Biochar) creat per la lenta piròlisis tèrmica de fusta i altres materials vegetals amb baixa presencia de 
oxigen i que es pot integrar per intentar mantenir el nutrients del sòl a llarg termini, barrejat amb argiles i 
peces ceràmiques d’alta porositat.  

Una manera millorar la retenció d’humitat i nutrients orgànics, i facilitar l’estabilitat de la barreja de terra de 
jardineria és l’aplicació d’hidrogel com element cohesiu. El Hidrogel es un producte format amb poliacrilat 
de potassi, amb la principal funció de retenció d’aigua i els nutrients, al temps que actua com lligat i 
estabilitzador de partícules, de forma complementaria a la pròpia capacitat del sòl. El seu cicle de vida es 
de 7–9 anys, passats els quals es comença a degradar, el que es considera un marge suficient per al 
correcte establiment d’un arbre. El hidrogel te el pH neutre i és innocu pels microorganismes del subsòl. 
S’aplica entre 30 i 120 gr. per arbre, que permet retenir uns 10 litres d’aigua i en sòls estructurals s’apliquen 
uns 800 grs per m3 de terra de jardineria. 

NO es recomana fer servir en hidrogel en presencia de geotèxtils, especialment els col·locats en posició 
horitzontal, ja que la interacció d’aquests dos materials pot general una capa impermeable que impedeix el 
correcte drenatge i circulació d’aire i aigua al subsòl.  

En certes condicions, els sòls sorrencs, argilosos o llimosos, així els sòls pobres i/o salinitzats, i altres amb 
textures extremes o amb problemes general composició poden presentar limitacions en la distribució i 
disponibilitat d’aigua per les plantes, el que és aplicable a les condicions urbanes mediterrànies.  

Per millorar aquesta situació, s’estan començant a aplicar complexos d’agents humectants que milloren la 
infiltració i la retenció hídrica en diferents tipus de sòl. Al aplicar-los, es disminueix la tensió superficial de 
l’aigua, i per tant, s’afavoreix la seva penetració de forma més ràpida i uniforme a tot l’espai porós del sòl. 
Aquests productes es poden aplicar per dilució a l’aigua de reg mitjançant equips convencionals de 
fertirrigació, i es poden fer servir puntualment, sota la supervisió de PiJBIM, per la millora de les terres 
utilitzades en sòls estructurals. 

7.7.4.5. Capes d’assentament, filtre, anti-arrels i drenatge 

Els sistemes de sòls estructurals estaran assentats obre una capa de sorra fina i neta de 1 a 2 mm de 
diàmetre, i coberts per altre capa de filtratge i segellament formada per grava fina neta de 6 a 8 mm de 
diàmetre. Les capes seran d’un gruix no inferior a 6 cm, aplicada directament sobre el fons de la rasa en el 
primer cas i sobre el sistema de sòl estructural en el segon. 

És essencial que no es generin buits en la part superior dels sistemes, tant en cel·les com d’àrids, que 
puguin se colonitzats per fauna indesitjada, o envaïts per la migració de fins de les capes superiors de 
paviment.  

A l’efecte de reduir la migració d’arrels fora de la rasa de plantació, es podran fer sistemes anti-arrels 
dissenyats a l’efecte, col·locats verticalment en el seu laterals amb la garantia corresponent. 

Per afavorir els processos d’infiltració i intercanvi gasós, es essencial que tot el sistema de paviment sigui el 
més porós possible, des de la base fins la superfície. Alguns sistemes i paviments poden necessitar la 
utilització de geotèxtils de separació però sempre que sigui possible es preferible fer servir capes d’àrids 
per realitzar la mateixa funció. 

Els clots i rases de plantació de sistemes estructurals faran previsió de drenatge, preferiblement amb pous 
d’infiltració al terreny situats per sota del nivell de la rasa de plantació. Quan les rases siguin de grans 
dimensions, o els sistemes estiguin combinats amb SUDS, cal preveure sobreeixidors i connexions al 
sistema de clavegueram, segons els criteris de BCASA. 
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7.7.5. Producció i execució 

El resultat del procés de producció i execució de sistemes de sòl estructural ha de ser un volum amb 
superfícies estables i homogènies. La barreja de d’àrids i terres de jardineria ha de ser també uniforme i 
estable, sense subsidència ni excessiva compactació.  

La barreja de àrids es pot executar en planta o in situ, però tenint en compte que presenta materials de 
densitats diferents, i que no només s’haurà de mesclar els materials amb cura per tal d’aconseguir els 
percentatges adequats en cada part del sòl, si no que el transport es pot produir sedimentació i que caldrà 
homogeneïtzar la barreja in situ de nou una vegada arribi a l’emplaçament. 

Les barreges provinents de planta s’han de verificar per comprovar que no han ha patit sedimentacions 
importants durant el transport i si es el cas, s’haurà de tornar-ho a barrejar la mescla in situ. El 
subministrament de la barreja inclourà un percentatge suplementari del 3% del volum previst, per omplir 
imprevistos produïts per l’excavació o l’assentament i una proporció de terra de jardineria, per omplir buit 
generats per sedimentació excessiva. 

Per evitar la sedimentació i/ o la degradació de la mateixa no s’admet l’aplec de la barreja d’àrids . Aquesta 
ha d’arribar just a temps per la seva implantació o s’ha de produir en el moment de implantació, en 
tongades petites, amb una màquina barrejadora. 

Quan es treballa in situ, amb maquinària convencional com retroexcavadora mixta o miniexcavadora, es 
treballarà sempre en motes planes i no en piles. La barreja d’àrids i terres s’implantarà estenent la barreja 
preparada en una sola capa cada cop, en tongades de entre 20 -30 cm de gruix amb una tolerància de ± 3 
cm, i regant la superfície finament entre tongada i tongada, donant temps al hidrogel per humitejar-se i 
evitant l’arrossegament i sedimentació excessiva de les fraccions mitjanes i fines de sòl estructural. 

Abans d’implementar els sistemes de sòls estructurals cal treballar el fons de la rasa per generar pendents i 
afavorir el drenatge, especialment en presencia d’argiles o estructures soterrades. 

Quan el reg resulti en sedimentacions perceptibles de les terres de jardineria en la barreja estrcutural, 
caldrà aportar més terra de jardineria i regar fins omplir els buit, sense compactar-la indegudament. 

No es permet l’execució de sòls estructurals en condicions de pluja o amb les rases i clots saturades 
d’aigua. 

L’execució dels sistemes amb matriu de cel•les estructurals es farà d’acord amb les prescripcions del 
subministrador, prèvia verificació dels seus criteris per part de PiJBIM. En general, l’execució dels sistemes 
de sòls estructurals es realitzaran sempre sota la supervisió tècnica de PiJBIM, que podrà demanar al 
promotor els anàlisis de terres i les proves que consideri pertinent 

7.7.5.1. Procés de barreja 

Es vital determinar les quantitats necessàries de material per elaborar el sòl estructural durant la mescla 
dels volums adequats pels equips de treball. Per obtenir tongades consistents, PiJBIM no permetrà 
l’execució dels sòls amb amidaments parcials de materials o amb subministradors diferents, quan aquestes 
pràctiques no permetin la barreja homogènia i consistent dels sistemes.  

La barreja es pot realitzar en sec o en humit, i la segona opció es preferible quan es treballi amb maquinari 
específic per barrejar o en planta. Es essencial obtenir una barreja consistent i en tongades similars.  

La barreja s’ha de fer amb els materials relativament secs, però mullant-los mentre es barreja, en quantitats 
petites i controlades. La quantitat d’aigua a aportat dependrà del contingut d’humitat dels materials, 
especialment de les fraccions mitjanes i inferiors, i s’ha d’aportar l’aigua gradualment per obtenir tongades 
consistents. 

Quan es treballi amb barreges en sec, es farà servir el mateix procediment, però regant gradualment les 
tongades, que hauran de tenir un gruix màxim de 30 cm. A mesura que s’estenen aquestes tongades 
seques, cal alternar reg i aportació de terra de jardineria per omplir els buits que es generin, sense saturar 
la barreja. 

Si s’aporta un excés d’aigua a la barreja es pot produir un efecte de separació de fins i de sedimentació o 
rentat, en aquest cas PiJBIM podrà desestimar tota la barreja de sòl estructural. 
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Per barrejar els sistemes de sòls estructurals cal: 

1) Calcular la quantitat a barrejar per obtenir com mínim una tongada sencera. 
2) Iniciar el procés amb el 50% del material de la fracció sòlida superior. 
3) Afegir tota la terra de jardineria, o fracció sòlida mitjana i inferior, matèria orgànica i altres. 
4) Afegir hidrogel o l’estabilitzador a raó de 0,8 Kg/m3 de terra vegetal i barrejar. 
5) Aportar la resta del material de la fracció sòlida superior d’àrid. 
6) Barrejar els materials, preferiblement amb màquina especial de barrejar àrids. 
7) Afegir lentament aigua a la barreja per obtenir una tongada consistent i homogènia. 
8) No fer aplec dels materials i protegir-los de l’absorció d’aigua i de la pluja.  
9) Si cal fer aplec momentani abans de estendre i compactar, es farà en motes planes, sobre geotèxtil. 
 

7.7.5.2. Procés d’estesa i compactació 

El grau de compactació serà equivalent com mínim al 95% del Proctor modificat, a determinar mitjançant 
assaig de placa de càrrega DIN 18196, o prova similar determinada segons les característiques del 
paviment. 

PiJBIM podrà verificar el material lliurat i les proporcions de la barreja i el compliment dels requisits 
materials d’aquestes especificacions. En el cas que el material subministrat sigui diferent del material 
especificat, o que no superi el control de qualitat establert per PiJBIM, es podrà negar a recepcionar el 
sistema en la seva totalitat.  

Els sistemes de cel·les es col·locaran d’acord amb les instruccions del fabricant, que haurà de donar les 
garanties pertinents per al producte instal·lat. El promotor serà responsable de donar les garanties de 
d’instal·lació d’acord amb el subministrador. 

Durant d’instal·lació dels sistemes cal: 

1) Realitzar el procediment sota la supervisió de la DF.  
2) Inspeccionar el terreny per comprovar la seva adequació i neteja abans de procedir a la implementació 

el sòl estructural.  
3) Verificar si els serveis i conduccions existents estan malmeses, si s’ha de substituir o desviar cal 

incloure partides a tal efecte al pressupost d’execució. 
4) Protegir els serveis i conduccions que travessen el sòl estructural amb un prisma de formigó o sistema 

de passa tubs rígid i resistent al procés de compactació del mateix. 
5) protegir amb un passatubs o prisma rígid les conduccions de reg que travessen el sòl estructural 

d’acord amb les especificacions de PiJBIM. 
6) Retirar tots els, residus i materials estranys de les zones destinades a contenir sòl estructural. 
7) Comprovar que el terreny estigui sec i que el pas de la maquinària malmeti l’estructura del sòl.  
8) No permetre l’aportació d’aigua de forma ni prevista abans de la compactació del sòl estructural. 
9) Formar una barreja uniforme amb el material i executar en capes de gruix uniforme i paral·leles a 

l’esplanada, sense produir danys a les estructures existents. 
10) Col·locar els sistemes anti-arrels o de confinament lateral si escau, omplint el seu darrere i assegurant 

que actuïn com encofrat perdut del sistema. 
11) Instal·lar sòl estructural en tongades de 20 a 30m de gruix que ocupin tota la superfície del clot o rasa. 
12) Compactar cada tongada immediatament desprès d’estendre’ls fins obtenir la compactació desitjada. 
13) Estendre i anivellar la fracció solida superior o cel·les estructurals uniformement, sense excés de 

fraccions sòlides mitjanes i inferiors que sobresurtin. 
14) Omplir el clot o rasa de plantació amb la barreja sense deixar irregularitats. 
15) Determinar compactació mitjançant assaig de placa de càrrega DIN 18196.  
16) Cobrir immediatament amb la capa de filtre o segellant. 
17) Protegir perimetralment la rasa o clot per impedir l’entrada incontrolada d’aigua de pluja en cas de 

precipitació o emissió accidental 
18) Protegir temporalment amb un material no impermeable, tipus geotèxtil. 
 

7.7.5.3. Condicions del procés d’execució 

Las feines relacionades amb la barreja de sòls estructurals s’han de realitzar sobre una superfície neta, 

preferiblement sobre una superfície pavimentada, o separada de les terres existents per una làmina 

separadora. 
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Quan que la pendent del carrer sigui superior al 5% caldrà protegir amb mitjans suplementaris el sistema de 

sòl estructural en execució dels episodis de pluja forta a fi d’evitar que pugui ser erosionat. 

El material utilitzat ja d’estar lliure de patògens, males herbes i contaminants que puguin afectar 

negativament al desenvolupament de les plantes. 

La tolerància d’execució s’estableix en un nivell: ± 30 mm, replanteig: ± 20 mm, i planor: ± 10 mm / 3 m 

Ates que l’objectiu final dels sòls estructurals es la millora de la plantació de l’arbrat, la direcció tècnica de 

les obres i treballs d’implementació de sòls estructurals estaran a càrrec d’un perfil qualificat en tècniques 

de jardineria i reg (tipus enginyer tècnic agrícola o superior) que certificarà l’adequació i bona execució dels 

sistemes de forma solidaria amb la direcció facultativa. 

La direcció facultativa ha de verificar i registrar gràficament el compliment de les prescripcions per 

cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra abans d’executar tasques subseqüents. 

7.8. MOVIMENT DE TERRES 

En general, per dur a terme les tasques de moviment de terres, cal tenir en compte el següent: 

1) Cal marcar un itinerari d’entrada i sortida de l’obra senyalitzat, i vigilar el moviment de vehicles, 
especialment a en el punt d’accés. 

2) Els treballs de moviment de terra disposaran d’una zona de neteja de rodes i vehicles a l’accés de 
l’obra. 

3) Les fites d’acotació han de ser de fusta, marcades amb color per tal de poder-les identificar amb 
facilitat. No es permet utilitzar rea metàl·lica. 

4) La relació entre les dimensions del moviment de terres i el maquinari utilitzat ha de ser proporcional, per 
tal de no endarrerir el procés d’execució. 

5) Quan l’excavació s’hagi de realitzar en presencia d’arbres, especialment els protegits i/o catalogats, 
s’haurà d’adaptar les dimensions del maquinari a la seva presencia, per evitar afectacions. 

6) S’ha d’evitar treballar amb el sòl mullat per tal de no malmetre la seva estructura. 
 

El moviment de terres produït per excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix 

del terreny, ja siguin del mateix indret o portades en préstec, tal com neteja i esbrossada del terreny, 

excavació per a caixa de paviment, i excavació per a rebaix es podrà utilitzar com reblert per formar la base 

de les zones a vegetar sempre que compleixin les prescripcions indicades per PiJBIM. 

S’entén com base de zones de plantació el sòl mitjançant el qual es modifica la topografia original per 

assolir el perfil del projecte en les zones on es disposarà la terra de jardineria per la sembra o plantació de 

vegetació. Aquesta base s’executarà de forma que les aportacions de terres de jardineria conformin els 

nivells acabats del terreny i haurà de tenir en compte la fondària mínima necessària per cada tipus de 

plantació.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions com la preparació de la zona de treball, la situació dels 

punts topogràfics, l’aportació del material de reblert, que pot incloure graves, tot-u, o granulats reciclats 

segons detalls, l’execució del rebliment i la humectació o dessecació de les terres si fos necessari, així com 

el piconatge estrictament necessari de les terres. Per les zones de plantació, l’execució de les feines de 

moviment de terres ha d’incloure: 

a) Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterrossar-lo fins la fondaria necessaria.  
b) Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de terres 

preparades. 
c) Aportació de les terres preparades fins a la cota rasant, si escau. 
 
Quan la densitat aparent del sòl superi el llindar de 2 g/cm3 serà necessari descompactar el terreny. PiJBIM 

podrà exigir subsolar el terreny fins a una fondària mínima d’1 m per obtenir una densitat aparent entre 1,3 i 

2 g/cm3. 
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El conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb 

mitjans mecànics no hauria de compactar bases de les terres més del estrictament necessari per assegurar 

la seva estabilitat, que es considera que ha de ser no més 95%del Proctor modificat. 

La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts, i la 

qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats prevists al projecte, amb les 

indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF amb l’aprovació de PiJBIM. Els canvis de 

pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin 

discontinuïtats visibles. 

Cal replantejar les fites a una distància suficient entre elles per tal que l’error de perfilat no superi els ± 15 

mm per cada 3 metres. La tolerància màxima una vegada acabat de perfilar la base de les zones de 

plantació respecte al previst no ha de superar mai els 3 cm, i el terreny ha de quedar correctament modelat 

assumint una petita subsidència general. En cas de restauració de talussos, pot ser necessari introduir 

sistemes de retenció dels terreny compatibles amb la plantació, sempre segons en criteri de PiJBIM. 

Les toleràncies d’execució s’estableixin en els següents paràmetres: 

i. nivell: ± 30 mm,  
ii. replanteig: ± 20 mm, 
iii. planor: ± 10 mm / 3 m 
iv. Variació en l'angle del talús: ± 2° 

 

En cas d’excavació de terrenys naturals o de conreu, cal respectar al màxim la configuració dels perfils 

existents, ja que la capa superficial de 20-30 cm de fondària és generalment de sòl vegetal fèrtil, i es pot 

recuperar quan la qualitat del sòl obtingut es consideri sigui acceptable per al seu ús com terra de 

jardineria. 

Quan no es pugui protegir la coberta de sòl vegetal, s’ha de separar el sòl vegetal i s’ha d’emmagatzemar 

en piles no superiors a 1,25 m d’alçària. Se n’ha d’assegurar una bona aeració i protegir per evitar-hi 

l’erosió i el creixement de plantes adventícies. 

Si les terres de rebaix presenta unes característiques similars a les del sòl vegetal existent, i aquest es 

aprofitable per a l’ús com terra de jardineria, les primeres es podran esmenar in-situ per apropar la seva 

composició a l’especificació prescrita per PiJBIM. 

Si el sòl existent no compleix les característiques de la terra de rebaix indicada per PiJBIM a aquest PTEV, 

cal substituir-lo per terres adequades per l’ús com terra de jardineria. Quan les terres que hagin de formar 

la base de les zones de plantació siguin d’aportació, caldrà conèixer el seu origen i composició, mitjançant 

anàlisis els anàlisis, certificats i albarans corresponents. Les terres d’aportació per formar la capa de sòl 

base no han de contenir agents contaminants, restes d’obra ni elements estranys. 

Quan siguin terres d’aportació procedents de perfils profunds, es podran fer servir com terres de base si 

prèviament s’exposen a un procés d’aplec i meteorització mitjançant exposició als elements que inclogui el 

volteig regular durant un període de temps no inferior a 3 mesos, d’acord amb les instruccions de PiJBIM. 

Si en el procés d’excavació apareguessin sòls contaminats o residus d’obra serà d’obligat compliment 

procedir a operar el que contempla la llei i normativa a l’efecte, i retirar-ne la totalitat del residus a 

l’abocador, i substituir-ne el volum amb terres adequades, sempre sota la supervisió de la direcció 

facultativa. 

En cas que en el procés d’excavació es trobin aigües freàtiques, cal fer les consideracions oportunes, 

seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-les o emmagatzemar-les per a la posterior 

utilització. 
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UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Moviment de terres: m3, mesurat sobre perfil.  
Retirada de materials grossos: m3. 
Terreny subsolat en m2 i profunditat en cada cas. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats 
Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals  
excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van 
generar. 
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8. REG 

Les xarxes de reg son eines essencials per la implantació i la conservació de la vegetació dels espais verds 

al llarg del seu cicle de vida. Estalvien recursos humans i materials –especialment aigua- i el cost de la 

inversió es recupera a curt termini. Per tant, tots els projectes de creació, reparació o millora dels espais 

verds han de contemplar el càlcul i disseny d’un sistema de reg que s’adeqüi a les condicions de l’espai i 

als elements vegetals previstos segons les especificacions de PiJBIM. En àrees amb superfície útil 

destinada a plantacions superiors a una hectàrea caldrà efectuar un estudi d’aprofitament d’aigua no 

potable per al reg. 

8.1. AIGUA 

L’aigua pot intervenir en molts processos del projecte paisatgístic i per això la seva gestió i el seu disseny 

s’han de considerar de manera global. Pot ser utilitzada pel seu component estètic, en basses i fonts 

ornamentals i com important generador de biodiversitat als espais verds. També pot ser utilitzada com 

element funcional, per a consum humà, dels animals de companyia i per al reg de les plantes. L’aigua de 

pluja s’ha de considerar com un recurs ecològic a gestionar de manera integral en el disseny de l’espai 

públic. 

L’aigua de reg s’ha de fer servir també com un recurs valuós i per tant limitat, però cal tenir en compte que 

per obtenir serveis ambientals de la vegetació, per exemple més regulació de temperatures mitjançant 

evapotranspiració, les plantes han de poder processar aigua suficient per combinar amb carboni i altres 

elements per poder operar en òptimes condicions. Això significa un preveure un requeriment hídric 

relacionat directament amb les prestacions esperades de la vegetació, a banda de les seves necessitats 

hídriques. 

Per abordar el tractament de l’aigua en general en el disseny de l’espai verd cal definir els grups de 

plantació i les espècies vegetals de forma que siguin mútuament compatibles al dissenyar comunitats 

vegetals diverses. Cada espècie requereix un consum d’aigua específic que determinarà les necessitats 

hídriques a projectar, i cal contemplar que els requeriments hídrics de cada espècie siguin compatibles amb 

la globalitat del disseny botànic i les previsions de la xarxa de reg. 

La topografia i les formes del terreny també condicionen el comportament de l’aigua, es preferible evitar 

pendents abruptes, talussos i altres formes que puguin generar fortes escorrenties i impedeixen 

l’aprofitament de l’aigua per infiltració als terreny. Els materials permeables i la laminació de les aigües 

superficials permeten aprofitar-la, especialment en llocs on l’activitat humana no entra en conflicte amb el 

disseny de l’espai verd, com rotondes o cobertes vegetades, espais que permeten una bona retenció i 

infiltració controlada de l’aigua. 

Respecte a l’origen de l’aigua, cal analitzar en fase de projecte el tipus d’aigua disponible i confirmar els 

seu paràmetres, que han de ser els adients per la vegetació prevista. No totes les espècies vegetals 

accepten qualsevol tipus, i l’aigua a utilitzar per al reg de les plantacions ha de complir les característiques 

que des de PiJBIM es puguin determinar en funció de la vegetació prevista o existent. 

L’aigua disponible a la ciutat de Barcelona es de tipus potable, apte per al consum humà, però també es 

subministra aigua no potable, no apte per consum humà. Aquest segons tipus potser d’origen freàtic o 

regenerat, i el seu subministrament i els seus paràmetres i contingut en sals pot ser molt variable, la qual 

cosa pot afectar desfavorablement l’edafologia i evolució de les plantes ja establertes. Per aquesta raó es 

essencial que tots els espais verd disposin de subministrament d’aigua potable, en cas de que calgui 

corregir l’evolució de la situació. 
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Les aigües regenerades o freàtiques es poden fer servir per a reg en espais verds amb vegetació ja 

establerta si va acompanyat d’un seguiment acurat de la qualitat i composició de l’aigua i dels seus efectes 

sobre la vegetació. 

L’objecte de l’aigua de reg es el manteniment del metabolisme vegetal i que aquest ha de ser el principal 

criteri en la seva aplicació, però sempre amb consideració d’un possible risc sanitari per les persones. Per 

tant, quan els paràmetres de l’aigua no potable siguin tan extrems que no sigui recomanable fer servir el 

reg aeri, no es podrà fer servir com aigua de reg en cap cas, ja que la qualitat de l’aigua s’ha de garantir en 

origen i no pot condicionar el disseny de la xarxa de reg, pel risc ocupacional i ambiental que això implica. 

L’aigua de pluja és un recurs natural que s’ha de considerar molt especialment en els nous projectes. La 

incorporació de sistemes per utilitzar l’aigua de pluja de forma directa pot presentar problemes tècnics i de 

gestió especialment pel que fa als equips de bombeig, que poden fallar en èpoques crítiques sense pluja i 

que PiJBIM no manté. Però en el disseny de noves àrees verdes convé plantejar l’aprofitament de l’aigua 

de pluja per retenir-la localment per usar-la en èpoques de necessitat.  

L’aigua de les fonts de beure per persones, els abeuradors per gossos i les boques de reg dels espais 

verds ha de ser potable. L’aigua per a altres destins com ara reg, ornamental i neteja, es procurarà que 

sigui d’origen alternatiu. En tots els casos cal estudiar la disponibilitat d’aigua freàtica i/o regenerada i 

dissenyar una instal·lació de reg automàtic i programat, d’acord amb les prescripcions tècniques del PTEV. 

Les fonts de beure per persones es consideren incloses dins del conjunt de fonts de la ciutat i cal complir 

els criteris del Cicle de l’Aigua pel disseny d’aquestes instal·lacions. Els abeuradors per gossos es 

consideren part de les infraestructures d’espais verds de la ciutat i per tant son responsabilitat de PiJBIM. 

8.2. CARACTERÍSTIQUES 

La qualitat de l’aigua de reg comprèn la relació entre l’aigua, el sòl i la planta, i ha de permetre que la seva 

absorció pugui maximitzar el rendiment esperat del cultiu al llarg del temps. Uns paràmetres fisicoquímics i 

biològics adequats permeten un funcionament òptim de la instal·lació i evitaran obturacions que puguin 

provocar un major cost de manteniment i reparació de la instal·lació. El control i maneig del reg pot 

minimitzar els efectes menys desitjables d’algun paràmetre desfavorable. 

L’aigua de reg destinada al reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques físiques, 

químiques i biològiques apropiades, que no afectin o degradin la qualitat de la vegetació ja establerta, que 

no limitin el desenvolupament dels vegetals de nova plantació, que no degradin de les condicions del sòl –

per exemple incrementant la salinitat- i que no siguin perjudicials per a la salut del personal laboral ni dels 

usuaris dels espais verds.  

Les característiques de l’aigua subministrada a un determinat espai verd per al reg han de ser similars al 

llarg del temps i han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen, sense grans variacions que puguin 

afectar desfavorablement o malmetre la inversió i esforç realitzat fins la data. 

El subministrament d’aigua de reg pot tenir dos orígens principals: 

1) Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua, pel seu ús públic, és sotmesa a uns 
controls de potabilitat que estan reglamentats fins al moment present pel Reial decret 140/2003, de 7 
de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per a consum humà. 

2) Altres orígens, com ara fonts, mines, pous, aigües freàtiques, aigües regenerades, etc., regulats pel 
Reial decret 1/2001 de 20 de juliol. El seu ús també està regulat pel Pla hidrològic de les conques 
internes de Catalunya en les determinacions del Pla de sanejament de Catalunya. 

 

La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen una aigua no es redueixen 

només a uns valors recomanats o admesos, sinó que cal tenir en compte factors com el tipus de cultiu i de 

sòl, les pràctiques de conreu, la temperatura de la zona i les dosis i les freqüències de reg. 
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Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari controlar els nivells d’un seguit de paràmetres 

bàsics. En casos especials, com ara l’ús de l’aigua que no és de la xarxa, cal tenir en compte altres 

aspectes i obtenir una autorització d’ús de l’organisme competent. 

PARÀMETRES DE QUALITAT D’AIGUA DE REG 

PARÀMETRE SÍMBOL  UNITAT 
VALORS NORMALS 

AIGUA DE REG 
MÈTODE ANÀLISI 

OFICIAL 
SALINITAT*         
Conductivitat elèctrica CE dS/m 0 - 2 Conductímetre 
Total sòlids dissolts  TSD mg/l 0 - 2000 gravimètric 
CATIONS I ANIONS         
Calci  Ca2+  meq/l  0 - 20 Absorció atòmica i 

complexometria  Magnesi  Mg2+  meq/l  0 - 5 
Sodi  Na+  meq/l 0 - 3 Absorció atòmica 
Carbonats  CO32-  meq/l  0 - 0,1 volumetria 
Bicarbonats  HCO3-  meq/l 0 - 10 volumetria 
Clor  Cl -  meq/l  0 - 45 Argentometria 
Sulfats  SO42-  meq/l 0 - 25 Turbidimetria 
NUTRIENTS         
Nitrogen - Nitrats N-NO3- mg/l 0 - 10 espectrofotometria 
Nitrogen - Amoniacal  N-NH4+  mg/l 0 - 5 Colorimetria 
Fosfat - Fòsfor P-PO4- mg/l 0 - 2 espectrofotometria 
Potassi K+ mg/l 0 - 2 Absorció atòmica 
ALTRES         
Bor  B  mg/l  0 - 2 espectrofotometria 
Acidesa o alcalinitat pH  gen-14 6,5 - 8,4 Potenciòmetre 
Relació absorció de sodi+ RAS meq/l 0 - 15   
*Nota: < 3,5 mdS/cm i > 2500 mg/l presenta perill de salinització amb reg amb aspersió 
+Nota: L’índex RAS s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més alta és la 
salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual cosa cal basar-se en el diagrama 
de les normes Riverside.* 
Figura 108. Paràmetres i valors habituals d’un anàlisi d’aigües. Font: Gent Cat Fitxa 70 / PiJBIM. 
 

Es considera que una aigua no és apta per al reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat 

elèctrica superen els 3,5 dS/m o els 2.500 mg/l. Tot i així, elsc valors de conductivitat superiors a 1,5-2 

dS/m o 1000 mg/l comporten un risc de salinització del sòl i d’afectació al desevolupament i conservació de 

la vegetació i que la seva utilització no és recomanable, especialment mitjançant métodes de reg aeri. 

CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG 

PARÀMETRE CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG 

BOR 

a) Els nivells admesos estan en funció de la sensibilitat dels conreus: 
b) Cultius molt sensibles, de 0,3 a 1 ppm de B 
c) Cultius tolerants, d’1 a 2 ppm de B 
d) Cultius molt tolerants, de 2 a 4 ppm de B 
e) No és aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 

DURESA 

Expressada en graus higromètrics francesos. 
a) Molt tova: menys de 7  
b) Tova: de 7 a 14 
c) Mitjanament tova: de 14 a 22 
d) Mitjanament dura: de 22 a 32 
e) Dura: de 32 a 54 
f) Molt dura: més de 54 
Les aigües molt dures són poc recomanables per a sòls forts i compactats. 

Índex de 
CARBONAT DE 
SODI RESIDUAL 

Expressat en meq/l. Les aigües es classifiquen en: 
a) Bones: de 0 a 1,25 meq/l 
b) Regulars: d’1,25 a 2,5 meq/l 
c) No recomanables per al reg: més de 2,5 meq/l 

Figura 109. Classificació de l’aigua de reg 
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És important tenir en compte que la permeabilitat del substrat influeix de manera notable en la qualitat de 

l’aigua de reg; és necessari conèixer el sòl per determinar el risc de salinitat i de sodi. S’ha de considerar 

l’anàlisi de sòl per preveure la interacció de l’aigua de reg, que serà determinant per a la nutrició de la 

planta. 

Pel que fa al SAR (relació d’absorció de sodi), l’increment d’aquest índex indica un augment de 

problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. Per tant, no ha de ser superior a 15. 

IDONEÏTAT DE L’AIGUA DE REG SEGONS CONCENTRACIÓ DE SALS 
NOM CONCENTRACIÓ REG OBSERVACIONS 

C1 Salinitat baixa APTA Pot causar problemes en sòls de baixa permeabilitat. 

C2 Salinitat mitjana APTA 
En certs casos, pot ser necessari emprar volums d’aigua copiosos i utilitzar cultius 
tolerants a la salinitat. 

C3 Salinitat alta APTA 
Es pot utilitzar per al reg de sòls amb bon drenatge, emprant volums d’aigua 
copiosos per rentar el sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat. 

C4 Salinitat molt alta NO APTA 
Només s’utilitza en sòls molt permeables i amb bon drenatge, emprant-ne volums 
copiosos per rentar les sals del sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat. 

C5 Salinitat excessiva NO APTA 
Només s’ha d’utilitzar en casos molt puntuals, extremant totes les precaucions 
apuntades anteriorment. 

C6 Salinitat excessiva NO APTA No és aconsellable per al reg. 

S1 
Contingut baix en 
sodi 

APTA Pot causar problemes amb cultius molt sensibles al sodi. 

S2 
Contingut mitjà en 
sodi 

APTA 
Cert perill d’acumulació de sodi al sòl, especialment en sòls de textura fina (argilencs 
i franc argilencs) i de baixa permeabilitat. S’han de vigilar les condicions físiques del 
sòl i especialment el nivell de sodi variable del sòl, i corregir-lo en cas necessari. 

S3 
Contingut alt en 
sodi 

NO APTA 
Gran perill d’acumulació de sodi al sòl. Són aconsellables aportacions de matèria 
orgànica i l’ús de guix per corregir el possible excés de sodi al sòl. També cal un bon 
drenatge i volums copiosos de reg. 

S4 
Contingut molt alt 
en sodi 

NO APTA 
No és aconsellable per al reg en general, excepte en cas de baixa salinitat i prenent 
totes les precaucions apuntades. 

Figura 110. Idoneïtat de l’aigua de reg segons la concentració de sals 
 

Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més alta és la salinitat més 

baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual cosa cal basar-se en el diagrama de les normes 

Riverside. 

CLASSIFICACIÓ D’AIGUA DE REG SEGONS RIVERSIDE 

  

Figura 111. Classificació d’aigua de reg segons Riverside. Font: Soild Salinity Laboratory, IRYDA,1973 
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L’aigua de reg s’utilitzarà mitjançant xarxes de reg automatitzat i preferiblment telegestionat, que es 

dissenyaran de forma que contribueixin a mantenir la qualitat de l‘aigua i reduir el risc sanitari en el seu ús. 

Excepcionalment, en el cas de que no sigui possible el subministrament d’aigua de forma temporal, PiJBIN 

podrà autoritzar actuacions de reg manual amb boques de reg, o mitjançant vehicles cisterna o tones.  

Pel seu elevat cost en termes logistics i la petjada ambiental, aquest tipus d’actuació de reg anirà sempre a 

càrrec del promotor i/o contractista del projecte, que hauran de quantificar amb precisió el seu cost real i la 

petjada de carboni resultant en un document específic adjunt a la proposta del projecte. 

L’estanquitat i les característiques dels materials de les conduccions, el dipòsit i els mitjans de transport 

amb cisterna han de ser tals que les condicions de l’aigua en els punts de consum no hagin sofert 

alteracions respecte a les d’origen. En cas de dipòsits de formigó o ciment, cal netejar el dipòsit abans de la 

seva utilització per evitar la possible contaminació de l’aigua de reg. Els vehicles han de complir els 

requisits legals pertinents per al transport d’aigua. L’emmagatzematge de l’aigua pot tenir lloc en cisternes i 

dipòsits segons els criteris pel Cicle de l’Aigua. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

La unitat de mesurament es el litre (l) o el metre cúbic (m³).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 902/2018, que modifica el Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris 
de la qualitat de l’aigua de consum humà  
 

8.3. RISC SANITARI DE LEGIONEL.LA 

La qualitat de l’aigua es garanteix en origen per eliminar qualsevol risc ocupacional, ambiental i per les 

persones. No es podrà fer servir com aigua de reg aigua que pel seu origen, característiques o condicions 

pugui condicionar el disseny de la xarxa de reg pel risc ocupacional o ambiental que pugui comportar per a 

les persones. 

Malauradament, existeixen patògens capaços de instal·lar-se a les xarxes de reg i els dispositius emissors. 

Els sistemes de reg aeri -per difusió/aspersió- en particular són considerats instal·lacions de risc potencial 

per al desenvolupament i contagi de la legionel·la. 

A l’objecte de complir la normativa vigent en matèria de prevenció i control d’aquesta bacterià, i per facilitar 

la desinfecció regular de les xarxes de reg, s’ha de instal·lar un punt de injecció en càrrega per neteja i 

desinfecció de les mateixes.  

A tal efecte, s’ha de instal·lar un collarí + una vàlvula d’esfera de ¾” o ½” tal com es pot veure a la taula 

adjunta amb detalls del punt d’injecció. 

Un collarí de presa d'aigua, roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de distribució, 

formada per dos o tres peces, amb derivació roscada, de llautó, fosa, o PVC segons diàmetre del tub o 

canonada.  

L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, proveïda 

de junta tòrica a la zona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la 

canonada de la xarxa de distribució, que comprimeix la junta d’elastòmer. 

La connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: 

1) T Roscada, exterior cònica i interior cilíndrica segons norma UNE- EN10226 - 1: 2004. 
2) T Embridada d’acord norma UNE - EN 1092 - 2:1998. 
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DETALLS DEL PUNT D’INJECCIÓ 
DETALLS DEL COLLARÍ 

  

DETALLS DE LA VÀLVULA 

  

Figura 112. Detalls del punt d’injecció 
 

Una vàlvula connectada a la presa o rosca del collarí amb les següents característiques tècniques: 

a) PN-30 V. Esfera / PN-20 V per aixeta 
b) Temperatura màxima: + 150ºC 
c) Temperatura mínima: -10ºC 
d) Vàlvula d'esfera de Llautó 39Pb3 o Acer inoxidable 
e) Maneta d'acer inoxidable (AISI-304) 
f) Juntes de Tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BS-EN 10204: 2004 tipus 3.1. 
 

Aquest conjunt de collarí + vàlvula de ¾” o ½” s’ha de col·locar a totes les xarxes de reg que tinguin sectors 

d’aspersió i/o difusió (amb aigua procedent tant de potables com de freàtiques). 

La vàlvula es posarà abans del bypass mestre i dins del seu pericó, de manera que s’asseguri que vingui 

de on vingui l’aigua, el desinfectant arribarà a tota la xarxa. 

i. En les xarxes d’aigua només potable: abans de la derivació de boques 

ii. En les xarxes d’aigua potable + freàtiques o reutilitzades: només abans del bypass mestre (ja que 
la derivació de boques està abans de l’intercanviador) 

 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

La unitat de mesurament es el litre (l) o el metre cúbic (m³).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1717/2001: Protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i 
requisits generals de els dispositius per evitar la contaminació per reflux. 
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8.4. ESTRUCTURA I COMPONENTS 

Les instal·lacions de reg gestionades per PiJBIM consten de les següents parts (Veure detalls 1 i 2): 

1) Estructura bàsica: xarxa primària, secundària, canalitzacions, pericons i tapes. 
2) Emissors i distribuïdors d’aigua 
3) Programació 
 
Les instal·lacions de reg dels parcs i jardins públics tenen dues parts fonamentalment diferents: la part 

propietat de la companyia subministradora d’aigua i la part propietat de l’Ajuntament de Barcelona i 

gestionada per PiJBIM. 

8.4.1. Criteris de disseny 

El nombre de sectors per xarxes de rega amb emissors de reg aeri s’haurà de calcular en base a la franja 

horària establerta per aquest tipus de reg que va des de les 23h fins a les 7h. 

Al l’Annex II del PTEV (al final d’aquest document) es pot trobar la informació gràfica següent: 

Detall nº 0: Llegenda. 
Detall nº 1: Esquema multifilar tipus de reg, amb opció de gestió centralitzada. 
Detall nº 2: Esquema multifilar tipus de reg, amb doble capçal de xarxa potable i freàtica. 
Detall nº 3: Pericó comptador i by-pass mestre  
Detall nº 4: Traçat de les xarxes de reg. 
Detall nº 5: Traçat de les xarxes de reg sobre forjat. 
Detall nº 6: Tubulars obligatòries de creuament de calçada. 
Detall nº 7: Tapa marc quadrat B-125 Hidràulica  
Detall nº 8: Tapa marc quadrat B-125 Hidràulica (doble) 
Detall nº 9: Pericó by-pass sectorial senzill. 
Detall nº 10: Pericó by-pass sectorial doble. 
Detall nº 11: Boca de reg Parcs i Jardins  
Detall nº 12: Tubulars i connexions de boques de reg en paviments. 
Detall nº 13: Esquema gràfic instal·lació reg per aspersió. 
Detall nº 14: Esquema gràfic instal·lació reg per difusió. 
Detall nº 15: Esquema gràfic instal·lació reg per broquet giratori. 
Detall nº 16: Croquis detall de reg per degoteig en arbres d’alineació i detall de tubulars en paviments. 
Detall nº 17: Esquema representatiu de reg per degoteig en parterres.  
Detall nº 18: Armari de polièster per a programador. 
Detall nº 19: Armari tipus per escales mecàniques. 
Detall nº 20: Esquema general instal·lació elèctrica de reg.  
Detall nº 21: Pericó bypass i programador autònom 
  

8.4.2. Propietat de la companyia subministradora 

Formada pel comptador i una clau de pas anterior al mateix. La clau de pas anterior és de quadradet i està 

en una petita arqueta abans del comptador. Les dimensions d’aquests pericons les determina la companyia 

d’aigües. El manteniment de l'arqueta del comptador és responsabilitat de PiJBIM que s’encarrega de 

conservar-la neta i en condicions per a facilitar les lectures. Qualsevol fuita o anomalia dins d’aquesta 

arqueta s’ha de notificar a la companyia subministradora. La clau de pas anterior és d'ús exclusiu de la 

companyia subministradora i no s'ha d'usar en cap cas tret d’una emergència i prèvia comunicació al 

departament de Consums. 

8.4.3. Propietat de l’Ajuntament de Barcelona 

Part de la instal·lació formada per la xarxa de reg pròpiament dita, inclosa la clau posterior del comptador, i 

que és una infraestructura destinada a possibilitar la conservació dels espais verds mitjançant la gestió de 

PiJBIM. 
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8.4.4. Criteris bàsics 

En general, es recomana projectar les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h, que són 

subministraments considerats normals per la S.G.A.B. Si en casos excepcionals s’ha de poder regar més 

d’un sector alhora i, prèvia consulta als tècnics de PiJBIM, s’estudiarà la possibilitat de treballar amb cabals 

de 25m3/h.  

El cabal necessari es determinarà tenint en compte tant l’àrea a regar com les possibilitats d’ampliació 

d’aquesta en el futur, el que requereix que els elements de la xarxa es calculin amb cert marge per 

permetre aquestes ampliacions. En tot cas, i independentment del cabal subministrat pel comptador, el 

sectors de regs no podran ser superiors a 8,5m3/h sense autorització expressa de PiJBIM. 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè: 

1. Baixa densitat PE 40 en canonades de diàmetres ≤ 63 mm 
2. Alta densitat PE 100 i canonada rígida per > 63 mm 

 

Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball com a mínim de 

10 atm., i segons normativa per a ús alimentari. 

8.4.5. Xarxa primària 

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del bypass mestre, ubicat junt al comptador 

d’aigua, fins els diferents mecanismes que en posició de tancat mantenen la pressió. Dita xarxa primària 

constarà de dues instal·lacions independents, una per a les boques de reg, que es connectarà abans del 

bypass mestre amb clau de pas, i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg, que es connectarà a la 

sortida del bypass mestre (Detall 3). 

Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fosa i en diàmetres de 90 mm., o majors, 

hauran de ser de llautó, fosa, electrofusió o termofusió fins al final. 

Quan en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, és d’obligat acompliment demanar el 

corresponent permís de connexió mitjançant escrit adreçat a PiJBIM. La nova connexió s’efectuarà a la 

sortida del bypass mestre, col·locant vàlvules de ràcord pla o d’esfera desmuntables en totes les 

canonades per independitzar-les. En cas que la instal·lació on es sol·licita la connexió no estigui dotada de 

bypass mestre, caldrà instal·lar-ho, annex al comptador (Detall 3). 

Sens perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa primària de reg, el 

diàmetre de la canonada serà d’una mida superior al diàmetre de la canonada d’entrada al comptador. 

Quan la xarxa superi els 100 m. de longitud, el diàmetre de la canonada s’augmentarà dues mides. Per 

raons constructives, quan es determini el diàmetre de la canonada, aquest es mantindrà constant en tota la 

seva longitud. 

El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø en una longitud de fins a 150 m. Si es 

supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm o la mida necessària segons càlculs. 

Quan es tingui que efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula d’esfera i juntes de ràcord 

pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del pericó 

d’obra, de pas de calçada, amb tapa de fosa segons els criteris establerts per PiJBIM. 

La xarxa primària haurà d’agrupar, mitjançant claus de pas, zones de 10 sectors de reg aproximadament. 

Dites actuacions hauran d’estar consensuades amb els tècnics de PiJBIM. 
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8.4.6. Xarxa secundària 

És el tram de canonada entre el bypass sectorial i la derivació als elements de distribució d’aigua, ja siguin 

difusors, aspersors, ramals de degoteig o canonada exsudant, i inundadors. És aquella que no manté la 

pressió d’aigua per tenir una via de sortida. Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de 

cada element. 

El diàmetre de la canonada en tota la seva longitud, dependrà del cabal que hi circuli (segons projecte) i de 

la seva longitud. Sense prejudici dels corresponents càlculs hidràulics i per un concepte constructiu com a 

criteri general: 

DIÀMETRE DE CANONADES AUTORITZADES 

Cabal Canonada Accessoris 
1.000l/h 20 mm ½” 
2.000 l/h 25 mm ¾” 
3.000 l/h 32 mm*** 1”*** 
4.000 l/h 40 mm 1 ¼” 
10.000 l/h 50 mm 1 ½” 
20.000 l/h 63 mm 2” 

*** Excepcionalment, amb permís explícit de PiJBIM 

Figura 113. Diàmetre de canonades autoritzades 

8.4.7. Conduccions 

La traça de conduccions per les canonades i cablejat de la xarxa de reg es farà evitant zones de paviment, 

en particular els durs, sempre que sigui possible, per facilitar la seva reparació o substitució sense haver de 

trencar el paviments. Es preferible col·locar les conduccions de forma que passin sota paviments granulars 

o parterres. Els pericons es col·locaran precisament a l’inversa, sempre en zones de paviment dur, evitant 

paviments granulars i mai als parterres. 

Per evitar conflictes durant l’execució, serà obligatori la preparació d’un plànol de les rases de serveis i 

canonades amb superposició dels arbres existents i previstos, així com altres elements que puguin entrar 

en conflicte amb el traçat previst. 

En zones de paviment dur, com ara formigó o panot i altres similars, les canonades es col·locaran dintre 

d’un passatubs amb el doble de diàmetre interior que el de les canonades, amb un pericó de registre cada 

40 m de distància, com a màxim per facilitar la seva reparació i reposició. També es col·locaran pericons 

cada colze, corba tancada, connexió i accessori.  

En zones de paviment tou o parterres, les canonades es col·locaran sense passatubs i no caldrà col·locar 

pericons a intervals regulars, excepte quan així ho indiqui PiJBIM.  

En els casos on les conduccions de la xarxa de reg discorrin sobre una estructura o forjat soterrada del 

tipus que sigui, la fondària mínima entre la superfície i la capa de drenatge sobre la que es disposaran les 

canonades serà de 40 cm (Veure Detall 5). Quan per alguna raó això no sigui possible, s’haurà de consultar 

el criteri a seguir amb PiJBIM. 

Quan les conduccions de la xarxa de reg hagin de creuar una calçada o zona amb transit de paviment 

regular, es col·locaran passatubs de creuament en un prisma de formigó amb pericons de registre a les 

voreres, sempre fora de l’àmbit dels passos de vianants i dels guals, deixant una fondària mínima lliure de 

54 cm entre superfície i prisma (Veure Detall 6). 

Excepcionalment, i prèvia consulta a PiJBIM, on la canonada secundària de xarxa de reg per degoteig hagi 

de creuar calçades inferiors als 5 metres d’ample, es podrà fer servir dos escocells oposats com registre, i 

no caldrà instal·lar pericons a l’efecte. 
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En tots els casos, les conduccions es disposaran de forma ordenada en la rasa i a la connexió amb els 

pericons, que hauran d’estar igualment ordenats i disposats internament d’una forma que permeti la seva 

bona gestió i reparació. La disposició dels pericons i tapes serà sempre alineada amb el paviment i les 

línies generals de la urbanització.  

Caldrà enregistrar meticulosament tots els canvis i modificacions del traçat de conduccions i situació de 

pericons per a la documentació “As built” de final d’obra. PiJBIM es reserva el dret de rebutjar la recepció 

de qualsevol instal·lació o conducció que no estigui correctament endreçada i enregistrada d’acord amb les 

seves prescripcions. 

8.4.8. Rases 

En espais verds consolidats serà preferible obrir rases fora de la projecció de les copes dels arbres. Si no 

es possible mantenir aquesta precaució, serà obligatori mantenir la màxima distància possible dels arrels 

emergents en la base del tronc. En cap cas es podrà obrir rases mecànicament, sigui amb rasadora 

d’espasa o altre, a una distància inferior a 1 metre dels arrels de la base, ja que tal actuació podria alterar 

l’arbre i generar un risc posterior. PiJBIM exigeix l’excavació manual en presencia d’arrels estructurals en 

l’entorn de la base dels arbres.  

Les rases en passos de calçades, voreres, paviments i paviments especials s’efectuaran segons el disposat 

en les Ordenances d’Obres i Instal·lacions de Serveis en domini públic Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona (Veure detalls 4 i 6).  

Cal preveure que la fondària mínima lliure des de la part superior de la conducció fins la superfície i que 

quan en una mateixa rasa s’ubiquin vàries canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran 

separades entre elles (Veure Detall 4). 

Les rases per conduccions de xarxa de reg tindran les següents dimensions mínimes: 

1) Ample - 20 cm mínim per qualsevol conducció 
2) Fondària - 50 cm mínim des de la part superior de la conducció. 
 

L’ample de les rases variarà amb el número de conduccions afegint 10 cm de separació entre cadascuna, 

per facilitar reparacions posteriors, especialment quan en una mateixa rasa s’ubiquin conduccions de 

diferents característiques.  

La profunditat de les rases pot variar segons les condicions del terreny, mantenint sempre la fondària 

mínima.  

El fons de la rasa es regularitzarà amb una base de 10 cm de gruix de sorra fina o sauló fi garbellat per a 

seient de la canonada. Quan calgui modificar puntualment la profunditat de la rasa, aquesta base es podrà 

reduir fins als 5 cm de gruix.  

Amb posterioritat a la col·locació de les conduccions i es recobriran amb sorra fina o sauló fi garbellat fins 

obtenir una capa de 10 cm de gruix sobre la part superior de les mateixes, evitant que altres materials 

(pedres, fonaments, etc) puguin entrar en contacte amb les conduccions. 

Una vegada col·locades les conduccions, es procedirà a la col·locació d’una làmina o cinta de plàstic abans 

de col·locar el material de sub-base o base corresponent, en zones de paviment, o de terra de jardineria, en 

parterres. Les rases obertes en paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm. piconades 

al 95 % PM. 

Las canonades d’aigua passaran sempre per sota d’altres canonades de serveis, especialment elèctriques i 

de gas.  



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  191 

Quan PiJBIM ho consideri necessari, caldrà executar prismes de formigó per protegir o separar diferents 

conduccions de les condicions de l’entorn. 

El rebliment de les rases obertes en parterres es podrà realitzar amb terra de jardineria sense compactar, 

deixant el terra amb un esbombament de 10 cm d’alçada. Si la terra de la rasa dels parterres presenta una 

granulometria fina, es podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló. 

8.4.9. Pericons i tapes 

Cal consultar el “Recull d’Elements Urbans i la Guia tècnica de Reixes i Tapes en àmbits municipals a la 

ciutat de Barcelona (annex D de la Instrucció d’Alcaldia d’Elements Urbans)” en combinació amb aquest 

apartat, abans de seleccionar qualsevol element per tapes i marcs de pericons o reixes. 

Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: 120x60 cm (amb tapa de 60x60cm) per By-pass 

mestres o By-pass sectorials dobles, i de 60x60cm pel bypass sectorial, tots amb pany de seguretat 

(Detalls 7 i 8); i també per la resta de pericons com serien: registres, creuaments de calçada, vàlvules de 

descàrrega manual i automàtica. En tots els casos especificarà “Reg Parcs i Jardins”. 

Tots els pericons estaran formats per parets de 15 cm. de gruix de totxanes i el fons serà de 20 cm. de 

grava pel drenatge (Detalls 9 i 10). Únicament es formigonarà el fons del pericó de la vàlvula de rentat que 

es connecti a embornal. 

El sentit d’obertura de la tapa, per seguretat, anirà de parterre cap a calçada. 

Els pericons restaran ubicats fora dels parterres a 30 - 40 cm. aproximadament de la vorada col·locant 

passa murs que connectin el pericó amb l’interior del parterre. 

En casos especials com poden ser mitjanes entre calçades, etc..., els pericons s’ubicaran a l’interior del 

parterre a 30 cm de la vorada, quedant el marc de la tapa collat al pericó amb morter i acabant en bisellat el 

voltant del pericó per afavorir el creixement vegetal. 

L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter tipus 1:3. Es disposaran passa murs amb un diàmetre doble 

al de la canonada a instal·lar. (Detalls 9 i 10) 

Les tapes dels pericons han de complir les condicions de la Guia tècnica de Reixes i Tapes en àmbits 

municipals a la ciutat de Barcelona, amb les següents característiques (Detalls 7 i 8): 

8.4.9.1. Tapa 

1) Realitzada en fosa dúctil. ISO 1083/EN1563, classe B-125. Compleix amb la norma UNE EN-124, amb 
certificat emès per empresa acreditada ENAC o equivalent europeu. No s’admet acabat amb pintures 
de tipus bituminós. 

2) Superfície metàl·lica antilliscant en sec i en mullat. 
3) Tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca d’un quart de gir per clau i extraïble a 90º. La tapa ha 

d’obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de 
seguretat a un angle igual o superior a 90º, amb mecanisme de seguretat, passador que eviti que la 
tapa pugui sortir del marc accidentalment. 

4) Pes mínim de la tapa 25 kg. 
5) Les peces metàl·liques utilitzades en el pany de seguretat o en la frontissa seran d’acer inoxidable 

316. 
6) Disposarà d’un dispositiu de tap per protegir el pany. 

8.4.9.2. Marc 

1) Realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630. 
2) Cantell mínim de 60 mm, amb absència de cartel·les o elements que no permetin un perfecte encaix 

de les peces al marc en paviments. 
3) Recolzament perimetral mínim de 45 mm sobre l’arqueta. 
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8.4.9.3. Manipulació 

1) Esforç d’aixecament inferior a 20 kg. 
2) La manipulació de la tapa (obrir i tancar) es realitza amb la clau ficada a la tapa. 
3) La tapa es bloqueja al seu marc amb un quart de gir de clau. 
4) La tapa ha d’obrir més de 90º i com a màxim 120º, i és extraïble a 90º. 
5) La tapa ha de tenir un dispositiu de antitancament de bloqueig de seguretat a un angle igual o 

superior a 90º, amb mecanisme de seguretat i passador que eviti que la tapa pugui sortir del marc 
accidentalment. 

8.4.10. Altres tapes i pericons 

La dimensió del pericó del comptador d’aigua de reg vindrà determinada pel cabal sol·licitat en el projecte, i 

complirà les normatives vigents de la Societat General d’Aigües de Barcelona. (Veure Detall 3) 

La resistència de la tapa haurà de complir amb la norma de resistència EN-124per als dispositius de 

cobriment i tancament descrits al grup 2, classe B-125. En relació al pes, no podrà superar els 20kg 

d’esforç. 

Les característiques de les tapes i pericons per a les connexions a la xarxa freàtica i altres similars hauran 

de complir amb les especificacions tècniques de BCASA. 

8.5. EMISSORS 

Els emissors són aquells elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua d’acord amb una 

pluviometria determinada: boques de reg, aspersors, difusors, ramals de degoteig o canonada exsudant, 

inundadors, etc. El seus rendiments dependran de l’adequació de la pressió i del seu ajust. 

Els emissors o distribuïdors d’aigua són elements fonamentals de qualsevol instal·lació ja què la seva 

correcta distribució i agrupació, respectant la seva pressió de funcionament, determinen una correcta 

uniformitat del reg i la pluviometria de cada sector de reg. És a dir els litres que s’aporten en un metre 

quadrat en una hora, dada força important en la programació del reg. 

Orientativament, les pressions de funcionament correctes dels diferents emissors són : 

1) Aspersors comercials, estàndard tipus i compatibles de 2,5 a 3,5 atm 
2) Difusors estàndard tipus i compatibles a 2 atm 
3) Broquet giratori entre 2,7 i 3 atm 
4) Degotadors autocompensants entre 1 i 3,5 atm 
 

Com a pluviometria orientativa es pot considerar la següent per tipus d’emissor:  

a) Aspersors: de 8 a 20 mm/h. 
b) Difusors: de 40 a 50 mm/h. 
c) Miniaspersor o broquet giratori: 10 a 15 mm/h. 
d) Degotadors arbrat (7 degotadors de 3,5 l/h) o equivalent que doni 25 l/h per escocell. 
e) Degotadors parterre segons els nº de degotadors per m2 (11 per m2): 25 mm/h o (4 per m2): 9 mm/h  
 

Al dissenyar la xarxa de reg cal tenir en compte les dimensions dels diferents emissors, especialment la 

seva alçada, per evitar conflictes amb el tipus de vegetació prevista i també amb altres instal·lacions o 

estructures soterrades. 

Quan el reg localitzat no sigui una solució adient, i amb aprovació de PiJBIM, es podrà preveure una 

instal·lació d’emissors amb tubs elevadors per facilitar la distribució de reg a aquelles zones on la vegetació 

d’una certa alçada dificulti el mateix. Els materials dels tubs elevadors seran preferiblement metàl·lics i 

pintats, i clavats amb rea o perfil d’acer a una profunditat suficient per dificultar la seva extracció. 
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8.5.1. Boques de reg  

Les boques de reg seran les aprovades per PiJBIM, especificant en la tapa “Reg Parcs i Jardins”. (Veure 

Detall 11). Es podran proposar models i materials alternatius als estàndards existents, sempre subjectes a 

un període de prova sota el risc del subministrador i contractista, amb aprovació explícita de PiJBIM. 

La distància que separa les boques de reg està subjecte a la llargària màxima de les mànigues de reg i el 

seu radi d’acció i en cap cas superarà els 50 m. Aquesta distància es reduirà proporcionalment en zones 

que presentin obstacles, escales o creuaments de calçada de vehicles. 

L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una canonada de 50 

mm de diàmetre, fins a 150 m de distància, en distàncies superiors es calcularà la secció de la canonada 

necessària. 

Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, aquesta serà d’igual diàmetre 

que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula d’esfera de juntes de ràcord pla, d’igual diàmetre 

que la canonada ubicada dins del pericó d’obra amb tapa de fosa aprovada per PiJBIM. 

Les boques de reg s’ubicaran sempre fora dels parterres, al paviment i el més a prop possible de les 

vorades, sempre en una posició paral·lela o perpendicular. Als ferms i paviments durs, les boques de reg es 

disposaran coordinades amb la traça del paviment. 

Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida per una tubular rígida del 

doble de diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta i es col·locaran pericons de registre en corbes 

tancades, accessoris i on es faci la derivació per alimentar la boca de reg (Veure Detall 12). 

8.5.2. Aspersors 

El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d’aigua (mitjançant un o varis rajos que giren) 

d’acord amb una pluviometria prefixada, idoni principalment per a superfícies geomètricament regulars, 

amb un abast normal de 8 a 12 metres segons la tovera i la pressió. També hi han aspersors més petits o 

miniaspersors d’abast entre 4 i 8 m. 

Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador, i el càlcul hidràulic d’un sector de reg es 

farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador. S’utilitzaran aspersors de 

turbina amb vàlvula antidrenatge tipus i compatibles, segons els criteris aprovats per . La seva connexió a 

la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè (collarets o tes i un petit tram de 

canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada del cos de l’aspersor) amb tefló en les rosques. 

La utilització d’altres tipus d’aspersors serà consultada amb els serveis tècnics de PiJBIM. L’alçada mínima 

de la part emergent serà de 10 cm. 

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100% sent el radi 

màxim, normalment, de 10 m. La canonada d’alimentació dels esmentats aspersors serà igual al diàmetre 

de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si es supera aquesta longitud, s’augmentarà el 

diàmetre de la canonada a la mida superior següent (Veure Detall 13). 

8.5.3. Miniaspersors 

Els miniaspersors amb broquet giratori projecten l’aigua mitjançant molts rajos a diferents inclinacions amb 

un abast entre els 4 i 8 m. (encara que ni ha que sobrepassen els 10m). Donen pluviometries molt més 

baixes que els difusors. 

El reg amb miniaspersors amb broquet giratori és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord a una 

pluviometria prefixada. Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador, i el càlcul hidràulic 

d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador.  
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S’utilitzaran cossos emergents amb vàlvula antidrenatge tipus i compatibles, segons els criteris aprovats 

per PiJBIM. L’alçada de la part emergent serà de 10 a 30 cm, o es muntaran sobre elevats, segons la 

tipologia de vegetació. La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de 

polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada del cos del 

miniaspersor) amb tefló en les rosques. 

El reg per miniaspersors amb broquets giratoris són recomanables: 

1) En parterres amb fortes pendents (>33%), donat que disminueixen les escorrenties per la manera en 
que el broquet deixa anar l’aigua. 

2) Donat que aquest tipus d’emissor giratori treballa amb pressió d’aspersor, però com que el cabal és 
menor que el dels difusors i en poden funcionar molts amb menys aigua, es poden fer servir en 
aquelles zones on la pressió sigui condicionant. 

3) En aquells emplaçaments on no es pugui col·locar una xarxa de reg de degoteig (arbustiva). 
4) En parterres amb superfícies irregulars. 
 

En aquells casos en que un únic comptador subministri aigua a molts sectors de reg, s’haurà d’estudiar la 

idoneïtat dels broquets giratoris, donat que la suma de tots els temps en que es troben obertes cadascuna 

de les electrovàlvules podria superar la franja horària establerta per regar (23h a 7h). 

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100% sent el radi 

màxim, normalment, de 4 a 8 m. La canonada d’alimentació del difusor serà igual al diàmetre de la rosca 

d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si aquesta longitud és superada s’augmentarà el diàmetre 

de la canonada a la mida superior següent (Veure Detall 15). 

8.5.4. Difusors 

El reg amb difusors és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua mitjançant un vano fix d’acord amb una 

pluviometria prefixada. És idoni per a superfícies geomètricament regulars, de dimensions reduïdes, a 

parterres amb una inclinació <15% per evitar escorrenties, en amb amplada fins a 4 m. i ubicades en 

mitjanes o laterals de calçada s’utilitzaran toveres (broquets) d’angle baix de 5º ó 15º. El seu abast normal 

és de 4 metres com a màxim, segons el Nº de la tovera; la pressió ideal és 2 atm. 

Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador i el càlcul hidràulic d’un sector de reg es 

farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador. S’utilitzaran difusors 

emergents amb vàlvula antidrenatge, tipus i compatibles amb pas de rosca de toveres (broquets) i 

carcassa, segons els criteris aprovats per PiJBIM. L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm. 

La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè (collarets o tes i 

un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada: 20mm) amb juntes de tefló en les 

rosques. 

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%, sent 4 m el 

radi màxim habitual. La canonada d’alimentació del difusor serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en 

una longitud màxima de 15 metres. Si aquesta longitud és supera, cal tenir en compte les possibles 

derivacions dels successius ramals, que divideixen el cabal, i s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la 

mida superior següent (Veure Detall 14). 

8.5.5. Degoteig 

Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors i estarà dotat de filtre metàl·lic de 300µ 

(micres), dotat d’aixeta prèvia, filtre d’anelles (de plàstic resistent) de 120 mesh o 100µ (micres), situat 

abans del bypass sectorial per protegir el màxim nombre d’elements i a continuació, si cal, un reductor de 

pressió plàstic, en línia, sense cambra de compensació, i de pressió de sortida fix, utilitzar models de 1 a 
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3,5 bar (15 i 50 PSI) segons llargàries de les canonades amb degotadors instal·lades. El manòmetre no cal 

deixar-lo instal·lat, es pot substituir per una pressa manomètrica i subministrar un manòmetre amb agulla. 

La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a cada producte, 

col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant,... i altres accessoris corresponents segons el tipus 

d’instal·lació en superfície o enterrada. Les instal·lacions en superfície hauran de preveure fixacions de les 

canonades de degotadors per evitar el seu desplaçament.  

8.5.5.1. Degoteig per arbres 

El projectes de creació i millora d’espais verds contemplaran necessariament la instal·lació de una xarxa o 

ramal de reg dedicada expressament als arbres, especialment els situats a l’espai viari o altres condicions 

restrictives pel seu creixement, que serà per degoteig excepte que PiJBIM apliqui un criteri diferent per 

raons de conservació. 

Amb l’objectiu de poder ampliar les instal·lacions a l’espai viari posteriorment, si cal, la xarxa secundària del 

sistema de reg per degoteig de l’arbrat serà PE de 40 mm de diàmetre, de baixa densitat i 10 atm, en una 

longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb tubular rígida del doble de diàmetre 

interior que el diàmetre de la canonada. Dita instal·lació discorrerà continua d’escocell a escocell, a 30 cm 

de fondària aproximadament (o just per sota de la base del paviment), sent visible la canonada en un lateral 

interior del mateix, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors. 

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escocell o s’enregistraran 

en pericons construïts a l’efecte. 

L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h, i només amb permís 

explícit de PiJBIM es podrà utilitzar degotadors d’altres cabals, sempre que es respecti l’aportació de 25 

l/h/arbre), i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat al menys 20 cm (Veure Detall 16). 

La xarxa secundària disposarà de vàlvules de rentatge situades als extrems dels ramals, on es col·locarà 

una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada amb un colze amb reducció a rosca mascle 

de 3/4” pel rentatge i desguàs de la instal·lació, tot dins d’un pericó amb fons obert i reblert amb un mínim 

de 20 cm de grava de 6-10 mm de diàmetre, per afavorir el drenatge natural. 

Si el pericó es troba en una zona amb presència d’estructures soterrades o densament urbanitzada, és 

preferible connectar el ramal de desguàs a un embornal de la xarxa de clavegueram de l’espai públic. En 

aquest cas, el pericó tindrà una connexió a l’embornal i el fons tapat amb formigó amb pendent suficient per 

permetre l’evacuació de l’aigüa. 

La instal·lació estarà dotada de vàlvules antisifó ubicades a tots els punts alts de la instal·lació i vàlvules de 

rentat de descàrrega automàtica connectades als pericons de les vàlvules de rentatge (Veure Detall 16) 

8.5.5.2. Degoteig per jardineres 

La xarxa de reg per degoteig per jardineres i altres plantacions en contenidor serà similar a la prevista per a 

arbres (Veure Detall 16). En el cas de les jardineres no integrades al paviment o suspeses, cal preveure un 

pericó de registre per cada dos jardineres. Des de cada pericó es col·locarà un corrugat de ø 90 , i per dins 

una canonada de 25 mm ø fins a cada jardinera. Després s’ha de segellar el corrugat al fons de la jardinera 

i embocar un tub dren de ø 50 mm fins a menys 20 cm sota el nivell del substrat on es connectarà al tub de 

25mm ø l’anell de degoteig. Aquest serà obert amb degotadors. 

Aquest anell o graella de degotadors poden ser punxats (o inserits) en canonada de polietilè cega o be 

integrats a la canonada. La separació i cabal del degotadors dependrà del projecte i preferiblement hi haurà 

molts degotadors i de cabals molt baixos per aconseguir una bona distribució d’aigua i evitar un drenatge 
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immediat de les jardineres. En tot cas sempre s’indicarà el cabal d’aigua aportat per jardinera. PiJBIM podrà 

adaptar aquests criteris a les necessitats de les jardineres 

No es recomana fer servir jardineres fixes o permanents a l’espai públic, ates el seu elevat impacte 

ambiental i l’escassa viabilitat de les plantacions en aquestes condicions, i PiJBIM es podrà declinar la 

recepció d’aquest tipus de plantacions. 

8.5.5.3. Degoteig en parterres 

En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del bypass sectorial es crearà una xarxa secundària formada per 

un col·lector d’entrada i un altre de sortida de polietilè (PE) del mateix diàmetre que el bypass. Entre els 

col·lectors es connectaran línies de canonada no superiors a 80 m. de longitud amb degotadors 

autonetejables i autocompensats de 2,3 l/h, integrats cada 30, 33, 40 o 50 cm segons textura i densitat de 

plantació. 

Dites línies estaran separades 20 cm. de les voreres en condicions normals i als talussos a 5-10 cm a prop 

del cap i 30-50 a prop del peu, i entre elles 40 cm, quedant soterrades entre 5 i 10 cm. en funció del tipus 

de plantació. La separació entre degotadors i entre línies s’establirà en funció de la vegetació i la textura del 

sòl, orientativament: 30 x 30 planta petita en sol sorrenc, 50 x 50 en plantacions arbustives denses en sòl 

franc. 

Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada 

dins del pericó, connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i 

amb pendent suficient cap a l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap embornal a la 

zona, caldrà col·locar un colze de llautó amb rosca mascle d’1” i deixar el fons del pericó drenant i amb 

graves. 

La instal·lació estarà dotada de vàlvules antisifó ubicades a tots els punts alts de la instal·lació i vàlvula de 

rentat o de descàrrega automàtica ubicada dins del pericó al punt més baix o final i connectat als pericons 

de les vàlvules de rentatge (Detall 17). 

8.5.6. Reg per inundació per arbres 

Un altra opció per a regar arbres exemplars, especialment en transplantaments o situacions singulars, 

sense risc d’afectacions per humitats a estructures i edificis; pot ser la instal·lació d’inundadors per 

conformar un sistema de reg radical en profunditat.  

Aquest sistema permet incorporar l’aigua en profunditat des de l’inici del reg i els tubs perforats 

proporcionen una certa aeració del sòl. 

La quantitat d’aigua que proporcionen és molt superior a l’anell amb 7 degotadors de 3,5 l/h (24,5 l/h). Els 

cabals aportats poden oscil·lar entre els 120 i 900 l/h o ser encara superiors segons les unitats a instal·lar. 

Això s’ha de tenir molt en compte a l’hora de la programació del reg.   

Els inundadors aniran col·locats dins de tubs perforats dissenyats especialment per aquesta funció, que 

facilitin la distribució de l’aigua a diferents nivells, de fins a 1 m de fondària, amb un diàmetre mínim 

d’exposició de 6 cm, amb tapa de protecció i registre de l’emissor també perforada a la part superior.  

L’emissor donarà un cabdal mínim de 50 l/h i disposarà d’un braç flexible o articulat de 30 cm, premuntat 

amb sortida de rosca mascle de 1/2". Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, 

situades en parterre o escocell per permetre efectuar reparacions amb facilitat. 

Els cabals dels inundadors poden arribar als 450 l/h, raó per la qual es precisa un càlcul hidrològic acurat, 

amb el correcte dimensionat de les canonades que els alimentin i que el seu cabdal estigui clarament 

indicat al projecte, amb les previsions de programació, per l’aprovació de PiJBIM. 
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Es col·locaran un mínim de dues unitats per arbre, diametralment oposades i a tanta distància del coll de 

l’arbre com permeti l’escocell.  

Quan es faci servir un escocell corregut o rasa de sòl estructural, de forma que la rasa de plantació dels 

arbres d’alineació sigui continua, es pot considerar situar els inundadors a distàncies equidistants del coll 

de l’arbre, si la configuració de la urbanització ho permet. 

8.5.7. Altres emisors  

Excepcionalment es poden emprar altres emissors de reg com exsudació, microaspersió o microdifusió, 

prèvia autorització de PiJBIM. 

L’exsudació presenta diferents avantatges sobre el reg per degoteig, però també alguns inconvenients, 

especialment en la seva gestió i substitució. Els microaspersors i microdifusors no son per normal general 

adients per a ús en espai públic, però el seu ús es pot permetre en certs àmbits restringits. 

En qualsevol cas, la connexió a la xarxa secundària de tots aquests emissors es farà amb els accessoris 

específics per a cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant, i altres accessoris 

corresponents segons el producte. 

La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg del 100% adient al tipus de planta 

que es pretengui regar. 

Els microaspersors o microdifusors, seran de cabdal conegut i comprès entre 0 i 400 l/h. 

Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, situades en parterre per permetre efectuar 

reparacions amb facilitat. 

8.6. AUTOMATITZACIÓ I PROGRAMACIÓ 

L’automatització de les xarxes de reg es us aspecte essencial del seu bon funcionament i gestió. La gestió 

manual dels sistemes es totalment inviable des del punt de vista ambiental i de recursos i, per tant, en tots 

els projectes de creació i millora espais verds, zones de plantació, arbrat viari i de zona, jardineres i 

estructures vegetades de qualsevol tipus, subjectes a recepció i conservació per PiJBIM, serà obligatori 

instal·lar una xarxa de reg automatitzada, programable i telegestionable. 

SI por alguna raó no es pogués instal·lar la xarxa al complert, el promotor haurà de redactar el pla de 

manteniment pel cicle de vida de l’espai verd d’acord amb aquesta circumstancia, i serà obligatori instal·lar 

tota la part corresponent a la xarxa primària, com mínim, en previsió de la seva posterior ampliació. 

Aquesta opció estarà subjecte a l’aprovació explícita de la Direcció de Conservació de PiJBIM. 

La instal·lació del sistema de reg automàtic està formada per una xarxa elèctrica dedicada i un 

programador que controla automàticament la posada en marxa del sistema i les electrovàlvules, i la 

frequencia i durada de reg de cada sector.  

No s’accepta l’utilització de programadors autònoms, excepte en casos excepcionals i sota l’aprovació 

explícita de PiJBIM. 

8.6.1. Telegestió 

PiJBIM està desenvolupant un sistema de de telegestió integrat que pugui funcionar amb diferents 

dispositius i tipus de programari, amb preferència per una plataforma única que no impliqui subjecció a cap 

subministrador en particular. La previsió actual es que tots els programadors es podran comunicar a la 

plataforma de gestió del reg de PiJBIM. Tots els sistemes seran necessàriament compatibles entre si. 
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Per tant, cal consensuar amb PiJBIM la millor opció en cada moment per a cada tipologia d’instal·lació, que 

estarà sempre subjecte a les necessitats de reg i conservació. 

Tanmateix. tots els programadors o equips especificats per als espais verds de Barcelona es podran 

manipular individualment i funcionar de forma independent en cas de fallada de les comunicacions. 

El sistema ha de poder ser controlat per ordinador o programador central que es comuniqui amb els 

diferents programadors satèl·lits i des de altres tipus de gestors mòbils (tauleta, telèfon, consoles) 

El cabalímetre haurà de ser compatible amb el programador instal·lat, i haurà d’estar cablejat fins al propi 

programador instal·lat i sempre consensuat amb els tècnics de PiJBIM. El cabalímetre haurà d’estar 

connectat al programador GC-QLL. Aquest cabalímetre es col·locarà Sempre que no estigui disponible la 

telelectura del comptador de AGBAR 

8.6.2. By-pass 

Totes les xarxes de reg estaran dotades de “by-pass”, que és un sistema de vàlvules que permet alhora 

l’obertura manual i automàtica del sistema de reg. Aquest sistema es fa servir per raons operatives i de 

conservació de les xarxes, en particular les que incloguin sectors amb emissors per aspersió, difusió, 

degoteig i microirrigació. No cal dotar de by-pass al ramal de boques de reg. Resta composat per:  

a) 3 vàlvules d’esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible,  
b) 1 unitat d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti 

pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles,  
c) 2 unitats de colzes amb rosca M – H de llautó homologats,  
d) 2 unitats de tes amb rosca H de llautó homologades i  
e) 2 unitats d’enllaç mixtes mascle de llautó.  
f) Filtre i reductor de pressió en bypass de degoteig; cal veure l’ordre i els tipus de filtre i reductor a 

utilitzar. 
 

El diàmetre del esmentat bypass (mestre o principal), serà adequat al diàmetre de la canonada i es 

determinarà en el projecte depenent dels cabals dels sectors de reg. Quan el bypass resti ubicat als 

pericons els accessoris quedaran alliberats de morter per facilitar el desmuntatge de tots els accessoris 

(Detalls 9 i 10). 

Les instal·lacions estaran dotades de bypass mestre i bypass sectorials: 

1) El bypass mestre: la seva funció és mantenir l’aigua de la xarxa primària tallada quan no s’està 
efectuant el reg. 

a) Bypass de 3” per canonades ≥90mm Ø. 
b) Bypass de 2” per canonades 75-63mm Ø. 

 

En tots els casos s’ha d’estudiar la possible necessitat de comptar amb un filtre d’anelles i d’una vàlvula 

reductora de pressió a la sortida o entrada del bypass mestre en instal·lacions amb pressió estàtica molt 

elevada o amb moltes variacions de pressió. 

2) El bypass sectorial: té la finalitat de mantenir tallada l’aigua de la xarxa secundària del sector 
corresponent quan no s’està efectuant el reg del mateix. Aquest pot ser senzill (dintre de pericó amb 
tapa de fosa, pròxim a la zona verda a regar) o doble (ubicat dintre de pericó, amb dues tapes de fosa) 
(Detall 15) 

a) Bypass d’1” per canonada de Ø 40mm o Ø 32mm excepcionalment 
b) Bypass de 2” 1i1/2” per canonada de Ø 50mm. 
c) Bypass de 2” per canonada de Ø 63mm  
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8.6.3. Filtre i altres 

Les xarxes, per norma general, disposaran d’un filtre d’anelles que eviti l’entrada d’impureses o sòlids a la 

instal·lació i d’una vàlvula reductora de pressió a la sortida o entrada del by-pass en instal·lacions amb 

pressió estàtica molt elevada o amb moltes variacions de pressió. 

Cal estudiar la necessitat d’instal·lar vàlvules de ventosa en els punts alts de la xarxa i instal·lar-les si es 

considera necessari pel rentatge i manteniment dels ramals, especialment des de el punt de vista sanitari. 

8.6.4. Programador i instal·lació elèctrica 

El estarà connectat a la xarxa elèctrica amb una instal·lació dedicada i controlarà automàticament les hores 

de posada en marxa, els dies de reg, i el temps de reg dels sectors i les electrovàlvules. Tots els equips 

han de tenir la possibilitat d’incorporar elements de comunicació per habilitar seva futura telegestió. 

Els programadors hauran de ser modulars i ampliables, i ajustaran la seva especificació al nombre 

d’estacions i sectors de la xarxa de reg prevista al projecte, que indicarà la previsió d’ampliació si cal. 

No s’accepten programadors autònoms, excepte en casos excepcionals i sota l’aprovació explícita de 

PiJBIM. Només en el supòsit que la instal·lació de reg no superi els tres sectors i sigui inviable la connexió 

a la xarxa elèctrica, es podrà instal·lar un model de programador autònom, amb programa resident en 

memòria que ha de poder incorporar equips de comunicació pensant en la seva futura telegestió .(Detall 

21) 

La selecció del model definitiu de programador i sistemes de telegestió haurà d’estar aprovada per PiJBIM. 

La instal·lació elèctrica que alimenta el programador acomplirà la normativa del reglament electrotècnic de 

baixa tensió i estarà protegida per ICP de 5 A, i diferencial de 40 A amb sensibilitat de 300 mA. 

La ubicació del programador es situarà dintre dels nous armaris unificats existents a prop de l’espai verd. 

PiJBIM no instal·larà unilateralment aquests armaris, ni assumirà el seu cost en cap cas, excepte en els 

casos en el que sigui necessari per instal·lacions d’ús exclusiu de PiJBIM. 

Si no es possible fer servir un armari unificat existent, o la connexió implica un cost desproporcionat envers 

la inversió prevista, el programador es col·locarà dins d’un armari de polièster tipus i compatible, segons 

criteris de PiJBIM, amb juntes d’estanquitat i placa de muntatge, proveïts de pany amb clau estàndard 405 

(Veure Detall 18). 

L’armari es situarà annex al quadre elèctric d’enllumenat o d’ascensors, amb una separació de 20 cm. entre 

ells, sobre un peu de formigó comú, col·locant un tub (corrugat) de 60 mm de diàmetre per l’interior de la 

mateixa que connecti els dos armaris per a fer la connexió elèctrica (Veure Detall 19).  

En el cas que el peu de formigó no sigui comú es farà un pont amb tubular de 60 mm de diàmetre per sota 

del paviment, que connecti els dos armaris. 

Si no es disposa d’una escomesa elèctrica, s’efectuarà la contractació d’una específica per al programador 

de reg per part de l’instal·lador complint les normatives vigents de la companyia elèctrica i d’acord amb els 

tècnics de PiJBIM. 

Les instal·lacions elèctriques estaran protegides per tub corrugat de doble capa, els conductors tindran un 

aïllament de tensió nominal de 1.000 V, amb una secció mínima d’1’5 mm. Si es superin els 100 m. de 

longitud la secció del cable serà augmentada a 2’5 mm. Es procurarà que els cables tinguin protecció per a 

rosegadors. El número de conductors seran els necessaris per cada un dels sectors de reg, vàlvula mestre, 

més 2 unitats de reserva que passaran per tota la instal·lació. 

La instal·lació elèctrica dels sectors de reg ha d’anar des del programador fins al sector de reg més pròxim i 

d’aquest ha d’anar fent ponts d'un per l'altre amb cable mànega de protecció 1000 V, protegit per tub 
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corrugat de 90 mm ∅, sense passar per cap pericó d'enllumenat i deixant dos cables de reserva a l’últim 

sector. Dita instal·lació pot discórrer per la mateixa rasa que les conduccions de reg. (Veure Detall 20) 

El conductor comú per a totes les electrovàlvules, serà sempre de color verd-groc. Tanmateix en totes les 

connexions es marcaran els cables amb números i lletres, tant en les connexions al programador, com en 

les connexions estanques de les electrovàlvules, com en tots el empalmes entre cables que es facin dins 

d’arquetes intermèdies. 

PiJBIM no accepta instal·lacions amb programadors amb descodificadors, atès la seva vulnerabilitat davant 

de vandalisme i manca de subministrament d’elements de reposició. Només amb instal·lacions de més de 

25 a 30 electrovàlvules sol ser rentable el sistema de descodificadors, sempre que el risc de vandalisme o 

robatori sigui molt reduït. Si per alguna raó s’hagués de instal·lar descodificadors, o reparar una existent, 

les instal·lacions amb programadors amb descodificadors es faran amb un únic cable de 2 conductors que 

arribarà a totes les arquetes amb electrovàlvules.  

El número de cables o conductors (N) i el diàmetre del tub en mm (D) s’indica en la següent taula: 

NÚMERO DE CABLES I DIÀMETRE DE TUB 

N 2 a 5 6 a 8 9 a 13 
D 40 50 63 

Figura 114. Número de cables i diàmetre de tub 
 

Si la quantitat de conductors supera la indicada, s’aplicarà un criteri proporcional per garantir el seu bon 

funcionament i marge de seguretat. 

Les instal·lacions seran registrables, amb un pericó cada 50 m de longitud com màxim, podent utilitzar les 

mateixes arquetes on resta ubicat el by-pass, les claus de pas i passos de calçada.  

No es podran utilitzar el petricons o tubulars d’enllumenat públic en cap cas. 

Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb, connexions estanques de 

silicona o similar evitant que la corrent elèctrica no es derivi a terra. Es tindrà especial atenció en la qualitat 

de les connexions estanques en els sistemes de descodificadors, a més de preveure els descodificadors 

que han de portar una toma de terra.  

Els pluviòmetres o sensors de pluja eviten el funcionament del sistema automàtic en cas de pluja. No 

modifiquen el programa de reg; el programador acostuma a seguir funcionant igual però el corrent elèctric a 

24 v no arriba a les electrovàlvules. Actualment, el sensor de pluja és indispensable per a qualsevol 

instal·lació. 

En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja electrònic i interruptor de pluja regulable, amb 

protecció antivandàlica d’acer inoxidable que es col·locarà annexa (que no vol dir enganxada) a l’armari del 

programador en un lloc adequat susceptible de rebre pluja de totes les direccions, evitant instal·lar-los sota 

edificacions, ponts, arbres, etc i procurant que quedin situats a una alçada on no es puguin fer servir com a 

cendrers (Veure Detall 17). En casos puntuals aquest model es pot veure modificat en funció del 

programador emprat pel sistema de telegestió. 

8.6.5. Connexió 

Les xarxes de reg precisen d’una connexió amb comptador a les xarxes de subministrament d’aigua, el que 

implica uns costos relacionats amb la contractació de subministrament i els comptadors de companyia, que 

cal considerar abans de contractar un comptador de nou. Abans d’efectuar els tràmits de contractació de 

subministraments amb les companyies, es sol·licitarà a la possible connexió en els ramals existents a prop 

de l’emplaçament per evitar multiplicar en número de comptadors en servei. 
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És d’obligat acompliment demanar el corresponent permís de connexió mitjançant escrit adreçat a quan la 

creació d’una nova xarxa s’afegeix a una instal·lació existent. 

Si no es possible aprofitar un comptador o xarxa de reg existent, caldrà sol·licitar per escrit a , 

concretament al Departament de Consums, iniciar el tràmit de identificació de possibles emplaçaments de 

nous comptadors i el pressupost per la seva instal·lació per part de les diferents companyies. 

El procediment per la contractació d’escomeses d’aigua o per la connexió d’una xarxa de reg en un 

comptador ja existent gestionat per serà el següent: 

Per contractar una escomesa es sol·licita al Departament de Consums mitjançant correu convencional o 

electrònic amb les dades següents: 

1. Plànol de l’obra amb la ubicació prevista del comptador. 
2. Cabal necessari en m3/hora. 
3. Nom, NIF i domicili de qui assumeix les despeses. 
4. Nom i cognoms, DNI, i telèfon de la persona que gestiona la sol·licitud. 
5. Persona de contacte. 
 

Amb aquestes dades el Departament de Consums assigna un número d’expedient a la sol·licitud i la tramita 

amb l’empresa subministradora. 

Aprovada la sol·licitud per l’empresa subministradora es contacta amb l’empresa sol·licitant que rep la 

documentació precisa i el número d’expedient amb el que es farà el seguiment de la instal·lació.  

La documentació es lliura en mà amb justificant de recepció durant tots els dilluns de 8 a 15 h. a les oficines 

del Departament de Consums al Cicle de l’Aigua en el c/ Acer 17, encara que es convenient lliurar-la per 

endavant per correu electrònic a la adreça que subministrarà PiJBIM. 

El seguiment de la instal·lació consisteix en: 

a) Visita amb un inspector de l’empresa subministradora i la persona de contacte del sol·licitant per ubicar 
l’arqueta 

b) Confirmació de la construcció de l’arqueta i elements auxiliars per part de l’empresa sol·licitant o 
constructora 

c) Visita de verificació de la construcció de l’arqueta i instal·lació dels elements auxiliars 
 

Confirmació a l’empresa subministradora de la correcta construcció de l’arqueta i les connexions per 

procedir a la instal·lació del comptador i connexió a la xarxa. 

Visita de recepció de la instal·lació del comptador i connexió a la xarxa. 

Les visites es realitzaran en dimarts i dijous de 8 a 15 h. i seran concretades pel Departament de Consums 

amb els diferents interlocutors. 

Des del moment de la instal·lació del comptador fins a la data de recepció definitiva de l’obra, el consum 

generat pel comptador serà facturat a l’empresa concessionària de l’obra. 

Una vegada recepcionada definitivament l’obra, es comunicarà la data exacta de recepció al Departament 

de Consums, que procedirà a facturar el consum corresponent al període d’obra. 

Qualsevol consulta referida a la instal·lació es farà mitjançant el número d’expedient. 

8.6.6. Seguiment i recepció 

El seguiment i recepció dels sistemes i xarxes de reg estarà sotmès al previst per al control, seguiment i 

recepció general dels espais verds. Sense prejudici de les previsions corresponents al respecte, quan 

s’instal·lin xarxes de reg caldrà notificar al inici dels treballs per permetre una supervisió suplementària per 

part de la Conservació de , que inclourà l’assistència regular a les visites d’obres si escau. 
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Quan es procedeixi a la realització de la recepció de l’obra, es realitzaran les proves adients en presència 

del personal de la constructora instal·ladora i PiJBIM. Algunes proves, com els assajos d’estanquitat i de 

pressió, s’hauran d’haver fet amb anterioritat i requeriran les corresponents certificacions. 

Les proves consistiran en: 

1) Posada en càrrega de la xarxa de reg al menys el reg mitja hora abans de la visita per comprovar el 
funcionament de xarxes de reg per degoteig. 

2) Supervisió del bon estat dels circuits de les instal·lacions i acompliment de la normativa. 
3) Proves en càrrega de circuit hidràulic comprovant que no existeixin pèrdues. 
4) Proves de funcionament dels sistemes elèctrics, programadors i telegestió. 
5) Proves de cobertura del sistema de reg. 
6) El contractista farà lliurament dels certificats de proves de pressió, estanquitat i drenatge així com de 

materials emprats (terres, canonades, elements de la xarxa de reg, certificat d’AENOR de les tapes dels 
pericons, etc), sempre que ho sol·licitin els tècnics de PiJBIM, inclòs el període de garantia. 

 

Si les proves realitzades són satisfactòries, es lliurarà a PiJBIM, plànols en suport paper i digital, segons les 

especificacions de PiJBIM, de finalització d’obres amb llegenda, on quedin definits tots els elements que 

composen la instal·lació com poden ser: diàmetre de canonada, marques i models dels elements instal·lats, 

mides arquetes, diàmetre de bypass i cabal dels comptadors d’aigua, etc.  

En els plànols també s’ha de indicar les característiques del programador: marca, model, nº de sectors, i el 

dibuix de la delimitació dels sectors de reg amb una breu descripció de cadascun d’ells a la llegenda.  

Caldrà lliurar manual d’instruccions, garanties i comandaments corresponents als elements que composen 

la instal·lació així com 2 claus d’armaris i tapes d’arquetes i 1 consola de programació per a programadors 

autònoms. 

8.6.7. Assaigs 

Cal realitzar com mínim tres proves o assaigs: assaig de pressió, assaig d’estancament de canonades de 

reg i prova d’uniformitat de reg. 

L’assaig de pressió interior de canonades de reg es realitzarà a mida que avanci el muntatge de la 

canonada, per trams de llargada màxima de 200 m aproximadament. Abans de començar la prova, s’han 

de col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa ha d’estar parcialment 

plena deixant les juntes descobertes. 

S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint-se plena la canonada, al menys 

48 hores. 

La canonada s’omplirà per la part baixa de la mateixa deixant oberts tots els elements que puguin donar 

sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de baix a dalt. Es comprovarà que les 

vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 

La pressió es farà pujar lentament, de forma que el increment de la mateixa no superi 1 kg/cm2/minut. 

Un cop obtinguda la pressió, es deixarà aquesta durant 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant 

aquest temps, el manòmetre no acusi descens superior a l’arrel quadrada de P cinquens (√P/5), essent P la 

pressió de prova en rasa en quilos per centímetre quadrat. Quan el descens de pressió del manòmetre 

sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden aigua, canviant si fora 

necessari algun tub, de forma que, a la fi s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la 

magnitud indicada. 

Després d’haver realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior deurà realitzar-se la prova 

d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la 

canonada objecte de la prova. 
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La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que s’ha de subministrar al tram de canonada en prova 

mitjançant un bombin tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’estancament desprès 

d’haver omplert la canonada d’aigua i haver expulsat l’aire.  

La duració de la prova d’estancament serà de 2 hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor 

donat per la fórmula següent: 

· V = K·L·D 

on: 

1) V = pèrdua total en prova, en litres. 
2) L = longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
3) D = diàmetre interior, en metres. 
4) K = coeficient de pèrdues de càrrega depenent del material. 

 

El repàs de juntes i canonades defectuoses es farà sota la responsabilitat de la direcció facultativa i i el 

contractista, que repassarà totes les juntes i tubs defectuosos i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara 

que la pèrdua total sigui inferior a l’admissible.  

Una vegada estigui operativa la xarxa, es realitzarà una prova senzilla per valorar la uniformitat de reg i 

determinar la pluviometria real de cada sector de reg, fent servir a l’efecte galledes col·locades a diferents 

indrets, segons les indicacions de PiJBIM. 

Els resultats d’aquests assajos s’hauran de lliurar en forma de certificats a lliurar juntament amb els plànols 

“As-Built” en el moment del traspàs i recepció per part de PiJBIM. 

A més de les proves preceptives descrites a realitzar (pressió i estanquitat), es tindran en compte totes les 

indicacions que sol·liciti PiJBIM, per al millorar la qualitat de l’execució de la xarxa. 

8.6.8. Ús d’aigua no potable 

L’ús d’aigua d’orígens alternatius a la potable, tal com la freàtica o la regenerada, per al reg d’arbrat i 

d’espais verds, implica un tractament diferenciat de les instal·lacions de reg mitjançant dues escomeses 

d’aigua, una provinent de la xarxa potable i l’altra provinent de la xarxa alternativa.  

L’ús d’aigua freàtica ja compta amb normativa i procediments establerts. Un aspecte important a considerar 

en l’ús d’aquesta aigua es la seva disponibilitat real (pot variar molt segons l’època de l’any) i la seva 

qualitat com aigua optima per a l’ús en jardineria, ja que pot presentar un elevat contingut en sals i residus 

sòlids que poden afectar desfavorablement el creixement de les plantes i l’evolució del sòl. 

Una altre font alternativa a l’ús d’aigua potable és l’aigua regenerada, tipus d’aigua està en fase d’estudi en 

alguns punts de la ciutat a la redacció del present document i s’aplicarà en aquells espais on es consideri 

adient, sempre que es compleixi amb la normativa vigent i a l’aprovació de PiJBIM. 

La xarxa d’aigua freàtica, per exemple, subministra aigua a la xarxa de reg, mentre que la xarxa d’aigua 

potable alimenta a més de la xarxa de reg, les boques de reg (Veure Detall nº 2).  

Quan una instal·lació disposa de dos comptadors, un d’aigua potable i un d’aigua freàtica, hi ha un carret 

intercanviable (maniguet retràctil) que, al connectar-ne el comptador d’aigua freàtica només dóna servei a 

la xarxa de reg automàtica. En aquest cas les boques de reg queden connectades a l’aigua potable. 

A la sortida de cada comptador ha d’haver dues vàlvules de comporta amb una separació entre elles, un 

únic carret intercanviable (maniguet retràctil), es muntarà només entre unes de les dues vàlvules de 

comporta a sortida de cada comptador, o en el de potable o en el de freàtica, i mai pot estar en els dos llocs 

a l’hora; així sempre existeix una separació física entre els dos tipus d’aigua.  
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El comptador d’aigua freàtica només dóna servei a la xarxa de reg automàtica. Les boques de reg sempre 

es connecten a l’aigua potable abans de l’arqueta d’intercanvi. En cas de manca de subministrament de 

freàtica es procedeix al canvi de posició del carret a potable, sense que existeixi cap risc de reflux. 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg amb aigües provinents del freàtic tindran les mateixes 

característiques que les instal·lacions de reg amb aigua potable, però els tubs hauran d’estar senyalitzats 

amb la franja lila color Pantone nº2577U - RAL 4.001. 

Tots els elements com poden ser electrovàlvules, difusors, aspersors, degoters o microirrigació també 

tindran un distintiu de color violeta Pantone nº2577U - RAL 4.001. Alternativament, en obres de petit abast, i 

amb permís de PiJBIM es podrà optar per usar tubs de franja blava pintats de lila o posar una franja 

plàstica a la rasa. 

Dites instal·lacions compliran les normatives establertes en el present PTEV. 

Quan en una instal·lació d’aigües freàtiques existent s’hagi de fer una connexió per alimentar una zona 

nova caldrà fer un pericó de 2 x 0,80 m. amb tapes de planxa estriada de 8–10 mm de gruix amb sistema 

de tancament. Aquest punt de servei tindrà els següents elements: 

1) Ventosa electrosoldada 
2) Vàlvula de comporta manual 
3) Vàlvula reductora de pressió 
4) Vàlvula de papallona motoritzada 
5) Comptador homologat de tipus Woltmann de pas total amb emissor d’impulsos 
6) Filtre protecció comptador. 
 

El sistema elèctric i electrònic de comandament d’aquests elements serà compatible amb els sistemes de 

reg de PiJBIM. 
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9. DRENATGE 

El drenatge es un element essencial del projecte de jardineria i paisatge i la seva funció és garantir una 

correcta aeració del terreny tant com conduir l’aigua cap als llocs on aquesta pugui comportar més beneficis 

per a la vegetació.  

Per tant, cal que els projectes d’espais verds contemplin solucions per al drenatge de superfícies vegetades 

–drenatge agronòmic- i pavimentades -mitjançant sistemes convencionals o alternatius- però sempre que 

sigui possible s’aplicaran criteris per afavorir l’escolament de l’escorrentia al terreny mitjançant SUDS. 

Cal que el projectista estudiï les condicions físiques del terreny existent per a determinar: 

1) L’àrea d’alimentació, les planes d'escorriment existents i les seves pendents. 
2) L’estudi del sòl, el tipus, textura, estructura i profunditat. 
3) La seva porositat i conductivitat hidràulica (K). 
4) La presència de nivell freàtic i piezomètric poc profunds. 
5) La presència de roca i elements geològics limitants. 
6) La presència de sals en el sòl. 
 

Les superfícies vegetades presentaran un sistema de drenatge agronòmic sempre que sigui necessari, 

assegurar el drenatge dels parterres, els escocells i altres zones de plantació.. Aquest tipus de drenatge es 

connectarà a una rasa o pou d’infiltració que actuarà com sobreeixidor. La especificació i manteniment de 

les xarxes de drenatge agronòmic correspon a PiJBIM i no serà pas competència de BCASA. 

El drenatge de superfícies pavimentades es farà d’acord amb la normativa vigent i les indicacions del 

BCASA, que podrà determinar la conveniència de fer excepcions a la seva normativa per integrar SUDS. 

El drenatge de paviments granulars condicionarà el disseny de les pendents, que es minimitzaran per evitar 

l’escorrentia superficial i l’arrossegament d’àrids.  

El projecte de drenatge contemplarà mesures estructurals per garantir una bona laminació, tractament i 

infiltració al subsòl de l’aigua d’escorrentia pròpia dels espais verds. L’abocament d’aigua procedent d’altres 

superfícies, viaries o edificis, no es permet en principi. Excepcionalment, estarà subjecte tant a l’aprovació 

de PiJBIM com BCASA, que podran aprovar solucions de drenatge sostenible en espais verds de manera 

conjunta.  

Les àrees dedicades a la vegetació podran actuar alhora com infraestructura de drenatge sempre que sigui 

possible la integració paisatgística dels SUDS i la seva conservació segons els criteris de PiJBIM. Per tant, 

es podran fer servir, sempre sense detracció de las qualitats de l’espai verd i adaptant el disseny als seus 

requeriments.  

Els projectes d’espais verds que vulguin fer servir SUDS hauran d’incloure mesures de disseny per afavorir 

la laminació de les escorrenties i l’arrossegament de materials, impedir l’abocament de cabdals a talussos i 

pendents vegetades i afavorir la filtració abans de la infiltració. 

Els projectes contemplaran també mètodes de laminació d’escorrentia i de reducció de l’erosió en 

pendents, i s’ajustaran a les necessitats de gestió de l’escorrentia. Els SUDS han d’estar dimensionats en 

funció de la capacitat d’infiltració del terreny, i la seva justificació ha de formar part dels càlculs del projecte. 

El disseny dels SUDS estarà subjecte a les previsions de la “Guia tècnica per al disseny de SUDS a 

Barcelona”. Independentment de la solució tècnica i la seva aprovació per part de BCASA, els detalls 

d’execució dels SUDS i especialment temes com les pendents del terreny, el disseny de la vegetació, els 

substrats i altres materials susceptibles de recepció per PiJBIM romandran subjectes a l’aprovació dels 

tècnics de PiJBIM. 
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9.1.1. Estudis de camp 

Existeixen nombrosos estudis sobre les propietats generals dels sòls, obtinguts a partir d'estudis realitzats 

al camp i al laboratori. Aquestes dades s'ofereixen en taules i quadres que representen informació sobre la 

conductivitat hidràulica teòrica de diferents tipus de sòl.  

La capacitat d’infiltració de l’aigua de pluja en el terreny natural depèn directament de la seva permeabilitat. 

És a dir, els terrenys sorrencs tenen molta més capacitat d’infiltració que els terrenys argilosos. Segons la 

previsió de drenatge a utilitzar –agronòmic o SUDS- s’ha de contemplar l’estudi d’una informació o altre. 

Per a la selecció dels sistemes i dispositius de drenatge més adients, i per al seu dimensionament, cal 

identificar els materials que conformen el subsòl de la zona d’estudi. Per a tenir una primera aproximació, 

es poden consultar els mapes geològics de les zones urbanes al web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (http://www.icgc.cat), que es poden descarregar en format pdf o shp. 

Segons els materials que composen el subsòl, es pot fer una estimació preliminar de la permeabilitat del 

terreny a la zona d’estudi. Es consideren òptims per a sistemes d’infiltració aquells sòls amb una 

permeabilitat superior a 10-6 m/s = 0,36 cm/h. Aquesta conductivitat depèn en gran mesura de l'estructura 

del sòl, i els assaigs laboratori només en són representatius en mostres inalterades. 

CONDUCTIVITAT HIDRÀULICA PER A DIFERENTS TIPUS DE SÒL 

Tipus de sòl 
Conductivitat Hidràulica a Saturació (K) 

mm/hr m/s 

Sorrenc > 180 > 5 × 10-5 

Argilosorrenc 36 – 180 1 × 10-5 – 5 × 10-5 

Argilollimós 3.6 to 36 1 × 10-6 – 1 × 10-5 

Argilós 0.036 to 3.6 1 × 10-8 – 1 × 10-6 
Figura 115. Conductivitat hidràulica per a diferents tipus de sòl Font: NTJ 01K Part 2. 
 

Aquests valors orientatius poden ser útils per fer una primera selecció dels mètodes de drenatge que poden 

ser d’aplicació al projecte. Tanmateix, per comprendre la naturalesa del sòl on es pretén infiltrar la 

precipitació, el projectista ha d'obtenir dades subministrades per assaigs d'infiltració realitzats in situ en 

diferents emplaçaments de l'àrea per a drenar.  

COEFICIENTS D’IMPERMEABILITAT SEGONS EL TIPUS DE SÒL 
Tipus terreny K (m/s) 

Graves  10-2 - 5·10-2 

Ràpida Sorra neta 10-4 - 10-2 

Mescla de sorres 5·10-5 – 10-4 

Sorra fina 10-5 – 5·10-5 

Sorra llimosa 10-6 – 5·10-6 Mitjana 
Mescla de sorres, llims i argiles 10-7 - 10-5 

Llims 10-7 - 5·10-6 Lenta 
Argilós 10-7 – 10-8 

Figura 116. Coeficients d’impermeabilitat segons el tipus de sòl. Font: GTDSUDS 
 

Per al dimensionament dels SUDS serà necessari realitzar un assaig de permeabilitat del terreny natural de 

la zona, per comprovar in situ la capacitat d’infiltració de l’aigua de pluja en el terreny. A l’Annex 3 de la 

“Guia tècnica per al disseny de SUDS a Barcelona” es detalla el procediment a seguir per a realitzar 

l’assaig de permeabilitat del terreny. 

Aquests assaigs ofereixen informació sobre la conductivitat hidràulica del sòl local que es poden comparar 

amb les referències tècniques disponibles per determinar la conductivitat hidràulica del sòl saturat.  
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Cal seleccionar l'assaig més apropiat segons els objectius del projecte i les característiques del drenatge 

previst entre tots els mètodes per a la determinació de la conductivitat hidràulica saturada (K), entre els que 

es troben: 

1) Mètode de l’Infiltròmetre de Doble Anell o Assaig de Cilindres Concèntrics. 
2) Mètode del Pou de Nivell Variable o Mètode de Porchet. 
3) Mètode del Pou de Nivell Constant. 
4) Mètode del Tensioinfiltròmetre. 
 

El mètode del “Pou de Nivell Variable” o de Porchet, és un dels mètodes més populars per la seva 

versatilitat per estimar (K) però té com a inconvenient que presenta resultats sobreestimats que poden 

induir a error. El mètode del “Doble Anell” és de fàcil aplicació a sòls agrícoles i altres sense presència de 

pedres, graves o altres materials, com ara els que es troben als sòls urbans, raó per la qual  no sempre 

serà el més adequat per als projectes d’urbanització. 

Per aquesta raó, per als projectes de SUDS es recomanen específicament els assaigs següents: 

a) Assaig de permeabilitat en rasa o BRE Digest 365, “Soakaway Design” 
b) Mètode de Haefeli o mètode de l’Artesa 

 

Cal tenir en compte que els sòls de la ciutat de Barcelona són inherentment heterogenis. Els assaigs poden 

donar dades excessivament desviades respecte al comportament hidràulic del sòl o respecte al 

comportament de l'àrea per a drenar, ja que l'experiència indica que els assaigs sobre el terreny acostumen 

a sobreestimar la conductivitat hidràulica dels sòls sorrencs i alhora infravaloren el mateix resultat per als 

sòls argilosos. 

En la pràctica, aquesta possibilitat es tradueix en la necessitat d'utilitzar un factor de correcció de la 

conductivitat hidràulica (u) per a cada tipus de sòl i en cada punt de l'assaig local, segons l'experiència i 

dades empíriques que el projectista pugui recollir. 

FACTORS DE MODULACIÓ DE (K) OBTINGUT PER ASSAIG LOCAL 

Tipus de sòl Factor de modulació del sòl (u) per a convertir (K) puntual en (K) per superfície. 
Sorrenc 
Francosorrenc 
Francoargilós 
Argilosorrenc 
Argilollimós i Argilós 

0,5 

1,0 

2,0 

Figura 117. Factors de modulació de la conductivitat hidràulica saturada (k) obtingut per assaig local 
 

Generalment, els dispositius d'infiltració no són recomanables en terrenys a tocar d’edificacions i 

estructures subterrànies, amb molt fortes pendents, o amb sòls ubicats sobre capes impermeables 

superficials o altres que puguin generar la re-emergència de l'aigua infiltrada en forma de font a mitja 

vessant, 

Els dispositius d'infiltració tampoc no són recomanables en sòls que presentin salinitat alta, o en aquells 

susceptibles a la dispersió de les seves partícules perquè la seva mineralogia rebutja la presència d'aigua 

fins i tot quan la seva velocitat hidràulica és pràcticament nul·la, com ara les argiles dispersives. 

9.1.2. Drenatge agronòmic 

El drenatge agronòmic s’ha d’executar formant mitjançant una capa de sorra o grava fina neta que actuï 

com filtre i rases drenants situades sota el nivell de la xarxa de reg i de la terra de jardineria que actuïn com 

col·lectors de l’escorrentia. El gruix de la capa de filtre i la fondària i amplada de les rases s’adaptarà a les 

condicions del terreny. 
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La capa i rases del drenatge agronòmic s’han d’executar amb materials d’alta porositat, nets i lliures de fins. 

Es preferible aplicar materials molt fins a la capa de filtre i no fer servir geotèxtils com material de separació 

de les terres de jardineria. El geotèxtil, si s’ha d’aplicar, ha de separar el drenatge del terreny. 

Es preferible que el reblert de les rases estigui format per grava més gruixuda que la capa de filtre o per un 

gradient de graves, col·locades sobre un fons de terres de rebaix lleugerament compactat, sobre un llit de 5 

a 10 cm de gruix de sorra fina, i cobertes com mínim amb una capa de 10 cm del mateix material, també es 

pot fer servir canonades perforades o material equivalent quan el càlcul hidrològic indiqui la necessitat de 

drenar amb molt alta eficiència. 

També es poden fer servir rases de drenatge aïllades, sense capa de filtre global; en aquest cas la rasa es 

formarà de la mateixa manera, però la capa superior de la rasa estarà reblerta amb terres de jardineria 

franca-sorrenca de bona qualitat, per generar continuïtat amb las terres de jardineria. 

L’amplada mínima de les rases serà de 20 cm en el fons de la rasa, o proporcionalment superior en 

dimensió al element de drenatge, amb un mínim de 5 cm d’amplada extra per cada costat a la part superior. 

La fondària mínima de les rases serà variable en funció de la plantació i les condicions del terreny, i 

variaran entre els 50 cm per zones de gespa i els 150 cm que poden ser necessaris en zones d’arbrat. 

La configuració per defecte del drenatge agronòmic serà en “espina de peix”, aprofitant la traça i pendent 

natural del terreny sempre que sigui possible, i les rases de recollida - denominades col·lectors- estaran 

dimensionades per conduir el volum d’aigua capturat i conduir-la a d’altres dispositius de drenatge de més 

entitat, com ara pous, balses o dipòsits de drenatge per infiltració o altres SUDS. 

També es possible connectar el reg agronòmic a un pou sobreeixidor que connecti amb embornals, o a 

canonades que al seu torn evacuen l’aigua cap al clavegueram, segons les especificacions de BCASA, 

però es preferible retenir l’aigua al terreny. 

En qualsevol cas, es essencial que sempre hi hagi un punt de recollida de l’aigua i un dispositiu definit per 

tractar la seva infiltració o vessament. 

El disseny de la solució de drenatge agronòmic ve determinat per les corbes de nivell del terreny -drens 

longitudinals, transversals, oblics o en ziga-zaga- i per la disposició de les rases de drenatge envers els 

col·lectors -graella, pinta o espina de peix- i per tant s’han de considerar les pautes següents: 

1) Establir la fondària mínima de les instal·lacions de les rases de drenatge tenint en compte la fondària 
de les arrels dels elements vegetals a implantar i les condicions del terreny. 

2) Determinar l’espai entre rases de drenatge depenent de la fondària de la instal·lació, de la tolerància a 
l’entollament de l’espècie seleccionada i del tipus de sòl. 

3) Determinació del pendent i la longitud de les rases de drenatge tenint en compte que s’han de projectar 
amb el major grau de pendent possible per desaiguar el màxim cabal amb la mínima secció.  

4) El pendent mínim ha de ser del 0,5%. En terrenys amb pendent es pot traçar el dren de manera 
paral·lela a la superfície del mateix.  

5) En terrenys planers la longitud màxima de les rases no ha de superar els 300 m i però en terrenys amb 
pendent natural pot arribar als 1.000 m. 

6) El diàmetre dels drens i dels col·lectors dependrà del cabal que han de conduir i del pendent amb què 
s’han instal·lat. 

 

La instal·lació dels tubs drenants s’ha de dur a terme seguint les especificacions tècniques següents: 

a. Les mides de la rasa les determina el diàmetre del tub de drenatge. 
b. Cal instal·lar un llit de gravetes de aproximadament 10 cm per al tub de drenatge (3-5 mm Ø). 
c. S’ha d’omplir la rasa amb graveta (3-5 mm Ø) fins a uns 40 cm per sobre la clau del tub.  
d. Cal reomplir la rasa amb una capa de sorra de filtre, i anivellar-la amb la terra de jardineria. 
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SECCIÓ TIPUS DE RASA DE DRENATGE 

 

Figura 118. Secció tipus de rasa de drenatge 
 

9.1.3. SUDS 

Per tal de reduir el impacte de la impermeabilització del sòl i reproduir en l’àmbit urbà el comportament 

natural de l'aigua d'escorrentia, es recomana la instal·lació de SUDS en zones de nova urbanització o 

zones objecte de millora integral.  

Els SUDS són sistemes de drenatge tant alternatius com complementaris al drenatge convencional, que 

permeten reproduir en l’àmbit urbà el comportament natural de l’aigua d’escolament: 

1) Augmentant el temps de concentració 
2) Laminant els cabals 
3) Reduint els volums 
4) Augmentant la infiltració 
5) Millorant la qualitat del medi 
 

El disseny dels SUDS ha de considerar els anomenats “quatre pilars” per a obtenir els beneficis 

mediambientals, socials i econòmics esperats. 

ELS QUATRE PILARS EN EL DISSENY DELS SUDS 

 

Figura 119. Els quatre pilars en el disseny dels SUDS. Font: CIRIA, 2015 
 

Aquests sistemes comprenen un ampli espectre de solucions per afrontar la gestió de les aigües pluvials 

des d’una perspectiva diferent a la convencional, combinant aspectes hidrològics, mediambientals i 
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urbanístics. El seu objectiu és afavorir la retenció, el tractament i el drenatge localitzat de l’aigua de pluja 

per a la devolució al medi o per a la utilització directa, sense necessitat de consum energètic ni de grans 

infraestructures, aprofitant els processos naturals en la gestió del cicle de l’aigua. 

Els SUDS faciliten la retenció, el tractament i el drenatge localitzat de l’aigua, ja sigui per reutilitzar-la com 

per tornar-la al medi d'acord amb les condicions que exigeix la normativa, sense necessitat de consum 

energètic ni de grans infraestructures, aprofitant els processos naturals i de gestió de la ciutat. 

És necessari considerar l’aplicació de SUDS emmarcats en les accions de suport a les polítiques de gestió 

del cicle local de l’aigua i com a solucions basades en la natura per augmentar la resiliència i l’adaptació 

urbana als efectes del canvi climàtic. 

Les accions que es duguin a terme han de considerar la gestió sostenible de les aigües pluvials i reduir el 

risc d'inundacions urbanes i l'impacte ambiental dels abocaments del clavegueram en temps de pluja al 

medi receptor. 

En qualsevol cas, els projectes d’espais verds que puguin produir alteracions en el drenatge de la conca o 

conques interceptades hauran d'introduir SUDS que garanteixin que l'eventual augment de l’escolament 

respecte el valor corresponent a la situació preexistent sigui irrellevant o pugui ser compensat dintre de 

l’àmbit afectat. 

Quan es consideri necessari, PiJBIM podrà exigir la realització d'un estudi preliminar estimant els 

coeficients d’escorrentia abans i després de la intervenció, justificant aleshores la necessitat o conveniència 

de les tècniques de SUDS, segons l'eventual augment de l'escorrentia produït per la impermeabilització o 

urbanització de les superfícies. Aquest estudi serà exigible quan la superfície de la nova actuació suposi 

almenys el 25% de la superfície total de la conca de captació o quan l’àmbit del projecte suposi de més de 

0,5 Ha d’àrea i la superfície permeable (parterres, escossells, sorrals) sigui inferior al 50% del total.  

Les propostes de SUDS s’acompanyaran del corresponent càlcul dels volums d’aigua a tractar i el temps de 

retorn estimat per cada sistema. La millor referència per començar a calcular aquest dispositius i sistemes 

es la “Guia tècnica per al disseny de SUDS a Barcelona”, on es fa referència a les dades de Cicle de 

l’Aigua de Barcelona. 

Les propostes de SUDS respectaran les necessitats de conservació de l’espai verd i l’ús ciutadà, i els 

projectes de drenatge d’aquest tipus inclouran un estudi del cicle de vida i de la gestió i manteniment dels 

SUDS proposats. 

9.1.4. Condicions de disseny 

La utilització efectiva de SUDS d’acord amb la “Guia tècnica per al disseny de SUDS a Barcelona” en àrees 

verdes exigeix que la redacció del projecte contempli afavorir una sèrie d’estratègies que condicionen el 

resultat final de la proposta.  

És possible utilitzar dispositius d'infiltració de manera que capturin una fracció significativa de l’escorriment 

superficial de la pluja de disseny (T) previst per al projecte. Les aigües d’escorrentiu poden arribar als 

SUDS per diverses vies: 

1) Per escorrentiu superficial. Els dispositius d'infiltració s’han de situar, en general, a la part inferior dels 
plans de l'escorrentiu en què es divideixin les conques vessants.  

2) Procedent d'altres dispositius d'intercepció, com ara cunetes, vorades, embornals o canals enreixats. 
En aquest cas, el disseny ha de tenir en compte la transició entre uns tipus de dispositius i els altres, i 
la necessitat de dissipar l'energia cinètica de l'aigua en moviment i la seva distribució de manera 
uniforme per tota l'àrea del dispositiu, per evitar problemes d’erosió i d'arrossegament de materials. 

3) Procedents de cobertes o terrasses d’edificis públics. L’aigua dels baixants es condueix des de les 
cobertes als SUDS mitjançant tubs o canals. En aquest cas, precisa del permís explícit de PiJIM i 
BCASA. En tot cas, el sobreeixidor i les arquetes de repartiment han d’estar a l’interior de l’edifici i el 
seu titular és responsable del seu manteniment.  
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En cas que les aigües d’escorrentiu presentin un alt contingut de sediments, és obligatori introduir mesures 

de tractament preliminar de filtració de l'escolament, com ara franges filtrants, cunetes vegetades o dipòsits 

de sedimentació, per evitar el rebliment dispositiu i mantenir la seva capacitat drenant. 

En general, es recomana afavorir una topografia formada per superfícies amb baix pendent i conques 

capaces de retenir i laminar l’escorrentia sense generar grans desnivells. Cal evitar, en la mesura que sigui 

possible, les modificacions del terreny existent en presencia de vegetació existent o hàbitats potencialment 

valuosos, i mantenir el drenatge natural del terreny, la topografia i l'estructura del sòl existent mitjançant els 

següents criteris: 

a) Disposar els dispositius de drenatge aprofitant els pendents i les lleres existents. 
b) Permetre la inundació ocasional de les cotes baixes si no causa inconvenients. 
c) Evitar la descàrrega d'aigua d'escorrentia incontrolada sobre lleres i superfícies. 

És preferible evitar la formació de talussos amb pendent superior al 10% i formar bancals sempre que es 

pugui. Si no és possible evitar la creació de talussos, cal prendre una sèrie de mesures durant la fase de 

disseny amb consideració del seu futur manteniment i estabilitat, per exemple, valorar la possibilitat 

d’incloure-hi tècniques d’estabilització i retenció de sòls, preferiblement amb materials naturals i elements 

vius, sempre depenent de cada cas concret i subjecte a l’aprovació de PiJIM. 

En excavar el volum necessari per a l'execució d'un SUDS es desestabilitza l'estructura del sòl, que tendeix 

a respondre de manera dinàmica. També es trenca o altera l'espai d'intercanvi entre el sòl i la precipitació. 

En el cas dels sòls sorrencs, la resposta pot esdevenir d'una forma ràpida, que desestabilitzi la mateixa 

excavació. Als sòls argilosos, que posseeixen major cohesió, aquestes respostes es manifesten en un 

termini més ampli de temps. 

Aquests sòls argilosos poden oferir més resistència al restabliment del intercanvi amb l'aigua de drenatge i 

és freqüent que la mateixa excavació generi un front impermeable en els talls producte de l’excavació, que 

cal trencar. El temps de resposta i de restauració de l'equilibri depèn de factors entre els quals hi ha la 

presència de vegetació, la granulometria, la consistència, la profunditat d'excavació, la humitat, la 

permeabilitat, l'estratigrafia i la climatologia. 

Davant l'eventualitat d'una possible excavació per tal d'infiltrar, cal realitzar una anàlisi simplificat per obtenir 

l'angle de talús estable per al tipus de sòl, especialment per a excavacions amb sol·licitacions externes 

(trànsit o d'altres) o en el veïnatge de camins, edificacions o altres estructures. 

9.1.4.1. Laminació 

Consisteix a retenir i fragmentar l'escorriment superficial sistemàticament per evitar que adquireixi un volum 

i una velocitat significatius. Amb aquest objectiu és recomanable: 

1) Capturar sovint l'escorriment i amb varietat de dispositius. 
2) Donar continuïtat a les zones vegetades perquè actuïn de superfícies de laminació. 
3) Restringir les àrees impermeables a la menor superfície possible. 
4) Aplicar pendents mínimes en paviments i parterres. 
5) Introduir cavallons, vores i reguerons als parterres o zones vegetades del projecte. 
6) Fomentar la formació de petites terrasses en lloc de grans talussos. 
7) Dissenyar els sistemes de contenció de terreny perquè laminen l'escorriment. 
8) Aplicar tècniques de retenció de sòls. 
9) Utilitzar paviments permeables sempre que sigui possible. 

 

  

 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  212 

9.1.4.2. Retenció 

Per retenir la fase inicial de cada esdeveniment de precipitació i afavorir el seu tractament in situ mitjançant 

infiltració cal: 

1) Afavorir la detenció natural mitjançant punts baixos localitzats a les àrees vegetades. 
2) Intercalar àrees impermeables amb altres permeables. 
3) Reservar els emplaçaments i espais oportuns per als dispositius d'infiltració. 
4) Afavorir la filtració de l'escolament mitjançant superfícies vegetades. 
5) Preveure la introducció d'estanys i aiguamolls vinculats al sistema de drenatge. 
6) Fomentar altres tècniques alternatives de baix impacte que puguin resultar apropiades. 

9.1.4.3. Sobreeiximent  

Les xarxes de SUDS i els dispositius han de disposar d’un sobreeixidor o funcionar de manera que l'aigua 

capturada vessi cap a altres mètodes de captura i control, com ara pous, reixes o embornals convencionals, 

per a descarregar a la xarxa de sanejament general les pluges que excedeixin els seus límits de disseny, 

subjecte als criteris de BCASA. 

Els projectes que poden contemplar la no connexió dels SUDS al sistema de sanejament, però la no 

connexió requereix un planejament que tingui en compte la meteorologia del lloc i la consideració del risc a 

tercers. La seva viabilitat a llarg termini requereix un manteniment rigorós de les àrees desconnectades i els 

projectes hauran de pressupostar de forma precisa les possibles despeses generades al llarg del cicle de 

vida de la infraestructura i les eventualitats de manteniment i conservació.  

La no connexió estarà sempre subjecte als criteris de BCASA i PiJBIM, que valorarà la seva capacitat per 

gestionar la proposta, i que podrà donar la seva aprovació segons les previsions dels recursos i costs 

estimats en el estudi de cicle de vida del projecte. 

9.1.4.4. Vegetació 

La majoria de SUDS es projecten integrades en espais verds, i es doten d’una capa superior de vegetació, 

que realitza funcions com ara la retenció de contaminants i la retenció del sòl.  

En el disseny de la vegetació dels SUDS cal tenir en compte els següents aspectes: 

1) El règim hídric que precisen les diferents espècies que conformen la comunitat vegetal utilitzada, tant 
per la seva implantació com per la seva supervivència a llarg termini,  

2) Les condicions existents favorables a la biodiversitat, tals com els hàbitats d’espècies, l’orografia, la 
vegetació, el drenatge i els possibles cursos d’aigua superficials o subterranis. Aquests s’han de 
preservar sempre que sigui possible.  

3) Els serveis ambientals i socials que els ciutadans esperen dels espais verds. Cal dissenyar els SUDS 
amb criteris de foment de la biodiversitat que facilitin la reducció del consum hídric i dels ensums de 
conservació. 

4) Les necessitats de conservació i manteniment dels espais verds.  

Per afavorir un model de gestió preventiu abans que correctiu, cal dissenyar els SUDS amb projecció de 

futur, considerant el cicle de vida de l’espai, el desenvolupament de les espècies vegetals a mig i llarg 

termini, les seves condicions edàfiques, i els seus requeriments en les condicions urbanes que imposa la 

ciutat de Barcelona. Com tota infraestructura, cal dimensionar correctament tant la seva geometria com la 

seva operativitat per obtenir el retorn de la inversió desitjat. 

9.1.5. Classificació dels SUDS 

Els components dels sistemes de drenatge en àrees verdes es poden tipificar d'acord amb una gradació de 

criteris. Un primer criteri es la classificació de “estructurals” i “no estructurals”. Els primers es poden 
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considerar infraestructura pròpiament dita. Els segons son aquells que contribueixin a la seva gestió i 

promoció, com ara la senyalització.  

Els sistemes de SUDS estructurals es poden classificar també com: 

1) Interns: es limiten exclusivament a l’àmbit del projecte. 
2) Externs: superen l'àmbit del projecte i connecten amb col·lectors, lleres i rius. 

Els sistemes es componen al seu torn de xarxes i dispositius, que poden ser superficials i subterranis. Quan 

els dispositius actuen sense estar connectats a una xarxa es coneixen com a localitzats. 

Normalment, l'escorriment arriba a aquests dispositius de manera directa, des de la superfície on es 

produeix l'escolament, fins a la zona on la capa superficial del dispositiu en permet la infiltració efectiva, 

desprès de passar per alguna forma de filtratge.  

L'aigua pot arribar al dispositiu indirectament, procedent de dispositius d'intercepció com ara embornals o 

canals enreixats, però aquesta opció no es desitjable, ja que concentren l’escorrentiu sense filtrar ni millorar 

la qualitat de l’aigua.  

En presència de cabals amb un alt contingut de materials sedimentaris cal introduir mesures de tractament 

preliminar de filtració de l'escolament, com ara franges filtrants, cunetes vegetades o dipòsits de 

sedimentació, per mantenir-ne l’efectivitat hidrològica. 

Els dispositius utilitzats amb més freqüència en drenatges per infiltració són rases, dipòsits i pous i a 

efectes de càlcul i disseny: 

a) Un dipòsit d'infiltració és equivalent a un estany obert de dimensions similars. 
b) Els pous no són especialment efectius en comparació amb els altres dispositius. 

 

ELEMENTS DE DRENATGE ALS ESPAIS VERDS 
SISTEMES INTERNS Dispositius Superficials Anivellació Pendents 
    Cavallons 
    Terrasses 
   Intercepció Rigoles 
    Cunetes 
    Embornals 
    Canals 
    Pous 
   Filtració Franges vegetades 
    Cunetes vegetades 
   Infiltració Paviments mixtos 
    Paviments permeables 
   Emmagatzematge Estanys 
    Aiguamolls 
   Elements auxiliars Dissipadors 
    Sedimentadors 
     
  Subterranis Infiltració Rases 
    Dipòsits 
    Pous 
   Desguàs Subsolatge 
    Drens 
    Tubs 
   Elements Auxiliars Pous de decantació 
    Pous de connexió 
    Registres 
     
 Xarxes Superficials   
  Profundes   
     
SISTEMAS EXTERNS Naturals Rius i lleres   
     
 Artificials Col·lectors   
  Dipòsits   
  Altres   

Figura 120. Elements de drenatge als espais verds. Font: NTJ 01K Part 2. 
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Els paviments porosos i cel·lulars també poden filtrar i infiltrar escorriment sempre que les seves bases i 

subbases estiguin dissenyades a l’efecte, però el seu rendiment pot baixar significativament amb el temps. 

Tots aquests sistemes són compatibles amb sistemes de recuperació i reciclatge d'aigua de precipitació o 

reg, i tots ells necessiten elements auxiliars i manteniment regular per al seu correcte funcionament i 

conservació. 

De forma genèrica, els SUDS es poden classificar segons la seva configuració, la seva capacitat de gestió 

de l’aigua de pluja, i la seva funció. 

CLASSIFICACIÓ DELS SUDS A LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

TIPUS DESCRIPCIÓ 
Aljubs (R-ALJ) Són estructures que emmagatzemen d’aigua de pluja per al seu ús al voltant (rec, neteja). Poden 

ser prefabricats o no, de diversos materials (polipropilé, formigó), i estar soterrats o a l’aire lliure. 
Rases drenants (F-RAS) Estructura lineal subterrània de captació i filtració d’aigua de pluja per a la seva conducció amb 

flux reduït a punt de vessament, formada generalment per cel·les estructurals o graves, 
embolicats amb geotèxtil i amb conducte de drenatge. 

Franges vegetades (F-FRA) Són superfícies amb vegetació, en general disposades longitudinalment, que permeten que l'aigua 
de pluja corri al seu través, reduint la velocitat del flux i aconseguint el filtrat (sempre que 
l’amplària sigui suficient). 

Cobertes verdes (F-COB) Terrasses d’edificis amb vegetació extensiva (generalment sedums, amb una petita capa de sòl i 
no transitable) o intensiva (amb major varietat de vegetació de diferent tamany, substrat gruix i 
generalment accessibles). Sobre la impermeabilització es posa una capa drenant.  

Paviments permeables (I-PAV) Superfícies transitables que permeten el pas de l’aigua al seu través, l’emmagatzematge a la sub-
base (a base de graves i/o geocel·les) i la infiltració o evacuació a través de tubs o estructures 
drenants. Poden ser superfícies continues poroses (formigó, asfalt, resines), modulars poroses 
(gespa o graves reforçades, llambordes poroses)o modulars permeables (llambordes amb junta). 

Pous, rases i dipòsits d’infiltració 
/ detenció (I/D-DIP) 

Estructura subterrània de laminació i acumulació d’aigua de pluja per a la seva infiltració al terreny 
o vessament controlat, formada generalment per cel·les estructurals o graves, envoltats amb 
geotèxtil.  

Escocells d’infiltració (I-ESC) Sistemes que permeten l’acumulació d’aigua al sobre d’uns substrats que compleix les condicions 
edàfiques necessàries per a l’arbrat urbà però que resolen el problema de càrrega de trànsit 
barrejant terra vegetal modificada amb pedra angular o cel·les estructurals. 

Parterres inundables (I/D-PAR) Són depressions de poca profunditat amb vegetació, que aporten laminació de les aigües de pluja. 
Poden fer les funcions d’estanys d’infiltració (de l’aigua al terreny) o de detenció (amb conducció a 
punt de vessament). 

Cunetes vegetades (T-CUN) Són llargs canals poc profunds, amb una pendent suau del terreny, on l'aigua de pluja corri a 
través de la vegetació, reduint el flux i aconseguint el seu filtrat. 

Estanys i aiguamolls (T-EST) Llacunes artificials amb làmina permanent d'aigua dissenyats per millorar la qualitat de les aigües 
de pluja i per laminar el cabal de vessament. 

Franges de biorretenció (T-BIO) Grans escocells per generar espais de creixement radicular pels arbres i vegetació als carrers, al 
temps que afavoreixen la laminació, el tractament i posterior infiltració d’aigua al terreny. 

Figura 121. Classificació de SUDS aplicables a la ciutat de Barcelona segons la seva funció. Font: LID 
 

Els SUDS poden tractar l’aigua de forma més biològica o més mecànica, amb un gradient de solucions 

intermèdies capaces de gestionar un volum d’aigua variable. Classificar i tipificar aquests sistemes segons 

la quantitat i la manera que tracten l’aigua d’escorrentia capturada permet generar una matriu que organitza 

els diferents dispositius d’acord amb les seves prestacions.  
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D’acord amb els criteris expressats, la taula adjunta mostra els principals tipus de SUDS Estructurals, 

organitzats en nivell creixent de servei de tractament i de reducció de volum.  

Els codis emprats a la tipificació destaquen, amb la primera lletra, la funció principal que realitzen (D: 

Detenció, R: Retenció, F: Filtració, I: Infiltració, T: Tractament), contenint tot seguit les tres primeres lletres 

del nom del dispositiu. 

9.1.6. Paviments porosos i cel·lulars 

Els paviments porosos o cel·lulars – també anomenats mixtos i/o permeables- es poden instal·lar com un 

SUDS per si mateixos o per acompanyar altres sistemes i dispositius. S’han de col·locar sobre una base i 

sub-base permeable, amb una capacitat d’infiltració equivalent al paviment con a mínim i amb sistemes de 

recollida d’aigua per justificar el seu ús. 

Els paviments cel·lulars o mixtos son paviments flexibles, amb discontinuïtats, amb peces de diferents 

dimensions col·locats en sec sobre subbase porosa, separats en juntes de diferents gruixos permetent el 

conreu de vegetació.  

Aquest tipus de paviments presenten avantatges ambientals i pasatgistiques, però presenten limitacions 

importants a llarg termini. Son aplicables només en llocs de baixa intensitat d’ús per vianants i no toleren bé 

la presencia de vehicles. Presenten moviment amb el temps, i son poc o res accessibles. La vegetació i les 

peces del paviment no responen bé al trepig continuat, al trànsit de vehicles, la presencia de mobiliari urbà 

o de terrasses.  

Per regar la vegetació, s’ha d’incloure un sistema de reg que actua sobre el paviment, detall inherentment 

ineficient. No son totalment compatibles amb el maquinari de sega ni responen bé a les reparacions, 

especialment desnivells. La seva complexitat de conservació fa que no siguin recomanables si no 

presenten al menys un 50% de superfície de superfície verda en relació al paviment, que ha de ser el més 

horitzontal possible. Els dissenys d’aquest tipus de paviment s’hauran de consensuar amb PiJBIM, que en 

qualsevol cas no acceptarà paviments que presentin menys del 33% d’àrea vegetada respecte a l’àrea total 

pavimentada. En cap cas serà PiJBIM responsable del manteniment d’aquest tipus paviments. 

Els paviments porosos estan constituïts per materials amb la capacitat d’infiltrar quantitats significatives 

d’aigua al subsòl, aquest tipus de paviment pot estar constituït per materials continus o per peces, 

normalment es basen en aglomerats asfàltics o formigó, encara que es poden trobar altres materials. 

Presenten algunes avantatges en la gestió de l’escorrentia i poden afavorir la infiltració en certes situacions, 

especialment sobre sòls estructurals i escocells correguts, però presenten algunes limitacions relacionades 

amb la seva tendència a colmatar-se amb el temps.  

No es poden fer servir en emplaçaments amb arrossegaments freqüents de materials granulars i matèria 

orgànica, com potser peus de talussos sense cunetes de recollida d’aigua o sense sistemes de retenció de 

sòls. Tampoc funcionen de forma eficient en llocs on han d’actuar com recollida de l’escolament d’altres 

superfícies, o amb grans pendents. S’han de netejar amb aigua a pressió amb certa freqüència per garantir 

el seu correcte funcionament, el que fa que no siguin totalment compatibles amb els paviments mixtos. En 

cap cas serà PiJBIM responsable del manteniment d’aquest tipus paviments. 

Excepcionalment, es podran fer servir paviments mixtos i permeables en el conjunt d’una estratègia de la 

gestió de l’aigua i el verd urbà. La proposta de disseny vindrà acompanyada d’un estudi del cicle de vida de 

la solució dels paviments i d’un pla de gestió i manteniment dels mateixos, que haurà de ser aprovat amb el 

vist i plau de PiJBIM, i els responsables de Vialitat i Districte. 

Per aprofitar la permeabilitat del paviments, es recomana utilitzar elements porosos que deixen passar 

l’aigua amb una la capacitat de filtració no inferior a 60 l/s/ha. Idealment, seria preferible arribar al màxim 
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possible, que s’estima en 150 l/s/ha. Si es considera un valor mitja de 100 l/s/ha, resultaria en una infiltració 

de 0,01 mm/s. 

CÀLCUL D’INFILTRACIÓ MITJA PER PAVIMENTS POROSOS 
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Figura 122. Càlcul d’infiltració mitja per paviments porosos. 
 

Aquest valor d’infiltració en zones de baixa pendent, on la velocitat de l’aigua sobre el paviment es reduïda, 

els volum d’aigua poden ser considerables. Per tant, tenim en compte un temps d’una hora, es pot preveure 

una infiltració de 36 mm, que es pot considerar significatiu.  

9.1.7. Selecció dels dispositius  

A l’hora de seleccionar els tipus de SUDS és fonamental definir les prestacions i els objectius desitjats per 

aquests sistemes. La següent taula resumeix els beneficis potencials de cada tipus de SUDS que solen 

servir com a criteris de disseny, així com la magnitud estimada dels costos relatius de construcció i 

manteniment: 

BENEFICIS POTENCIALS DE CADA TIPUS DE SUDS 

 
Nota: El barem de costos de construcció i manteniment per als diferents tipus de SUDS es per referencia 
Figura 123. Beneficis potencials de cada tipus de SUDS estructural. 
 

Cal tenir en compte els condicionants de l’entorn, els costos de construcció i manteniment, reparació i 

reposició dels dispositius mitjançant una eina d’estimació multicriteri, que permeti valorar també els 

beneficis ambientals i socials dels SUDS envers tots els costos que es puguin donar durant la vida útil de la 

infraestructura.  

Aquestes eines combinen criteris quantitatius (per exemple costos i emissions) amb altres criteris qualitatius 

i qualitatius, de forma que es pugui decidir entre diferents opcions de drenatge amb una informació més 

completa i una visió més integrada dels beneficis d’una gestió de l’aigua de pluja sostenible. En aquest 

sentit, es recomana fer servir l’eina E²STORMED per realitzar una avaluació multicriteri del SUDS. 

  

Events 
freqüents

Events 
extrems

D-DIP dipòsits de detenció ++ ++ ++ + Baix Baix
D-PAR parterres de detenció ++ ++ ++ ++ ++ Baix Baix
R-ALJ aljubs + ++ + ++ Baix Baix/Mig

F-FRA franges filtrants ++ ++ + + Baix Baix/Mig
F-RAS rases f iltrants + ++ ++ + + Baix Mig
F-COB cobertes verdes + ++ ++ ++ ++ Alt Mig/Alt

I-POU pous d’infiltració             ++ ++ ++ ++ + + Baix Mig
I-DIP dipòsits d’infiltració ++ ++ ++ ++ + + Alt Mig
I-PAV paviments permeables ++ ++ ++ ++ + + Alt Mig
I-PAR parterres inundables ++ ++ ++ ++ ++ ++ Mig Mig
I-ESC escossells d’infiltració + ++ ++ + ++ Mig Mig

T-BIO franges de bioretenció ++ ++ ++ ++ ++ ++ Mig Mig
T-EST estanys d’infiltració ++ ++ ++ ++ Baix Baix
T-CUN cunetes vegetades ++ ++ + ++ ++ ++ Baix Baix

++ Compliment objectiu probable
+   Compliment objectiu possible, si especialment dissenyat

Detenció

Filtració

Infiltració

Tractament

SUDS Tipus

Reducció del volum 
d'escorrentiaReducció 

cabal 
punta

Cost 
constr.

Cost 
mant.

Millora 
qualitat 

de 
l'aigua

Beneficis 
per al 

ciutadà

Beneficis 
per a la 

biodiversitat



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  217 

9.1.8. Caracterització hidrològica i càlcul d’escorriment 

El disseny i dimensionament dels SUDS es farà d’acord amb la “Guia tècnica per al disseny de SUDS a 

Barcelona”, però en casos on es vulgui obtenir alguns paràmetres inicials per a projectes de drenatge 

d'espais verds mitjançant SUDS es recomana l'aplicació d'un mètode simplificat d'estimacions i 

dimensionament de dispositius de drenatge per infiltració, basat també en un model hidrològic simplificat. 

La correcta aplicació del mètode proposat es limita al càlcul de l'ordre de magnitud aproximat del volum 

d'excavació necessari per construir dispositius de drenatge capaços de capturar i infiltrar el cabal 

d'escorriment de disseny per a una conca simplificada donada. El projectista farà servir mètodes de 

caracterització hidrològica més sofisticats un cop superada la fase d'estimació i dimensionament preliminar 

del dispositiu d'infiltració. 

Aquest mètode és apte per a la seva aplicació en l'estimació de les necessitats de drenatge per infiltració 

en àrees d’alimentació de dimensions no superiors a 4 hectàrees i plans d'escorriment que presenten 

condicions físiques i meteorològiques d'escassa complexitat, sempre sota condicions no crítiques per a la 

seguretat les persones si es produís la falla del dispositiu. 

Es tracta d'un mètode estimatiu, basta en la Norma Tècnica de Jardineria NTJ 01K Part 2 i els resultats 

obtinguts mitjançant aquest model poden resultar conservadors per a esdeveniments meteorològics 

superiors a (T=2). Per tant, l'aplicació d'aquest mètode no substitueix la normativa aplicable en cada cas, ni 

el coneixement, ni l'experiència del projectista en la redacció de projectes, ni les particularitats del problema 

que cal resoldre d'acord amb el seu criteri professional. 

MODEL HIDROLÒGIC SIMPLIFICAT 

 
Figura 124. Model hidrològic simplificat. Font NTJ 01K Parte2. 
 

9.1.9. Distància de seguretat 

Com per a tota infraestructura, és important avaluar la conveniència de la instal·lació d'un tipus o un altre de 

dispositiu SUDS, especialment en entorns urbans consolidats, i que la solució global contempli la 

possibilitat de fallida o sobreeiximent.  

Per tant, cal situar els dispositius d'infiltració a la part inferior de l'àrea d’alimentació o conca i considerar la 

distància mínima entre aquests i les edificacions o estructures existents.  
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DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

Figura 125. Distància de seguretat. Font NTJ 01K Part 2. 
 

9.1.10. Accions no estructurals 

Cal que les actuacions de SUDS contemplin mesures i accions no estructurals a l'àmbit dels SUDS, 

especialment l’ús de pictogrames específics, per exercir una labor didàctica del seu paper en reduir el risc 

d’inundació, la contaminació del medi ambient, etc, tot seguint el criteri de PiJBIM. 

9.1.11. Cicle de vida 

Els SUDS tenen unes necessitats específiques de conservació i per tant no són totalment assimilables a les 

categories existents d'infraestructures urbanes. Les tasques de jardineria associades específicament amb 

el manteniment dels SUDS no són assimilables amb les del manteniment general dels espais verds, ja que 

el funcionament i prestacions dels dispositius es poden veure afectats per la modificació o absència del seu 

manteniment específic.  

Per tant, és necessari formar als mantenidors dels SUDS en el funcionament i conservació d'aquestes 

infraestructures i desenvolupar plans i programes de conservació específics i avaluables en els seus 

resultats. 

La absència, reducció o eliminació del manteniment dels SUDS pot resultar en una baixada substancial del 

seu rendiment i una reducció del seu cicle de vida a llarg termini, el que a la pràctica suposa un 

malbaratament de la inversió realitzada en la seva implementació a l'espai urbà.  

La manca de manteniment pot esdevenir en la necessitat de realitzar costoses reparacions, 

reemplaçaments o reconstruccions dels dispositius per a restablir les funcions per les quals han estat 

dissenyats. Per les seves característiques, si no es realitza un manteniment adequat, alguns dispositius 

poden tenir un cicle de vida estimat relativament curt, fins a 20 anys, ja que són proclius a la rebliment i 

susceptibles a la compactació del terreny. 

Per tant, és important considerar un manteniment a mitjà termini que inclogui procediments d'adaptació o 

millora substancial dels mateixos, tals com la neteja de graves, reposició de geotèxtils i revegetació. 

Els SUDS que apliquen sistemes de biofiltració vegetals no permeten una distinció clara entre la fase 

constructiva i operativa, ateses les característiques dels materials vius: estan en creixement permanent i 

s'han de mantenir des d’abans del final de l'execució d'obra. 
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El projecte de SUDS haurà d’incidir en les mesures de conservació previstes, que estaran adaptades al 

clima mediterrani coster i a la intensitat d'ús de l'espai urbà de la ciutat de Barcelona, tot segons el criteri de 

PiJBIM. Per assegurar un funcionament adequat dels SUDS, com de qualsevol altra infraestructura, és 

important dur a terme les següents accions, durant la fase de redacció de projecte i d’execució de l’obra: 

1) Identificar, des de la fase de disseny conceptual, les necessitats de manteniment per a cada dispositiu 
inclòs en el sistema de drenatge. 

2) Identificar quins seran els responsables del manteniment dels diferents elements que componen el 
sistema.  

3) Desenvolupar un pla de manteniment on s'incorporin detalladament els requeriments establerts per a 
cada dispositiu. 

4) Vetllar perquè l’execució de l’obra es realitzi seguint les especificacions definides en el projecte. 

5) Mantenir els sistemes adequadament des del moment de la construcció fins que, si escau, es lliurin als 
propietaris. 

6) Transferir formalment la responsabilitat sobre les tasques de manteniment i operació, si escau. 

7) Dotar econòmicament el manteniment específic per a la tipologia dels dispositius dissenyats. 

9.1.11.1. Pla de manteniment  

Cada tipus de SUDS té associades unes tasques concretes de manteniment a realitzar, per tant el projecte 

haurà d’incloure un pla de manteniment específic del projecte. En aquest sentit, el disseny dels SUDS 

haurà de tenir en compte les tasques de manteniment associat i garantir que aquestes es puguin realitzar 

correctament, en termes d’accessibilitat, seguretat i eficiència. 

El pla de manteniment dels SUDS ha de ser breu i concís, adaptat als dispositius seleccionats i executats, i 

ha d'incloure els següents aspectes: 

1) Localització dels dispositius SUDS. 

2) Característiques principals del dispositiu (tipus, dimensions, detalls i descripció dels elements que el 
composen, nombre i tipus de sobreeixidors, si escau, i altres).  

3) Anàlisi de riscos i vulnerabilitats del dispositiu. 

4) Definició d’indicadors visuals per a detectar les necessitats de manteniment.  

5) Definició de les tasques de manteniment associades al tipus de SUDS executat. 

6) Pla d'acció davant un esdeveniment d'abocament accidental de contaminants. 

7) Recomanacions per a terceres companyies que hagin de realitzar obres. 

8) Persones de contacte en cas de detectar fallades. 

9) Fulls de registre i d'inspecció de les activitats de manteniment. 

9.1.11.2. Definició de les tasques de manteniment segons la tipologia. 

En aquest apartat es classifiquen de forma general  les tasques de manteniment a realitzar segons la 

tipologia del dispositiu. Els principals factors que influeixen a l’hora d’establir el tipus i la freqüència de 

manteniment necessaris per als diferents components dels SUDS són: 

1) Els components dels SUDS: gespa, materials granulars, estructures metàl·liques o de formigó, etc. 

2) La grandària de la conca de drenatge que vessa a cada dispositiu SUDS, que tindrà efectes sobre el 
potencial erosiu i la càrrega de sediments acumulats. 

3) Els usos del sòl a la conca de drenatge. 

4) El nivell d’activitat de construcció en la conca drenada. 

5) Els tipus de plantes emprades als SUDS, així com el disseny de plantació i les tipologies d’hàbitats 
creades. 

6) Els requeriments estètics i recreatius de l’àrea (la freqüència de les tasques de manteniment en els 
SUDS vegetats sol ser major per qüestions estètiques que per les pròpiament funcionals). 

7) Els objectius o les funcions dels SUDS: infiltració, laminació, emmagatzematge, etc. 
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Les diferents tasques de manteniment a realitzar es classifiquen en funció de la freqüència de realització 

d’aquestes, segons: 

a) Manteniment preventiu o periòdic: el que es du a terme regularment (normalment amb periodicitat 
mensual i anual), i per tant, de gestió programable.  

b) Manteniment ocasional o adaptatiu: conjunt d’accions que previsiblement seran necessàries al llarg del 
cicle de vida, però en menor freqüència i menys predictibles que les de manteniment periòdic (entre 
anual i cada 10 anys o més).  

c) Manteniment correctiu: el destinat a deixar un espai, un element o un servei determinat en l’estat en 
què es trobava abans del deteriorament, alteració o el cessament de la seva aptitud. En principi no és 
necessari, però s’haurà de realitzar aquest manteniment com a conseqüència de situacions 
inesperades com accions vandàliques, pluges excessivament fortes que deteriorin les estructures, etc. 
És a dir, en principi, s’aplica quan sigui necessari. Les necessitats de manteniment correctiu es 
detecten durant les operacions de manteniment preventiu o les inspeccions. Quasi inevitablement, 
algun tipus de rehabilitació serà necessària al llarg del cicle de vida dels sistemes.  

d) Inspeccions: en funció del seu nivell, es pot distingir entre: 
i. Revisió ordinària: duta a terme per personal no necessàriament qualificat, que participa en el 

manteniment dels SUDS o de viaris i zones verdes en general. Es detecten anomalies degudes a 
accidents, vandalisme, etc. així com situacions deficients de neteja, i es registren en un comunicat 
de revisió ordinària. Normalment es fan al mateix temps que les tasques de manteniment periòdic o 
de manteniment de carrers i espais oberts. Tasques dins d’aquesta categoria serien les revisions 
ordinàries a la recerca de possibles obstruccions i la revisió ordinària en recerca d’àrees 
erosionades. 

ii. Inspecció tècnica: revisió periòdica detallada, duta a terme per personal qualificat especialitzat per 
a cada àmbit d'inspecció, els resultats de la qual es reflecteixen en fulls de servei o informes 
tècnics. Inclou el seguiment, el monitoratge i l’avaluació dels SUDS. Més concretament, es poden 
esmentar tasques com la inspecció tècnica de les superfícies de filtració buscant possibles zones 
compactades i entollaments i la inspecció tècnica de les estructures d’entrada i els sistemes de 
pretractament per analitzar l’acumulació de sediments. 

 

A banda de la seva periodicitat, les diferents tasques de manteniment es poden classificar també en funció 

del motiu de la seva necessitat, ja sigui per conservació del verd o per manteniment de la funció de gestió 

de l’aigua d’escorrentiu. Així, les accions de manteniment es poden classificar de la següent manera: 

§ Verdes: s’inclouen les tasques de manteniment habituals d’un espai verd o paviment convencional, com 
ara regar, tallar la gespa, poda, neteja, etc.  

§ Blaves: s’inclouen les tasques associades a la gestió d’aigües d’escorrentiu urbà. Inclou les actuacions 
necessàries per a mantenir la capacitat de gestionar el volum i els contaminats generats a la conca 
vessant al dispositiu. 

 

TASQUES DE MANTENIMENT ESTÀNDARD PER SUDS 

 
Figura 126. Tasques de manteniment estàndard per SUDS. 
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A la “Guia tècnica de SUDS” s’exposen les principals tasques de manteniment que cal realitzar per a 

cadascuna de les tipologies de SUDS aplicables a la ciutat de Barcelona.  

A la taula inclosa a aquest document es mostren de forma general les tasques de manteniment que es 

poden considerar de forma preliminar abans de redactar un proejcte de SUDS. 

Els plans de manteniment específics per als SUDS projectats d’una zona concreta hauran de definir també 

les freqüències de manteniment en funció del nivell d’ús establert per a l’àrea a urbanitzar. En qualsevol 

cas, caldrà adaptar la periodicitat de manteniment definida a les necessitats de cada projecte. 

 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Segons material i disseny 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Guia tècnica per al disseny de SUDS a Barcelona  
NTJ 01K PART 2: Recomanacions de projecte de drenatge: dispositius d’infiltració. 
NTJ 15B. Sistemes de biofiltració. Aspectes generals. 
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Pàgina buida. 
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10. ENLLUMENAT  

L’enllumenat públic es una eina important per facilitar l’ús i gaudiment dels espais verds, especialment dels 

vials i els espais d’ús social més significatiu com àrees de jocs. Es important que l’enllumenat millori de 

manera efectiva els nivells lumínics i l’eficiència energètica, però produint el mínim impacte possible sobre 

la biodiversitat dels espais verds i respectant el tarannà i caràcter particular dels espais verds. 

El disseny cal tenir en compte qüestions bàsiques, com el compliment de les exigències del plec 

d’enllumenat, s’han de complir les disposicions de l’ordenança del medi ambient de la ciutat de Barcelona 

sobre aquesta qüestió, i els fanals i llumeneres s’han d’escollir d’acord amb la normativa vigent. 

Els fanals han d’estar integrats en el disseny del jardí i adaptar-hi la funcionalitat de les seves 

característiques. Les distancies de plantació de l’arbrat han de reflectir les necessitats de l’enllumenat 

públic, especialment pel que fa a nivells d’uniformitat i distribució de fanals, que s’ha de minimitzar tot el 

possible. No s’admeten fanals col·locats als parterres, en zones de plantació ni entre arbres que puguin 

tapar la llum. Com norma general, els fanals i pericons d’enllumenat s’han de situar als vials i àrees 

d’estada, i han de ser accessibles als vehicles de manteniment.  

RELACIÓ ARBRE I NIVELL D’OPACITAT 

 
Figura 127. Relació entre especies d’arbre i nevell d’opacitat. Font: Nuno Almeida LaBA 
 

PiJBIM no admet solucions de disseny basades en la poda d’esporga continua de la vegetació per permetre 

el pas de la llum, anomenada “poda lumínica”. Les solucions de projecte per enllumenat han de ser 

compatibles amb la vegetació especificada al projecte i respectar les distàncies mínimes per la plantació 

d’arbrat. 

El sistema de reg del arbres es una prioritat per PiJBIM, i es essencial que no pugui podrà entrar en 

conflicte amb els fanals i altres elements d’enllumenat en cap cas. Cal que els projectes d’urbanització 
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incloguin un plànol de superposició d’arbrat, reg, fanals i altre d'opacitat, amb indicació de zones d’ombra 

produïda per la vegetació i l’arbrat. Si resulta inevitable instal·lació de fanals en parterres es prendran les 

mesures més adequades per tal d’evitar els problemes de manteniment de l’enllumenat, tal com crear una 

zona lliure de vegetació al voltant del fanal amb un material estable. 

A efectes de l’estudi lumínic, cal desenvolupar una taula d’opacitat de la capçada de les espècies d’arbrat 

proposades en el projecte. Aquesta taula estarà consensuada prèviament amb PiJBIM i els REPs 

d’Enllumenat, i indicarà les espècies i els nivell d’opacitat estimats per al hivern i a l’estiu, tal com s’indica a 

l’exemple adjunt. 

  



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  225 

11. INFRAESTRUCTURES 

Les infraestructures d’espais verds responsabilitat de PiJBIM inclouen àrees de joc infantil, àrees per a gent 

gran, circuits de salut i cal.listenia, àrees d’esbarjo per a gossos, la senyalització i els tancaments dels 

espais verds, i els centres de treball, magatzems i molls de descàrrega de PiJBIM.  

En general, i atesa la complexitat normativa que implica el disseny d’algunes d’aquestes infraestructures, la 

redacció de projectes que incloguin aquestes i s’hagin de recepcionar per PiJIM hauran de seguir tant els 

documents vigents i com les prescripcions particulars dels tècnics de PiJBIM. 

11.1. CENTRES DE TREBALL 

Cal que els espais verds amb una superfície de plantació propera o superior als 5.000 m² estiguin dotats 

d’un local de manteniment tipus magatzem i de lavabo per als ciutadans, sempre que PiJBIM així ho 

requereixi.  

Quan l’espai verd previst tingui una superfície propera o superior als 30.000 m² —ja sigui parc, plaça o 

jardí— cal preveure un edifici de manteniment que permeti l’alberg de les brigades municipals, així com de 

locals propis d’emmagatzematge de productes, eines o estacionament de vehicles i gestió de residus, 

sempre que PiJBIM o el Departament de Neteja o requereixi. 

Al document “Pla Director del Centres de Treball de Parcs i Jardins, 2019-2020” queda reflectida tota 

l’estratègia de referència d’aquest espais. Pel que fa a nous espais d’aquest tipus, als annexes del 

document s’indiquen el punts següents: 

1) Requeriments per a nous centres de treball. 
2) Criteris generals de manteniment de centres de treball. 
 

El molls de descàrrega vegetal, seguiran els criteris recollits al document “Condicions tècniques dels molls 

de descàrrega dels espais verds” de PiJBIM. 

11.2. ACCESSIBILITAT I TANCAMENT 

Els espais verds precisen mesures per gestionar el seu aforament, protegir el patrimoni vegetal i 

generalment garantir l’accessibilitat de persones i equips de manteniment de forma segura i ordenada. Per 

tant, el projectes hauran de contemplar l’estudi de l’aforament de l’espai, tant com dels sistemes de 

tancament i control d’accés.  

Els sistemes de tancament i control d’accés estaran subjectes als criteris de PiJBIM, especialment els 

REPs i els tècnics del Departament d’Infraestructures, que determinaran la viabilitat del seu ús i 

conservació amb criteris de seguretat laboral i per les persones. 

Per norma general, l’amplada de pas mínim dels vials i portes vendrà determinada per l’amplada dels 

vehicles de manteniment, siguin per jardineria, enllumenat o altres. Aquesta amplada mínima de pas lliure 

d’obstacles –mobiliari, fanals, vegetació i altres- s’estima en 2 metres per vehicles petits i en 3 metres per a 

camions. També s’ha de considerar la forma i pendents del terreny, així com la altimetria i obstacles que es 

pugui trobar els vehicles i plataformes de manteniment que treballin en alçada, per exemple, vehicles i 

plataformes de poda d’arbrat i enfiladisses. 

Els projectes d’espais verds hauran de representar els recorreguts dels vehicles previstos, els seus 

amidaments i espais de maniobra i posicionament, en funció del vehicle necessari, i els vials utilitzats, tot 

per l’ aprovació de PiJBIM. 

Les portes i sistemes de tancament que es puguin especificar per als projectes d’espais verds necessiten 

complir uns paràmetres de seguretat i durabilitat coherents amb la resta dels elements de mobiliari públic. 
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Les portes en particular, han de ser de dimensions coherents amb el seu ús, les propietats estructurals dels 

materials emprats i necessitats de conservació. Els dissenys han de ser intrínsecament estables i segurs, i 

en cap cas es recepcionaran sistemes de portes o tancament que per les seva configuració o dimensions 

puguis suposar un perill per a les persones.  

El sistemes de tancament hauran de ser senzills, de materials durables i sostenibles, i especificats segons 

els criteris de manteniment i reposició de PiJBIM. 

Com a norma general, les portes acompliran els següents criteris: 

1) Les fulles de les portes seran lleugeres, fàcils d’operar i segures en cas de fallida. 
2) Les fulles no excediran els 2 m d’amplada excepte sota l’aprovació explícita de PiJBIM. 
3) Quan una porta necessiti rodes pel seu pes, caldrà que aquesta disposi de guies, registre i que siguin 

de fàcil manteniment i substitució. 
4) Les guies de les rodes no estaran a tocar de parterres o a punts baixos que es puguin omplir de terres. 
5) Caldrà col·locar topall a la part alta de la fulla de la porta per evitar que es puguin sortir els perns i que 

caigui. 
6) A totes les portes s’assegurarà que una vegada obertes quedin bloquejades amb un mecanisme de 

fàcil operació i que l’obertura sigui esmorteïda per evitar cops que facin patir l’estructura i els perns. 
7) Els motors seran els adients per les tipologies de les portes (dimensió, pes i morfologia). 
8) La pintura de la porta no cobrirà els forats per engreixar dels perns i no bloquejaran els passadors. 
9) El pany de la porta i els tots els mecanismes d’obertura i tancament habitual es situaran a una alçada 

accessible a uns 90 cm de la cota del terreny. 
10) Quan PiJBIM se n’encarregui  de gestionar l'obertura i tancament de portes, el pany i la clau haurà de 

ser estàndard de PiJBIM sense excepció.  
11) El disseny de la porta en general estarà subjecte al criteri del Departament de Prevenció de Riscos 

Laborals de PiJBIM pels aspectes referents a la seva operació i manipulació. 
12) Totes les portes i tanques, mantingudes o no per PiJBIM, hauran d’obtenir de fabricants i instal·ladors 

certificats de bona execució i termini de garantia no inferior a 15 anys per totes les seves parts. 
13) El disseny de portes i tancaments estarà subjecte a una avaluació de riscos formal per part del 

projectista, que haurà d’incloure’l a la memòria del projecte. 
 
Atès el risc latent per operaris i ciutadans en la configuració de cert tipus de tancaments i portes, PiJBIM 

podrà rebutjar la recepció portes especialment complexes i pesades, o que presentin un risc per les 

persones en cas de fallida estructural o caiguda accidental.  

PiJBIM no recepcionarà ni operarà portes tipus ”llibre”, amb múltiples fulles, o altres similars que presentin 

una complexitat innecessària o derivada de consideracions exclusivament estètiques. 

11.3. MOBILIARI URBÀ 

Els elements de mobiliari urbà poden ser bancs, papereres, fanals, fonts d’àrees de gossos, jardineres, 

fites, límits de parterres permanents, baranes, aparcaments de bicicletes, contenidors de recollida selectiva, 

cistelles de bàsquet, taules de pícnic i de ping-pong.  

Els elements que seran objecte del manteniment per part de PiJBIM, dintre de les seves competències, 

estaran continguts al Recull d’Elements Urbans. És important la sobrietat en el disseny i varietat dels 

elements, amb consideració del seu cicle de vida, conservació, reciclatge i reposició.  

PiJBIM es responsable d’alguns elements de mobiliari urbà que s’instal·len als espais verds, però no tots, i 

en cada projecte, cada REP es farà responsable dels seus elements. 

El mobiliari es situarà fora de parterres, gespes i zones vegetades en general, especialment els elements 

d’enllumenat, atès que poden interferir amb els sistemes de reg, dificulten les tasques ordinàries de 

manteniment i es deterioren amb més facilitat. Quan no sigui possible evitar aquests emplaçaments, per 

raons tècniques exclusivament, els elements de mobiliari s’instal·laran en una zona pavimentada al seu 

voltant d’acord amb les especificacions dels REPs de PiJBIM. 
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La distribució del mobiliari urbà de repòs, com per exemple els bancs, ha de respondre també a criteris de 

confort climàtic, per permetre la incidència del sol al hivern i la protecció d’aquest a l’estiu, mitjançant arbres 

o una pèrgola. 

És essencial que els elements de mobiliari urbà siguin compatibles amb la vegetació arbòria i amb el seu 

desenvolupament futur, especialment l’enllumenat, i els bàculs d’una instal·lació d’enllumenat públic en una 

zona arbrada han de ser els òptims pel port de les especies emprades.  

En projectes sense arbrat existent la solució passarà per distanciar els arbres nous a plantar, mentre que 

als projectes amb arbres existents s’haurà d’adaptar la tipologia de fanal a la vegetació. PiJBIM no 

autoritzarà la retirada d’arbrat per introduir o fer servir dissenys de fanal triats de forma arbitraria. 

Cal que, de forma prospectiva, el projecte faci previsió dels sistemes de límits de parterres permanents que 

PiJBIM podrà instal·lar en cas de necessitat, sigui per canvi d’ús de l’espai, per petició del Districte o per 

impossibilitat de mantenir la vegetació degut al trepig continuat.  

S’ha de diferenciar aquests límits permanents -que es poden incloure al projecte per executar en obra, o 

com previsió per al futur- dels límits de parterres provisionals, que s’han de preveure al projecte i 

pressupost pel període d’implantació de jardineria i període de garantia, com mínim. Aquest tipus de límits 

de parterres provisionals temporals seran potestat exclusiva de PiJBIM, que determinarà quins models fa 

servir d’acord amb les seves necessitats de gestió. 

En tot cas, el mobiliari urbà s’ha d’escollir d’acord amb la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans 

de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de 

Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic. Pel que fa a elements nous, 

es podran realitzar proves pilot, que estaran explícitament autoritzades per la Direcció de Conservació i els 

REPs de PiJBIM. 

Si les proves no resulten satisfactòries, en els 2 anys posteriors a la seva instal·lació, PiJBIM podrà exigir la 

retirada i substitució dels elements a càrrec de l’òrgan gestor del contracte. 

11.4. SENYALITZACIÓ 

Tots els espais verds subjectes a recepció per part de PiJBIM hauran de incloure documents amb la 

definició i detall de la seva senyalització. Si l’espai verd supera els 10.000 m², cal presentar un projecte de 

senyalització elaborat segons el Manual de senyalització pels espais verds públics de Barcelona, que ha de 

ser validat per PiJBIM. 

En general, existeixen dos tipus de senyalitzacions: la informativa i la direccional. Els objectius són diferents 

i, per tant, el seu desenvolupament gràfic i industrial, també. Les propostes de senyalització seran clares i 

senzilles, sense proliferació de pictogrames o altres senyals. El criteri ha de ser de màxima economia i 

claredat en la situació i exposició d’informació, i els missatges han ser únics, curts, clars i de fàcil 

interpretació i situats preferentment a les entrades dels espais verds. 

La senyalització que proporciona informació ha de figurar en els accessos de la zona verda, i s’estructura 

en dues categories: serveis, i recomanacions d’ús i respecte. Com a serveis s’entenen la ubicació i 

l’existència de locals de primers auxilis, lavabos públics, instal·lacions esportives, àrees de joc, espais 

reservats per a gossos i concessions de tipus comercial. La informació d’ús i respecte acostuma ser de 

prohibició o d’informació sobre el medi.  

Les senyalitzacions de prohibició són molt importants i han d’estar presents en els accessos. Poden fer 

referència a si està permesa o no l’entrada de gossos, a la necessitat de portar-los lligats o a la prohibició 

d’entrar-hi amb vehicles a motor.  
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També es poden col·locar en l’interior del parc, en funció de l’ús dels espais concrets, per exemple en 

zones de repòs i contemplatives per indicar la possibilitat o no de jugar a pilota a la gespa, la prohibició de 

trepitjar l’herba o la possibilitat o no d’entrar-hi amb animals, així com en determinats recorreguts. 

La senyalització d’informació ha d’indicar les característiques de l’espai i les possibilitats d’ús i gaudi que 

comporta. En ocasions, els grans parcs disposen d’un patrimoni vegetal, cultural o històric que mereix ser 

explicat a través d’elements de senyalització específics. Les dimensions de la zona verda són les que 

determinaran la necessitat de disposar de peces de senyalització especials per indicar a l’usuari on es 

troben determinats serveis, o els diversos itineraris que ofereix la zona verda en temes culturals o vegetals.  

El Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona estableix diferents tipus de 

senyalització, 

SENYALITZACIÓ D’ESPAIS VERDS 

DIRECCIONAL 
(Clúnia) 

Situada als accessos dels parcs, conté un resum de tot el que s’hi pot trobat al interior i 
és la peça que recull més acuradament els criteris d’accessibilitat. Inclou un plànol tàctil 
i anotacions en Braille, la qual cosa facilita l’orientació i la localització dels serveis i 
equipaments als visitants amb dificultats visuals. 

NORMATIVA Serveix per identificar un espai, un servei, un equipament o una activitat. (Àrees de ...) 

DIRECCIONAL Indica els recorreguts i facilita l’orientació a dins del parc. 

CONDUCTIVA 
(Pictogrames) 

El respecte a l’entorn, ja sigui en relació amb la vegetació o amb qualsevol component 
del mobiliari urbà, és present en el senyal, que recorda les accions aconsellables i 
també les prohibides. S’ha de fer servir molt ocasionalment, per reforçar les normes 
generals d’aplicació i els missatges a l’entrada dels espais verds. 

EXPLICATIVA Recull una informació concreta que pot ser interessant: per exemple de tipus botànic o 
didàctic, que expliquin i facin divulgació de les funcions dels espais. 

USOS Inclou esquemes per fer exercicis de tonificació en els circuits esportius. 

Figura 128. Senyalització d’espais verds 
 

La inclusió de la resta de tipologies de senyalètica dependrà de les característiques concretes de l’espai i, 

en tot cas, caldrà consultar-la amb els serveis tècnics de PiJBIM. Independent del tipus de rètol, text i/o 

dibuix, els senyals han de tenir una mida i presentar un color que permetin que siguin llegibles a una 

distància mínima de 3 m.  

Tots els senyals i rètols s’han de col·locar fora dels parterres o escocells, i s’han de col·locar orientats 

convenientment, en funció dels itineraris preferents dels vianants. L’ancoratge i la construcció s’han 

d’executar d’acord amb el tipus d’estil especificat al “Manual de senyalització per als espais verds públics 

de Barcelona”.  

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Per unitats (u.). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona  
Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions 
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels 
elements urbans a l’espai públic. 
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12. REDACCIÓ DEL PROJECTE 

Els projectes de creació, rehabilitació o millora dels espais verds haurien d’aprofundir en l’essència de la 

forma de l’espai verd urbà i determinar els objectius que la vegetació ha d’assolir, tenint en compte els 

aspectes socials, ambientals, històrics, i contextuals que haurien de conformar l’espai públic de la ciutat. 

Els promotors hauran de complir els criteris definits per PiJBIM per obtenir l'aprovació mitjançant informe 

preceptiu dels projectes -públics o privats- que impliquin la creació i/o modificació dels espais verds. 

Aquesta obligació inclou qualsevol mena d’intervenció sobre els espais verds, i en particular els arbres, 

sigui a nivell aeri o radical. 

Un dels criteris principals per l’aprovació dels projectes serà  el respecte per la vegetació existent, 

especialment els arbres madurs, i la seva integració dins del disseny. 

Els projectes hauran de ser redactats d’acord amb els criteris tècnics expressats a aquest PTEV, amb les 

línies estratègiques reflectides en les Mesures de Govern de l’Ajuntament, Normatives, Plans, Ordenances, 

Carta del Verd, documents de gestió de la conservació i altres criteris de disseny de PiJBIM,  

Els mateixos criteris seran d’aplicació en l’execució del projecte, d’acord amb el contingut i les 

determinacions del document tècnic aprovat o informat per PiJBIM, que podrà declinar la recepció dels 

mateixos si no es compleix aquesta condició.  

La potestat de PiJBIM s’estén també a la possibilitat de realitzar requeriments específics i sol·licitar 

condicions especials aplicables a cada projecte, sense haver d’estar reflectits a aquest plec. 

Les modificacions substancials de projectes ja aprovats o un termini exhaurit de l'informe de projecte 

aprovat, sigui en la fase de projecte o d’execució, requeriran la pertinent modificació del document tècnic i 

una nova aprovació mitjançant informe preceptiu per part de PiJBIM. 

12.1. INFORME PRECEPTIU 

PiJBIM té la competència d’informar preceptivament sobre els projectes que afecten espais enjardinats, 

arbrat viari, reg, àrees de joc, àrees de gossos i altres assimilables a les seves competències; i de designar 

els responsables d’espai públic per als espais verds de la ciutat de Barcelona, anomenats com REPs. 

Als l’informes preceptius es detallen els punts del projecte que cal esmenar per aprovació, i la seva gestió, 

un cop emès l’informe, es competència del departament de Projectes i Recepcions, que també rep els 

informes preceptius de altres Responsables d’Espai Públic implicats i vetlla perquè també es compleixi el 

protocol establert de condicions, terminis de lliurament, caducitat, etc. 

L’aprovació dels projectes per part del REPs de PiJBIM s’estén exclusivament al compliment dels 

continguts mínims presentats documentalment, i no constitueix una auditoria de projecte, ni valida les 

omissions, incoherències, carències o defectes del projecte, especialment entre plànols i pressupost, que 

romandran responsabilitat del redactor i promotor del projecte. Els amidaments, en particular, no seran 

responsabilitat dels REPs en cas, que es limitaran a sol·licitar tot aïllo que els projectes haurien d’incloure si 

el gestor dels projectes actues de forma diligent. 

PiJBIM podrà exigir les mesures necessàries per esmenar errades o defectes dels projectes en qualsevol 

fase sense que la seva aprovació de la documentació presentada sigui eximent de compliment d’aquestes 

peticions. 

12.2. CRITERIS GENERALS 

El projectes es redactaran sota la perspectiva general de l’espai verd i arbrat de la ciutat com 

infraestructura verda, on els elements vegetals esdevenen un element estructural amb prestacions i 
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necessitats específiques, sota el prisma d’un model de conservació ecològic o naturalitzat, i per tant 

condicionants de les solucions de disseny.  

Tanmateix, el plantejament dels projectes tindrà en compte aspectes de mobilitat, inclusivitat, gènere, 

integració ambiental, cicle de vida i conservació, i la gestió sostenible de recursos en infraestructures i 

serveis. 

Un dels primers objectius que s’han de plantejar en el moment de projectar un espai verd és la millora en 

l’oferta dels equipaments destinats a l’ús ciutadà per tal de facilitar noves activitats i propiciar-ne l’ús, com 

també la pràctica d’una vida saludable i esportiva. 

Per això és interessant que el disseny dels espais verds incorpori tots aquells elements de mobiliari urbà 

que facilitin l’estància als usuaris i els proporcionin comoditat. La selecció de l’equipament d’un parc s’ha de 

fer en funció dels futurs usuaris: ha de ser segur per als infants, confortable per als adults i recreatiu per als 

adolescents.  

Un dels objectius dels projectes ha de ser objecte minimitzar tot el possible els impactes sobre la fauna i la 

vegetació establerta i aprofitar al màxim els recursos existents, procurant la seva integració bé en mateix 

espai, be en un altre, de manera que els materials disponibles no es llencin fins al final de la seva vida útil. 

El disseny de l’estructura vegetal es fonamentarà l’analogia funcional d’un ecosistema mediterrani de 

referència. Per naturalitzar els espais verds caldrà aplicar criteris anàlegs als dels ecosistemes 

mediterranis, facilitant la creació d’hàbitats i posant de relleu el potencial de les comunitats vegetals amb 

més potencial de biodiversitat, com ara els herbassars, les comunitats arbustives i el patrimoni arbori 

autòcton. 

12.3. TASQUES PRÈVIES 

Abans de prendre decisions sobre el projecte cal realitzar una sèrie d’operacions prèvies que inclouen la 

visita a l’emplaçament, l’aixecament topogràfic i la realització de cales i/o una combinació d’aquestes amb 

altres tècniques de detecció d’infraestructures al subsòl com per exemple el geo-radar, per tal que hi hagi 

justificació documental dels punts triats per la plantació en fase de redacció del projecte per minimitzar o 

acotar problemes i canvis en fase d'obra. Sense aquest suport documental la incertesa i per tant el risc 

d’increments econòmics i demores a l’obra es multiplica significativament. El projecte que no contingui 

aquesta justificació es considerarà incomplet pel risc associat per l’execució del projecte. 

Així mateix, els projectes contemplaran la vegetació i fauna existent com un patrimoni valuós a conservar, i 

la plantació de vegetació com una qüestió tècnica amb entitat pròpia i coherent amb la vegetació existent. 

Al inici de la redacció del projecte, caldrà inspeccionar l’espai existent per determinar la seva tipologia: 

1) Espai sense vegetació 
2) Espai amb vegetació 
3) Espai natural amb comunitats vegetals de valor ecològic 
4) Espai amb presència de flora i fauna autòctona d'interès 
 

Els projectes que de qualsevol manera afectin o contemplin vegetació, hauran de contenir documentació 

tècnica amb un apartat específic on s’especifiquin els aspectes ecològics, estètics i funcionals considerats, 

que com mínim seran els següents: 

a) Estat actual 

i. Informe d’estat actual de la vegetació, mobiliari, estructures existents amb fotos 

ii. Plànol de ubicació amb llegenda de tots aquests elements existents 

iii. Informe de fauna urbana existent, mesures de protecció i adaptació de la proposta a la seva 
conservació. 
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b) Afectació de la vegetació 

i. Annex d’afectació d’arbrat on s’especifiqui –per cada exemplar- l’espècie, el perímetre, el seu 
estat, una foto de cada exemplar i la justificació tècnica de retirada, que haurà de ser 
objectivament significativa i raonada per mereixer la validació de PiJBIM. Aquesta informació 
serà indispensable per realitzar la Valoració Norma Granada que s’afegirà a l’informe preceptiu 
del projecte. 

ii. Plànol on es contempli l’arbrat afectat o a retirar el tipus d’afectació, les mesures de protecció i 
l’arbrat a conservar amb la proposta d’arbrat nou. 

iii. Plànol on es contempli també la resta de vegetació no arbrada afectada o a treure, espècies i 
superfícies, imatges recents del seu estat i justificació de l’afectació. 

iv. Cal notar que no s’acceptaran justificacions basades en criteris estètics o en l’ús d’un maquinari 
triat per raons d’eficiencia de l’execució. La maquinaria s’adaptarà a les condicionsde la 
vegetació, i no al contrari. 

c) Protecció de la vegetació: Annex de protecció de la vegetació existent amb mesures de protecció, 
solucions provisionals, i manteniment de la vegetació existent 

d) Jardineria proposada i detalls de la plantació  

i. Estudi de sòl, de clima, d’ombres, d’usos de l’espai, etc. per poder avaluar la idoneïtat de la 
proposta. 

ii. Espècies, ubicació i densitat de plantació, amb relació unitats/m2 i dimensions dels contenidors 
dels exemplars. 

iii. Perfils de plantació per tipologies de vegetació i drenatge. 

iv. Plànols d’ombres i assolellament amb les estructures i arbres existents així com de futur amb 
l'ombra i desenvolupament de les capçades dels arbres a 10-20 anys. 

v. Proposta d’aspres per a l’arbrat 

e) Fauna urbana: Cal incloure informe sobre l’estat actual, proposta d’actuació, mesures de protecció, 
noves estructures, i altre informació rellevant per la proetecció i promoció de la fauna útil. 

f) Paviments i encintats. 

i. Plànol de paviments i pendents i proposta de mesures de seguretat en talussos, si cal. 

ii. Seccions de trobades entre diferents materials, espais de plantació, paviments exteriors, àrees 
de jocs, etc, amb detalls de trobades, perfils del tereeny i nivells. 

g) Xarxa d’aigües d’abastament del reg i abeuradors de gossos. 

i. Informació de la proximitat de xarxes d'aigües freàtiques o regenerades a l'àmbit del projecte i 
valoració de la seva idoneïtat per ala vegetació i sòls. 

ii. Annex de la xarxa de reg amb càlculs de necessitats hídriques i consums per sectors 

iii. Plànol de xarxa de reg amb la llegenda de PiJBIM 

iv. Diagrama de reg 

v. Telegestió del reg 

h) Dispositius i xarxes de drenatge convencionals o SUDS. 

i. Estudi i justificació de la implantació de SUDS 

ii. Proves de infiltració 

iii. Annex de drenatge amb càlculs i dimensionament del sistema 

iv. Plànols de drenatge amb detalls i seccions 

i) Infraestructures, serveis i mobiliari. 

i. Annex i plànol d’afectació d’infraestructures, serveis i mobiliari. 

ii. Annex i plànol de noves infraestructures, mobiliari i elements a mantenir 
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iii. Annex i plànol de senyalització amb característiques de cadascun dels senyals, pictogrames i 
informació. 

iv. Plànol de tancament als espais tancats (illes, parcs, etc.) amb detalls i materials. 

j) Gestió de residus vegetals. 

 

A banda s’hauran de contemplar tots els annexos, plànols i pressupost de les diferents àrees que es 

projectin: àrees de jocs infantils, àrees de gent gran, circuits de salut, àrees de gossos, cal·listènies, altres 

elements esportius i de joc, etc. i que siguin del manteniment de Parcs i Jardins. 

El document tècnic establirà les mesures de protecció del sòl i la vegetació durant l’execució del projecte, i 

les actuacions per tal de disminuir els possibles efectes del projecte sobre els recursos naturals i a la 

vegetació existent. 

12.4. DOCUMENT TÈCNIC DE PROJECTE 

El projecte estarà constituir per un document tècnic amb la descripció gràfica i escrita les especificacions 

relatives als espais verds i/o a la vegetació i/o vegetació en la memòria, plànols, amidaments, condicions 

tècniques, pressupost i pla de gestió i de manteniment. 

12.4.1. Memòria 

La memòria descriu per escrit l’objecte dels treballs, els antecedents i la situació prèvia a l’execució, les 

necessitats a satisfer, la justificació de la solució adoptada, i els detalls i tècniques adoptades. 

Constitueix la descripció de l’espai verd des del punt de vista ecològic, estètic, funcional i tècnic i ha 

d’incloure el projecte de jardineria pròpiament dit, però també altres elements com els paviments, reg, 

drenatge, enllumenat, gestió de residus, obres d’art, mobiliari i senyalització, límits de parterre permanents, 

d’obra i provisionals, entre altres.  

Com a mínim ha de constar dels punts següents:  

1) Ubicació i relació amb el PGM. 

2) Descripció de l’estat actual i els condicionants principals. 

3) Objecte del projecte. 

4) Descripció de l’afectació de l’arbrat. 

5) Descripció del disseny i estructura general de les plantacions, infraestructures, serveis i equipaments 
(camins, sistema de reg, mobiliari urbà...). 

6) Criteris de disseny: 

a) Funcionals i d’ús 

b) Ecosistèmics 

c) Paisatgístics 

d) Socioambientals 

e) De gestió 

7) Justificació tècnica del tipus de vegetació escollida que exposi les diverses espècies vegetals utilitzades 
i les seves característiques i necessitats particulars, així com en relació amb l’ús de l’espai verd. 

8) Pla de protecció i manteniment de la jardineria, reg i l’obra civil i capítol pressupostari desglossat per 
tipologies, tasques i freqüències a dur a terme. El pla ha de preveure dedicació de personal tècnic i 
suport administratiu a les tasques de manteniment d'arbrat afectat 
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12.4.2. Plànols 

Representació gràfica del conjunt de les propostes i dels detalls necessaris per definir els treballs a 

executar, l’àmbit del projecte, afectacions a servituds i altres drets reals, serveis afectats i altres. Com a 

mínim, cal presentar els plànols amb llegenda següents:  

1) Situació i emplaçament. 

2) Topogràfic d’estat actual. 

3) Planta d’ordenació. 

4) Plànol de superposició. 

5) Vegetació existent. 

6) Afectacions a la vegetació: 

a) Plànol d’afectació d’arbrat, amb espècie, perímetre i estat, fitxa amb foto i justificació. Cada 
arbre tindrà assignat un numero únic per facilitar la seva identificació i gestió de la informació 
present a la documentació de projecte i d'obra, fins la recepció. 

b) Plànol d’afectació de la resta de material vegetal, amb indicació dels m2 existents afectats o a 
treure, per tipologies de vegetació 

7) Instal·lacions, serveis i servituds 

8) Afectacions a les instal·lacions i serveis 

9) Afectació a la fauna urbana 

10) Enderrocs i moviments de terres 

11) Seccions tranversals i longitudinals. 

12) Plànol de pendents i sistemes d’estabilitat en talussos. 

13) Plànol de sistemes de seguretat en talussos i detalls dels sistemes proposats 

14) Plantes i seccions acotades. 

15) Planta de plantació de la vegetació amb indicació de les superfícies de nova plantació, densitats, i 
distàncies entre arbres. 

16) Planta de xarxa de reg amb llegenda 

17) Diagrama de reg anb esquema unifilar 

18) Planta de drenatge convencional i SUDS. 

19) Detalls de drenatge convencional i SUDS. 

20) Planta de paviments i encintats i detalls de les trobades entre elements 

21) Planta de superfícies i quadre resum. 

22) Plànols de ubicació, proposta, perfils, detalls, d’àrees de jocs, àrees de gossos, circuits de salut, 
cal·listènies, etc. 

23) Planta de mobiliari urbà i estructures. 

24) Planta del tancament provisional de protecció a la vegetació i detall del tancament 

25) Planta de senyalització i detalls dels senyals proposats 

26) Planta d’enllumenat amb la disposició de l’arbrat i distàncies. 

27) Detalls de plantació i constructius (perfils de plantació, densitats de plantació) 
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12.4.3. Pressupost 

Expressió dels amidaments i les partides de preus unitaris i descompostos, si s’escau. El pressupost s’ha 

d’ordenar per capítols d’execució, preferiblement per fases i amb total concordança amb les propostes de la 

memòria i plànols. Ha d’incloure els percentatges legalment establers, els impostos aplicables i el import 

final pel coneixement de l’administració. 

La part referent a jardineria i reg es detallarà al mateix nivell que la resta del projecte, especificant cada 

espècie a subministrar i plantar per separat, amb concordança entre els amidaments i les quantitats 

resultants d’aplicar les densitats de plantació indicades al projecte. 

Haurà d’incloure un capítol de manteniment de la jardineria i el reg, desglossat per tipologies de vegetació, i 

tasques necessàries i freqüències, durant el període d’establiment mínim d’un any, amb garantia, amb inici 

a partir de la data de recepció d’obra per part de PiJBIM, és a dir a partir de la qualificació favorable de 

l’acta de recepció.  

Aquest capítol de manteniment ha de ser coherent amb el Pla de Manteniment realitzat i presentat al 

projecte. En casos excepcionals aquest període es podrà ampliar. 

El capítol haurà d’incloure dins del manteniment de l’any de garantia la protecció provisional a la vegetació, 

que haurà de ser amb un tancament robust i sòlid que pugui assegurar la consolidació de la vegetació 

sense ser vandalitzada fins que s’arribi a la cobertura prevista de la superfície. Aquest tancament haurà de 

facilitat l’accés i es retirarà quan PiJBIM així ho consideri.  

Aquest manteniment de l'any de garantia serà responsabilitat del gestor i contractista, i al final d'aquest 

periode l'espai haurà d'estar en condicions optimes per al seu traspàs a PiJBIM, previa visita de valoració. 

12.4.4. Cronograma 

Descripció de les fases d’execució dels treballs de caràcter indicatiu, amb calendari d’estacions i previsió 

d’èpoques de plantació adients per les espècies especificades al projecte.  

Les millors époques de plantació vindran defines pels calendaris indacts per PiJBIM, que podrà declinar la 

recepció de tota jardineria realitzada contra el seu criteri pel elevat risc de fallida i pèrdua de patrimoni 

vegetal. 

12.4.5. Estudi de seguretat i salut  

A redactar en els termes que preveuen les normes de seguretat i salut en les obres. 

12.4.6. Pla de gestió de manteniment 

Cal que els agents implicats -promotor i operador municipal o privat- incloguin a la redacció del projecte 

executiu la preparació d’un pla de gestió del manteniment. Aquest pla formarà la base per als documents 

que es lliuraran en la recepció de la obra respecte al pla i programa de manteniment per a l’any de garantia.  

Tant el manteniment  com el procediment de control resultarà d’un acord amb totes les parts segons els 

criteris de PiJBIM, sempre adaptant el contingut al tipus de planta i espai, tot valorat en el pressupost. 

Les diferents tipologies d’espais requereixen diferents tipus de gestió i manteniment, depenent de si es 

considera patrimonial o històric, naturalitzat o urbà intensiu, si s’actua de nou o es millora, situació, 

pendents, intensitat d’us,. tipus d’espai, tipus de planta i arbre 

Els diferents tipus d’espais en quant a la seves classificacions a un nivell simplificat que es poden trobar 

poden ser: 

1) Espais dimensió gran (>1.000m2) enjardinats amb gespes, prats, entapissants, arbustives, arbrat. 
2) Places i passejos amb parterres (<500m2) 
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3) Espais forestals i de prat (normalment >1.000m2) 
4) Carrers amb arbrat, escocells sembrats o plantats 
5) Jardineres 
6) Jardins verticals – murs verds. 
7) Cobertes enjardinades. 
 

En quant a la seva dificultat de treball anirà en funció de la seva dimensió i topografía, així com la dimensió 

del carrer i si es una via principal que dificulta molt el manteniment (arbrat i parterres en Rondes.). Pel que 

fa a la seva intensitat d’us, tot i ser un factor difícilment quantificable, s’ha de presentar un estudi 

d’aforamanet màxim estimat adaptat a diferents circumstàcies socials, com ara l’estat d’alarma. 

El pla de gestió del manteniment, constarà d’una planificació valorada dels objectius previstos per a l’espai 

d’acord amb criteris avaluables i un llistat de les estratègies de conservació amb les tasques de 

manteniment, tot amb indicació del cost de manteniment anual del projecte i l’estimació del seu cicle de 

vida, segons la legislació vigent.  

Les tasques previstes al pla de gestió de manteniment pel període d’establiment i garantia – o període de 

implantació- haurà de coincidir amb el capítol destinat a l’efecte en el pressupost. 

La valoració s’ha de realitzar d’acord a l’escala de la jardineria a mantenir, considerant tant l’àrea com 

l’abast i les característiques de l’emplaçament. Cal fer la descripció de les tasques a realitzar per tipologia 

de comunitat o element vegetal, i la valoració d’aquestes feines s’haurà de realitzar tenint em compte la 

proporcionalitat de tres conceptes generals: 

i. Mà d’obra (70%) 
ii. Maquinària i vehicles ( 20%) 
iii. Materials i extres (10%) 

 

Aquestes proporcions s’adaptaran a les condicions del projecte, especialment per espais de reduïda 

dimensió o molt fragmentats. 

Durant aquest any de manteniment caldrà presentar un informe mensual amb:  

a) Dades de la visita: lloc, data, hora d’inici i hora de finalització, contacte del responsable que va executar 
les tasques (nom complet, telèfon i càrrec en l’empresa) 

b) Tasques realitzades: generals, per tipologies de vegetació o de manteniment de les instal·lacions (reg, 
drenatge) amb indicació del temps emprat en cadascuna i numero de persones. 

c) Materials: elements instal·lats i/o reposats 
d) Observacions 
e) Arxiu fotogràfic 
f) Data de la propera visita de manteniment 
g) Signa i segell 
 

Aquest pla de manteniment i els seus informe s’enviaran per correu electrònic al REP, dintre del període i 

condicions establertes el dia de la recepció, per poder fer un seguiment correcte del manteniment de 

l’espai. 

Serà exigible que el pla de gestió de manteniment estigui signat per un professional de la rama tècnica 

agronòmica i forestal –un enginyer agrònom, tècnic agrícola o similar- habilitat a l’efecte i competent per la 

seva redacció, i cal que els promotors i òrgans gestors facin la previsió corresponent en el moment de 

contractar servies professionals. 

El pla de gestió del manteniment seguirà una estructura avaluable segons criteris de qualitat objectius 

durant la prestació del servei i a posteriori. La no presentació del pla de gestió de manteniment, o 

l’incompliment del seguiment resultarà en la no autorització o recepció de PiJBIM. 
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12.4.7. Plec de prescripcions tècniques particulars, 

Descripció dels treballs que regula la seva execució, amb expressió de la forma en què aquesta es portarà 

a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i la manera com es portarà a 

terme el mesurament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials utilitzats i del procés 

d’execució. Aquest apartat ha d’incloure referència a tots aquells plecs relacionats amb el projecte. 

12.4.8. Memòria ambiental 

Sempre que el pressupost estimat del projecte sigui igual o superior a 450.000 €, excepte aquells projectes 

que estiguin compresos dins els annexos del Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. Totes les obres —incloses les d’import 

inferior a 450.000 €— que s’executin a la ciutat de Barcelona han de donar compliment al manual de 

qualitat de les obres vigent en el moment de la licitació del projecte. 

12.4.9. Petjada de carboni 

A mesura que la normativa vigent evolucioni i la situació ho demani, PiJBIM podrà demanar documentació 

relativa a la petjada de carboni dels projectes, les mesures relacionades amb el compliment dels objectius 

de desenvolupament sostenible i l’adequació del projecte als criteris de l’economia circular. Aquesta 

documentació es damnarà sempre a l’inici del procés del projecte, si cal. 

12.4.10. Referències 

Documents de tot tipus en què es fonamenta el replantejament dels treballs a executar, especialment plecs 

d’entitats i altre documentació que estigui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari. 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Per unitats (u.). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 01J Redacció de projectes de jardineria i paisatgisme 
NTJ 01I: Recomanacions de projecte d’infraestructures de reg 
NTJ 01E Recomanacions de projecte de l’enllumenat dels espais verds 
NTJ 01H Disseny i projectes d’horts urbans 
 
  



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  237 

13. EXECUCIÓ DE PROJECTES 

Les obres públiques que es fan a la ciutat de Barcelona poden ser promogudes per diferents organismes i 

entitats públiques o privades. La direcció facultativa d’aquestes obres pot recaure directament en el 

promotor o bé es pot adjudicar a una empresa privada. 

13.1. OPERADORS 

Els diferents organismes i entitats públiques o privades que poden actuar com operadors en els procesos 

de creació d’espais verds seran els responsables vetllar pel compliment dels continguts del projecte i del 

PTEV en l’execució de les obres.  

13.1.1. Promotor 

És promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment i/o col·lectivament, 

decideixi impulsar, programar, gestionar o finançar, amb recursos propis o aliens, les obres per a la seva 

posterior entrega a tercers sota qualsevol títol, en aquest cas a per a la seva posterior conservació. 

13.1.2. Direcció facultativa 

La direcció facultativa designada pel promotor està formada per tècnics que actuen com administradors de 

l’obra en representació de la propietat, tècnica i econòmicament, amb la responsabilitat per la correcta i 

acurada execució del projecte. La direcció facultativa està formada per direcció d’obra DO, direcció 

d’execució d’obra DEO i coordinador de seguretat i salut CSS. 

13.1.3. Inspecció facultativa o REPs 

La inspecció facultativa de les obres correspon a les entitats responsables de recepcionar i conservar el 

projecte executat. Han de vetllar per garantir l’execució del projecte segons les diferents prescripcions 

tècniques que regeixen la construcció de nous espais verds, aquest PTEV inclòs, i especialment el 

compliment de les disposicions incloses al “Títol VII, Verd i biodiversitat, de l’Ordenança del Medi Ambient 

(OMA) de Barcelona”. L’inspecció facultativa per part de PiJBIM per als projectes d’espais verds 

correspondrà als seus REPs, per norma general, que actuaran d’acord amb els criteris de conservació. 

13.1.4. Contractista 

És l’adjudicatari responsable de l’execució de l’obra segons el projecte executiu, sota la direcció tècnica de 

la direcció facultativa i d’acord amb l’inspecció facultativa. 

13.2. REPLANTEIG DELS TREBALLS 

Quan s’inicia una obra cal replantejar la traça del projecte sobre el terreny per verificar les dades del 

projecte executiu, dimensions, cotes i condicions del terreny incloses. El replanteig inclou les instal·lacions 

existents, el perímetre de tancament i la instal·lació de la caseta d’obra i els rètols de comunicació. 

Així mateix en la visita de replanteig es tracten tots els punts que es reflecteixen als informes preceptius 

emesos pels diferents REPs, per tal de veure en quines condicions s’executaran els punts a esmenar i les 

gestions que caldrà fer. 

Prèviament al inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de la documentació 

tècnica, fixant les zones de pas, l’abassegament de materials, les excavacions, els reblerts i altres dades 

precises, deixant-ne constància en l’acta de replanteig. 
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La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als serveis que afecten la 

zona d’obra.  

En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència altimètric, els quals 

han de servir de base per a l’execució de l’obra. 

Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar dels mitjans 

necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de l’obra el punt de referència 

altimètric i les línies de referència planimètriques. 

El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per la Direcció 

Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra. 

13.3. SEGUIMENT DELS TREBALLS 

Els REPs designats per PiJBIM hauran de ser convocats a l’acta de comprovació del replanteig de l’obra 

per part de l’òrgan gestor o promotor, ja sigui de caràcter públic o privat.  

Abans de la convocatòria de replanteig s'haurà de lliurar amb marge de temps suficient el projecte licitat al 

REP per que pugui comprovar l’existència de modificacions i les esmenes incloses segons el redactat a 

l'informe preceptiu del projecte. 

L’execució de les actuacions amb incidència en els espais verds previstes als documents tècnics restaran 

sota seguiment, control i inspecció dels REPs de PiJBIM , que hauran d’expressar la seva conformitat o 

disconformitat sobre tot l’executat, sempre segons el PTEV i les seves bases tècniques. 

A l'inici de l'obra és essencial dur a terme la retirada de l'arbrat afectat i validat en projecte, com a una de 

les primeres actuacions. Tot i així, no està permès retirar cap element vegetal sense l'autorització prèvia de 

PiJBIM desprès del lliurament d'una fitxa individual, la plantilla de la qual es podrà demanar al REP. Al 

moment d'autoritzar aquesta retirada d'arbrat s'esmentarà el protocol a seguir i els detalls de l’autorització. 

El REP farà les visites que consideri oportunes durant la fase d'obra per tal de fer un correcte seguiment de 

l'obra, però serà responsabilitat de l'obra informar i demanar visita al REP quan es presenti un dubte o 

incidència.  

El REP en cap cas actuarà com direcció facultativa d’obra, i aquesta serà la responsable de totes les 

decisions preses durant l’execució de la mateixa. 

A banda de l'esmentat al paràgraf anterior, en les primeres fases de l'obra es duran a terme visites per 

validar i confirmar els traçats d'obra civil de les xarxes de reg, drenatge, etc. Les propostes de vegetació i 

densitats, propostes de jocs, etc. es podran anar validant a mesura que avanci l'obra.  

Així mateix i abans de la seva instal·lació, s'hauran de validar els elements i materials de jardineria, reg, 

àrees de jocs, etc. com ara terres, encoixinat, jocs, elements vegetals, etc. mitjançant lliurament de la 

documentació tècnica de l'element, analítiques corresponents, fotos de les diferents espècies vegetals, etc. 

La validació dels REPs en cap cas s’estendrà a les modificacions unilaterals o sobrevingudes per decisions 

de tercers que no hagin estat consensuades prèviament amb PiJBIM, especialment si no s’atenen a bones 

pràctiques i bases tècniques comuns, com les NTJs o al PTEV, fonamentalment. 

La correcta execució del projecte romandrà responsabilitat dels gestors i operadors directament implicats i 

no té obligació d’acceptar ni recepcionar modificacions del projecte realitzades en obra, especialment quan 

no han estat consensuades i explícitament acceptades pels REPs. 

PiJBIM podrà procedir a la paralització de les obres quan es detecti que hi ha una modificació del projecte 

que no s’ajusta al document tècnic aprovat o informat. La paralització de les obres durarà fins a la nova 

aprovació o l’informe municipal del document tècnic modificat que inclogui les els criteris aplicables a les 
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modificacions efectuades, o bé fins a la reposició i l’ajustament de l’obra a les determinacions del document 

tècnic. 

L’alteració o canvi del calendari de plantació previst per altre que no sigui equivalent, o sigui desfavorable a 

les espècies previstes es considerarà una modificació del projecte i un motiu de no conformitat amb 

l’execució del mateix.  

PiJBIM podrà fer el seguiment del manteniment durant el periode de garantía posterior a la recepció de 

l’espai verd i podrà reclamar al contractista els albarans corresponents a les feines executades durant el 

període de garantia d’acord amb el pla de gestió de manteniment. 

13.4. INSPECCIÓ DELS TREBALLS 

De conformitat amb l’article “1.2-1 de l’Ordenança de Medi Ambient”, l’actuació inspectora podrà ser 

realitzada pels tècnics municipals designats a aquest efecte, pels agents de la Guàrdia Urbana o per 

personal d’empreses degudament acreditades per l’Ajuntament de Barcelona, els quals aniran 

acompanyats, si s’escau, d’un tècnic municipal. El personal inspector realitzarà les comprovacions 

oportunes per garantir el correcte compliment de les prescripcions contingudes en el present PTEV tant en 

la fase d’execució com la de manteniment. 

Als efectes de la visita d’inspecció, que podrà portar-se a terme d’ofici o a instància d’un denunciant, els 

titulars o responsables obligats per les prescripcions d’aquest PTEV hauran de col•laborar durant les 

tasques d’inspecció. 

Quan els serveis tècnics municipals hagin comprovat que no es compleixen les prescripcions establertes, 

s’aixecarà una acta de les infraccions advertides i se’n donarà compte a l’òrgan municipal competent. Les 

visites d’inspecció es realitzaran, preferentment, en presència dels operadors directament implicats i 

obligats per les prescripcions senyalades. 

13.5. PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ 

El procés d’implantació de la vegetació no s’acaba amb la data de lliurament i recepció de l’obra i en la 

majoria dels casos és necessari protegir l’espai de plantació durant setmanes o mesos de l’ús indegut que 

sovint es produeix a l’espai públic, per afavorir la seva implantació a llarg termini.  

A aquest efecte, el promotor del projecte, d’acord amb PiJBIM, podrà determinar terminis suplementaris 

més enllà dels previstos al PTEV, tant totals, com parcials, fins arribar al termini de garantia previst per la 

recepció del projecte, sempre igual o superior a un any. 

Per tant, dintre del manteniment del termini de garantia s’ha d’incloure la protecció provisional de la 

vegetació mitjançant un tancament traslladable format per un marc de tub d'acer amb reixes soldades 

completament galvanitzat de 2,00 o 1,20m d’alçada, segons determini PiJBIM, que pugui assegurar la 

consolidació de la vegetació fins que s’arribi a la cobertura desitjada per la superfície.  

Aquest tancament haurà de permetre l’accés de les brigades de neteja. La retirada d’aquest tancament en 

el termini que es decideixi d’acord amb PiJBIM estarà prevista al pressupost i haurà de disposar del 

vistiplau de PiJBIM. 

Quan per alguna raó algun operador no vulgui acceptar el criteri tècnic de la necessitat de protegir 

d’aquesta manera la vegetació, o no s’acceptin les mesures de protecció previstes al projecte o demanades 

per PiJBIM, es podrà declinar la seva recepció, per motius aliens a promotors i contractistes, com 

vandalisme o mal ús de l’espai per part dels ciutadans, a l’operador que no accepti aquest tancament.  

És a dir, en cas de no protegir els parterres, i que es perdi la cobertura per aquest motiu, es demanarà 

procedir a les noves plantacions necessàries, aquesta vegada amb la protecció corresponent i en les 
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condicions que determini PiJBIM, fins que la vegetació es consolidi i faci la cobertura adient a les seves 

característiques. 

13.1. RECEPCIÓ I ACCEPTACIÓ 

Un cop finalitzada l’obra per part del promotor, ja sigui públic o privat, s’haurà de convocar al REP a la visita 

de recepció on es farà el recorregut per l'obra amb la Direcció d'Obra, el contractista i l'empresa de 

jardineria per tal de comprovar la instal·lació i funcionament de cadascun dels elements instal·lats, xarxes, 

plantacions, etc. així com l'estat dels exitents. 

A partir d'aquesta visita oficial el REP disposa d'un temps per emetre la seva acta de recepció amb les 

esmenes que caldrà corregir per part de l'obra perquè sigui un espai recepcionat favorablement. No es 

podrà procedir a la recepció i l'acceptació per part de PiJBIM fins a la constatació de la correcta execució 

de les obres. 

El procediment de recepció variarà lleugerament segons el tipus de promotor i la naturalesa del projecte 

executat: 

A) Promotor municipal 

Un cop finalitzada l’obra, si el promotor és municipal, cal que els tècnics municipals de n’informin 

preceptivament segons les disposicions del “Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de es obres 

ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millor, i projectes d'urbanització”, 

aprovat per Alcaldia el 15 de juny de 2017. 

B) Promotor no municipal, públic o privat 

PiJBIM exigeix els mateixos criteris d’execució per totes els projectes i obres que hagi de informar, 

recepcionar i mantenir. Independentment del protocol adoptat, un cop finalitzada l’obra, PiJBIM ha 

d’informar abans de tres mesos a comptar des de la data de comunicació de la finalització de l’obra, 

sempre que se’l hagi fet arribar la documentació corresponent. 

Per poder realitzar les comprovacions pertinents in situ, el promotor, ja sigui públic o privat, haurà de lliurar 

la documentació de final d’obra, especialment tots els  plànols corresponents a la descripció de l’execució 

de l’obra realitzada (Ordenança del medi ambient de Barcelona, títol 7, article 75-8) i farà les previsions 

pertinents a l’efecte al seu plec de condicions, de forma que el contractista pugui recollir de forma 

sistemàtica tota la informació necessària sense incorre en despeses injustificades.. 

El pla de gestió de manteniment del termini de garantía s’ha de presentar amb termini suficient, de forma 

que PiJBIM el pugui validar abans de l’acceptació de l’espai executat.  

En el moment de l’acceptació final, les plantes han d’estar vius i en perfecte estat. Els vegetals que en el 

moment de la recepció es trobin en estat dubtós, han de quedar reflectits en l’acta de recepció i, en cas de 

fallar, s’hauran de reposar en el seu moment de plantació i abans de finalitzar l’any de garantia.  

La reposició de planta dintre del període garantia resultarà en l’exigència de l’extensió d’aquest període per 

part de PiJBIM si es el resultat de la deixadesa de funcions de manteniment de la plantació original per part 

del contractista. 

En el cas de les gespes, es consideren condicions acceptables de lliurament/recepció les següents: 

1) Les sembres de gespes ornamentals d’ús freqüent i manteniment intensiu, sotmeses a fortes càrregues, 
amb una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució que, un cop segades, només 
amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima del 95%. 

2) Les sembres de gespes extensives que hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el creixement com 
en la distribució i que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, 
presentin una cobertura uniforme mínima del 80% (prats). 
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3) Les gespes subministrades en pans que hagin arrelat uniformement, sense desprendre’s de la capa de 
suport de la vegetació. 

4) En cap cas serà apta per a la recepció gespa abans de la primera sega. 
 

La recepció final de l’espai es realitzarà al final del termini de garantía i de la validació del manteniment 

realitzat. Els informes mensuals s'enviaran per correu electrònic, dintre del període i condicions establertes 

el dia de la recepció, per poder fer un seguiment correcte del manteniment de l’espai i permetre la recepció 

final per part de PiJBIM. 

Quan PiJBIM hagi d’acceptar i recepcionar espais amb especificacions i característiques no conformes amb 

la normativa vigent i els criteris tècnics continguts al PTEV, per raons alienes als criteris tècnics establerts a 

aquest plec, PiJBIM podrà emetre una conformitat sota el criteri de “Qualis non technica” per procedir a la 

seva recepció, delimitant l’abast de les responsabilitats dels seus tècnics sense perjudici d’aquelles en que 

puguin incórrer a posteriori el promotor i el projectista durant la fase operativa del projecte. 

13.2. NO RECEPCIÓ O NO ACCEPTACIÓ 

PiJBIM podrà no pocedir a recepció o l’acceptació de l’obra fins el moment que pugui constatar que el 

projecte s’ha executat correctament d’acord amb la normativa vigent i les especificacions del projecte 

aprovades segons informe preceptiu del projecte; i s’ha pogut comprovar que el promotor ha lliurat tota la 

informació de final d’obra, i s’han complert les condicions del termini de garantia d’acord amb el document 

tècnic aprovat o informat per PiJBIM. 

13.3. DOCUMENTACIÓ PER A LA RECEPCIÓ 

Abans de la recepció, cal lliurar als REPs de PiJBIM la documentació següent: 

1. Entrega de la fitxa de recepció de l'obra degudament omplerta (subministrada pel REP) 
2. Plànols “As built” en format DWG i PDF, com a mínim amb: afectació d’arbrat (arbres trets i arbres nous 

en comparació amb el projecte), jardineria, reg, mobiliari, estructures i senyalització, drenatge, SUDS, 
jocs, AEG, etc, amb seccions de detall i llegenda 

3. Documentació “As built”, certificacions, legalitzacions de serveis, etc. quant a infraestructures com 
centres de treball, guinguetes, tancament, etc, i tota la documentació requerida per PiJBIM. 

4. Analítica de les terres vegetals aplicades i albarans de compra i subministrament de les terres per 
confirmar dades d’analítiques en consonància amb les terres aportades. 

5. Fitxes tècniques dels materials específics emprats en jardineria (encoixinat, malles antiherbes 
antiarrels, geocel·les, etc.) 

6. Passaport fitosanitari de la vegetació, com a mínim de les espècies de la família Rosaceae 
7. Fitxes i certificats dels materials emprats en les xarxes de reg i drenatge de la vegetació 
8. Resultats de les proves d’estanqueïtat de la instal·lació de reg i proves de pressió. 
9. Manual d’instruccions d’ús del programador de la instal·lació de reg. 
10. Plànol “As built” de la xarxa de reg plastificat a dins de l'armari i, si s’escau, notes plastificades dins de 

les arquetes dels by-pass de la correspondència de cada sector amb la vegetació i/o numero de equip 
programador, decodificador, etc. 

11. Un joc de claus dels armaris de programadors, arquetes i consoles (si fos el cas) de les instal·lacions 
de reg. 

12. Pla de manteniment actualitzat (a contar des de la data de recepció favorable de l’espai) i dades de 
contacte de l’empresa de jardineria encarregada del manteniment, i la constructora, per dur a terme el 
correcte seguiment del mateix. 

13. Certificacions de compliment de la Normativa UNE-EN dels equipaments de joc 
14. Certificació de compliments de la Normativa UNE-EN i del PPT de l'àrea de joc. 
15. Anàlisis granulomètric de la sorra o sauló fets servir en àrees de jocs o àrees per a gossos (Veure Plec 

Prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció de les àrees de joc infantil)  
16. Certificació i informe de cada una les àrees de joc infantil, àrees de gent gran, circuit de salut, àrea 

singular, etc 
17. Garantia del cautxú esmorteïdor de 8 anys, amb especificació exacta de l’àrea, les característiques que 

garanteix, dades d’un responsable, data, signatura i segell de l’empresa. 
18. Fitxa tècnica de cada joc infantil. 
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19. El llibre de manteniment de l'equipament de joc, especejament de cada joc 
20. Certificació d’origen i obtenció sostenible de les fustes (PFC, DGQA, Àngel Blau...). 
21. En jardins tancats, dos jocs de les claus i certificacions de la instal·lació dels sistemes de tancament 

conforme compleixen amb els requeriments de seguretat i salut vigents. 
 

13.4. DOCUMENTACIÓ DE FINAL D’OBRA 

La documentació o projecte de final d’obra –coneguda informalment com “As Built”- recull tota la informació 

relativa l'obra executada incloent les actuacions constructives realitzades, les modificacions respecte al 

projecte, els materials emprats amb les seves referències tècniques. 

PiJBIM és responsable d’acceptar i recepcionar els projectes que afectin els espais verds públics a la ciutat 

de Barcelona i com tal també recepciona la documentació “As built” corresponent a tots els projectes que 

afectin l’àmbit d’espais verds. PiJBIM pot declinar la recepció en absència d’aquesta informació. 

13.4.1. Format de lliurament 

PiJBIM podrà determinar específicament la documentació i formats exigibles pel lliurament de la 

documentació de final d’obra atenent a les caracterísitiques de cada projecte, però als efectes d’aquest 

PTEV la documentació bàsica exigible al projecte de final d'obra o “As built” serà: 

1) Plànols a escala 1/100 en format A3 al menys de les plantes, alçats, i seccions de tots els elements, 
xarxes i instal·lacions que hagi de mantenir PiJBIM. 

2) Plànols a escala 1/100 en format A3 al menys dels plànols de plantació, amb llegenda i amidaments. 
3) Plànols a escala 1/10 en format A3 al menys dels detalls constructius de paviments i altres solucions 

constructives. 
4) Memòria descriptiva i constructiva revisada, amb els annexes pertinents en format .docx i .pdf 
5) Esquemes d'instal·lacions –especialment l’unifilar de reg- i sistemes de seguretat. 
6) Descripció dels principals materials i solucions constructives aplicades, els certificats de control de 

qualitat i de garantia 
7) El format de lliurament serà en suport físic i digital. Els formats de lliurament digital acceptats inclouran 

dgn, dwg, pdf i/o shp. 
 

A banda dels plànols de l’obra es lliurarà un reportatge fotogràfic i fitxes tècniques de detall dels elements 

emprats. 

La informació especialment rellevant exigible per part de PiJBIM en tos els pojectes serà: 

a) Plànol emplaçament amb la informació necessària per poder ubicar l’actuació realitzada. 
b) Plànol estat anterior. Inclourà tots els elements i formes geomètriques abans d’iniciar l’obra. 
c) Plànol de referència a la cartografia oficial de l’Ajuntament de Barcelona actualitzat. 
d) Seccions de l’estat final. 
e) Plànol de paviments, encintats i mobiliari. 
f) Plànol de xarxa de reg segons les prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les 

instal·lacions de reg de PiJBIM, amb esquema unifilar i de sectors de reg. 
g) Plànol de SUDS (Sistemas urbans de drenatge sostenible) i sòls estructurals. Plànol en planta de tots 

els SUDS i seccions. 
h) Plànol de jardineria final amb trames, caràtules i llegendes per tal de poder imprimir en PDF A3. 
i) Plànol de reg trames, caràtules i llegendes per tal de poder imprimir en PDF A3. 
 

El plànol d’emplaçament i altres plaòls d’acompnayment del projecte podràn estar a altres esales diferents 

de 1/100, dacrod amb le criteri que indiqui piJBIM. 

En general, la informació de final d’obra recollirà tota la informació referenta  tipus de paviments, acabats, 

elements de mobiliari urbà, espècies vegetals, instal·lacions i els seus esquemes d’instal·lacions, 

especialment amb els que apareixeran en superfície, com ara els pericons. 
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Els arxius digitals estaran correctament georeferenciats i ordenats per capes de forma que puguin ser 

fàcilment processats posteriorment per PiJBIM. 

Els projectes redactats i executats segons una metodologia BIM adoptaran els formats utilitzats per l’ITEC i 

les especificacions tècniques de l’Ajuntament de Barcelona al respecte. PiJBIM podrà demanar que la 

informació lliurada s’adapti a les necessitats de la fase operativa. 

13.4.2. Sistema de referència 

Les coordenades dels fitxers en 2 i 3 dimensions hauran d’estar en sistema de referència ETRS89 amb 

projecció UTM sobre zona 31N.  

Els arxius de nùvols de punts s’adaptaran a les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona al respecte. 

13.4.3. Precisió de la informació 

La posició relativa dels arxius digitals envers a la cartografía d ela ciutat garantità una precisió  mínima de 

0.9 mil·límetres a l'escala del mapa (90 centímetres a escala 1:1000). 

La superfície dels polígons generats no diferirà del ±3% de la superfície real. 

13.4.4. Format dels arxius dgn, dwg, pdf i/o shp 

Cada “As built” s’entregarà en fitxer amb tots els arxius de cada obra, seguint el següent patró: 

§ dd.ACTaa-xxxxx_NOM1-NOM2-NOM3-NOM4_Tp 

On es produiran les següents substitucions: 

i. dd: Nombre de districte, com per exemple 01. En cas d’ubicar-se en més d’un districte, és posarà el 
districte on hi ha més superfície d’obra. 

NOM DISTRICTE NOMBRE NOM DISTRICTE NOMBRE 
CIUTAT VELLA 01 GRÀCIA 06 

EIXAMPLE 02 HORTA - GUINARDÓ 07 

SANTS - MONTJUÏC 03 NOU BARRIS 08 

LES CORTS 04 SANT ANDREU 09 

SARRIÀ - SANT GERVASI 05 SANT MARTÍ 10 
 

ii. ACTaa-xxxxx: Referència de l’obra. 

iii. NOM1, T1 - NOM2, T2 - NOM3, T3 - NOM4, T4: Nom dels carrers que envolten l’obra. Segons llibre 
d’estil d’escriptura de carrers de l’Ajuntament de Barcelona, Nom del carrer, Tipus de via. 

iv. Tp: Tipus de plànol. S’especificarà segons el plànol que poden ser: 

TIPUS DE PLÀNOL Tp FORMAT TIPUS DE PLÀNOL Tp FORMAT 
Plànol emplaçament 1 UBI PDF Plànol de sectors de reg 7 REGS DGN I PDF 

Plànol estat anterior 2 ANT DGN Plànol de SUDS 8 SUD DGN 
Plànol de referència a la 
cartografia oficial 3 

REF DGN Seccions SUDs 9 SUDS DGN 

Seccions 4 SEC PDF 
Plànol de jardineria 

renderitzat 10 
PJR PDF I DGN 

Plànol de jardineria final 5 JAR DGN Plànol de reg renderitzat 11 RGR PDF I DGN 

Plànol de reg final 6 REG DGN Plànol de jardineria final* 12 * SHP, SHX, DBF 
 
Els fitxers comprimits tipus *.zip contindran una carpeta per cada obra que contingui l’entrega. Seguint el 

mateix patró que els arxius sense tipus de plànol, quedant: 

§  dd.ACTaa-xxxxx_NOM1-NOM2-NOM3-NOM4 
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Els plànols “As built” estaran estructurats per capes o nivells segons les següents categories i seguint les 

indicacions d’aquest plec. 

Hi haurà tres tipus d’elements, polígons, cèl·lules o blocs, línies i text. 

13.4.5. Validesa del textos i poligons 

Per tal que un text sigui vàlid els nodes de cada text estaran situats a l’interior de l’element que identifiqui.  

Les superficies s’ordenaran mitjançant categoríes com àrees d’ús, seguint l’exemple. 

CATEGORIA TIPUS OBSERVACIONS 1 OBSERVACIONS 2 
ÀREA D'ÚS ÀREA DE JOCS INFANTILS EDAT DE L’ÀREA  

SUBÀREA D'ÚS SUPARTERRE ARBUST NOM CIENTÍFIC 
SUBÀREA D'ÚS PAVIMENT ASFALT  

ARBRE Jacaranda mimosifolia 80 AFECTAT 
MOBILIARI BANC NEOBARCINO 1,8 m  

 

En cas d’entregar en format Shape (*.shp) les capes de text formaran part dels camps, descrits a 

Observacions, de l’element que relaciona. De la mateixa forma, el color tant de polígons, línies o texts 

també formarà part del camp color. 

Per tal que un polígon es consideri vàlid haurà de complir els següents requisits: 

1) Un polígon no ha d'interseccionar amb si mateix. 
2) Han de ser polígons tancats, no multi línies. 
3) El nombre màxim de vèrtexs d'un polígon haurà de ser inferior a 3.950. 
4) Un polígon no pot tenir cap vèrtex contigu repetit. 
5) Un polígon no es pot solapar amb cap altre polígon. Es permet un marge de tolerància: es considera 

vàlid un solapament en cas que aquest suposi menys del 5% de superfície de qualsevol dels dos 
polígons solapats. 

6) S'accepten polígons amb forats. 
7) Els polígons no poden tenir trames. 
 

13.4.6. Classificació de polígons 

Per tal d’estructurar correctament les capes dels polígons, i la seva informació i contingut, s’ha de tenir en 

compte que l’espai verd normalment és equivalent a la suma de les superfícies de totes les àrees d’ús.  

CATEGORIA TIPUS NOM CAPA GEOMETRIA OBSERVACIONS 
ESPAI VERD ESPAI VERD EV POLIGON Σ ÀREES DÚS 
 

· Les àrees d’ús es generen a partir de l’agrupació de les subàrees d’ús que la formen. 
 
S’hauran de dividir les àrees d’ús segons tipus d’inventari. 

CATEGORIA TIPUS NOM CAPA GEOMETRIA OBSERVACIONS 
ÀREA D'ÚS PARTERRE P POLIGON PARTERRE 
ÀREA D'ÚS TRANSITABLE TR POLIGON TRANSITABLE 

ÀREA D'ÚS 
ÀREA DE JOC 

INFANTIL 
AJ POLIGON ÀREA DE JOC INFANTIL 

ÀREA D'ÚS 
ÀREA DE JOC 

INFANTIL 
AJt TEXT EDAT DE L’ÀREA 

ÀREA D'ÚS ÀREES A POLIGON ÀREA GOSSOS 
ÀREA D'ÚS ÀREES At TEXT ÀREA GOSSOS 
ÀREA D'ÚS ÀREES A POLIGON MEDI AQUÀTIC 
ÀREA D'ÚS ÀREES At TEXT MEDI AQUÀTIC 
ÀREA D'ÚS ÀREES A POLIGON ZONA ABOCADOR 
ÀREA D'ÚS ÀREES A TEXT ZONA ABOCADOR 
ÀREA D'ÚS ÀREES A POLIGON INSTAL·LACIONS 
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ESPORTIVES 
ÀREA D'ÚS ÀREES At TEXT TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 
ÀREA D'ÚS ÀREES A POLIGON ÀREA DE PICNIC 
ÀREA D'ÚS ÀREES At TEXT ÀREA DE PICNIC 

ÀREA D'ÚS 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
SC POLIGON CONSTRUCCIONS 

ÀREA D'ÚS 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
SC POLIGON 

ELEMENTS 
ARQUITECTONICS 

 
Les àrees d’ús:  

1) “Transitable” , “àrea de jocs infantils”, “àrea de gossos”, “Medi aquàtic” , “zona abocador”, 
“instal·lacions esportives” i “àrea pícnic” estan formades per un o més paviments agrupats, 
segons els tipus de paviments. 

2) “Àrea de jocs infantils” a nivell de text es posarà l’edat de l’àrea, i aquesta podrà ser: 
 

Fins a 5 anys De 6 a 12 anys Majors de 12 anys Mixta 
 

3) “Instal·lacions esportives” s’ha de dividir tantes vegades com tipus d’esports tingui. A nivell de 
text si dos tipus d’esports diferents ocupen la mateixa superfície es triarà un dels dos esports.  

 
TIPUS D’ESPORT TIPUS D’ESPORT 

POLIESPORTIU (550) PETANCA (556) 
FUTBOL (551) CICLISME (557) 
BÀSKET (552) PATINATGE (558) 
BOTXES (553) CIRCUIT ESPORTIU (559) 

ATLETISME (554) PISTA MONOPATÍ (748) 
GIMNÀSTICA (555) ALTRES 

 

4) “Superfície construïda” estan formades per un polígon segons els tipus de construcció, podran 
ser edificis singulars dins del jardí, murs, etc., o elements arquitectònics com poden ser per 
exemple escultures. 

 
CONSTRUCCIONS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 

 
5) L’àrea d’ús “parterre” està formada per un o més subparterres, segons els diferents tipus 

d’agrupacions vegetals. 
 
Les subàrees d’ús: 

Les subàrees d’ús és on especifiquem la majoria d’atributs, on hi ha la informació real que es troba al 
territori. 
 

CATEGORIA TIPUS NOM CAPA GEOMETRIA OBSERVACIONS 

SUBÀREA D'ÚS SUPARTERRE SV POLIGON SUPARTERRE 

SUBÀREA D'ÚS SUPARTERRE SVt TEXT NOM CIENTÍFIC 

SUBÀREA D'ÚS PAVIMENT PV POLIGON TIPUS DE PAVIMENTS 

SUBÀREA D'ÚS PAVIMENT PVt TEXT TIPUS DE PAVIMENTS 

SUBÀREA D'ÚS EL ARQUITECTONIC EA POLIGON ELEMENT ARQUITECTÒNIC 

SUBÀREA D'ÚS CONSTRUCCIÓ C POLIGON CONSTRUCCIONS 
 

· El subparterre (SV) conté diferents espècies vegetals agrupades, aquest s’haurà de dividir en 
diferents subparterres, sempre i quan les superfícies de cada espècie superin els 50m2. 

 
Els subparterres estaran categoritzats amb els següents tipus segons la seva vegetació: 
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SUBPARTERRE RGB SUBPARTERRE RGB 

ARBUST 137, 205, 156 GRUP DE FLOR 168, 168, 255 
BAMBÚS, JOCS I ENEES 153, 230, 194 ROSERS 255, 0, 168 

BOSCANY 205, 205, 0 PRAT 115, 255, 0 
BULBOSES I 

RIZOMATOSES 
0, 205, 137 SENSE VEGETACIÓ 255, 214, 168 

ENFILADISSA 0, 205, 205 SUCULENTES 168, 255, 0 
ENTAPISSANT 0, 126, 0 VIVAÇ 115, 168, 129 

GESPA 214, 255, 0 VORADA 0, 255, 168 
GRAMÍNIES 245, 245, 0   

 
· El paviment (PV) conté diferents tipus de paviments o de superfícies no enjardinades segons el 

seu material. 
 

PAVIMENT RGB PAVIMENT RGB 

AIGUA 0, 230, 230 LLAMBORDA 120, 120, 120 
ALTRES 168, 115, 115 FUSTA 126, 109, 89 
ASFALT 102, 102, 102 SAULÓ 205, 173, 137 
CAUTXÚ 255, 115, 0 SORRA 230, 194, 0 
FORMIGÓ 178, 178, 178 TRANSPARENT 168, 255, 255 
GRAVA 255,255,168   
 
a) El paviment “Aigua” serà tot aquell espai que contingui aigua tant sigui font ornamental, llac o bassa. 
b) El paviment “Sauló” són àrids compactats. Acostumen a estar a espais com camins o places toves. 
c) El paviment “Sorra” són àrids no compactats. Per exemple en àrea de jocs infantils. 
d) El paviment transparent es donarà en aquells espais on els elements a mantenir estan situats en 

espais on IMPIJ no manté el paviment, com per exemple places dures. 
 

Els sectors de reg: 

CATEGORIA TIPUS NOM CAPA GEOMETRIA OBSERVACIONS 

COMPTADOR COMPTADOR COM POLIGON COMPTADOR 

COMPTADOR COMPTADOR COMt TEXT N - CABAL 

SECTORS SECTOR DE REG SEC POLIGON SECTORS 

SECTORS SECTOR DE REG SECt TEXT N – CABAL - NREF 
 
a) El comptador de reg en forma poligonal indicarà la superfície total d’espais verds que alimenta. A 

nivell de text s’indicarà el nª de comptador i el cabal del mateix. 
b) El sector de reg són les superfícies de cada sector de reg. A nivell de text s’indicarà el nª de sector, 

el cabal del sector i Nº de referència del programador. 
 
Elements puntuals: 

CATEGORIA NOM CAPA GEOMETRIA OBSERVACIONS 
JARDINERES I TESTOS JR CELL JARDINERES 
JARDINERES I TESTOS JRt TEXT MODEL - NOM CIENTÍFIC 
ARBRE AR CELL ARBRE 
ARBRE ARt TEXT NOM CIENTÍFIC - PERÍMETRE 
PALMERA AR CELL PALMERA 
PALMERA AR TEXT NOM CIENTÍFIC - ALÇADA 
PLANTA AQUATICA PA CELL PLANTA AQUATICA 
PLANTA AQUATICA PAt TEXT NOM CIENTÍFIC 
JOCS J CELL JOCS 

JOCS Jt TEXT 
TIPUS DE JOC – MODEL – 
INTERVAL D’EDAT D’ÚS 

ELEMENTS ESPORTIUS ES CELL ELEMENT ESPORTIU 
ELEMENTS ESPORTIUS ESt TEXT TIPUS D’ELEMENT- MODEL 
MOBILIARI MB CELL MOBILIARI 
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MOBILIARI MBt TEXT TIPUS MOBILIARI - MODEL 
PICTOGRAMA PI CELL PICTOGRAMA 
PICTOGRAMA PIt TEXT N - MODEL 
INSTAL·LACIONS I CELL ARMARI / PERICÓ 
INSTAL·LACIONS It TEXT MODEL ARMARI / PERICÓ 
INSTAL·LACIONS I CELL BOCA REG 
INSTAL·LACIONS I CELL COMPTADOR 
INSTAL·LACIONS It TEXT NREF - CABAL 
INSTAL·LACIONS I CELL PROGRAMADOR 
INSTAL·LACIONS It TEXT MODEL – N_SECTORS 
INSTAL·LACIONS I CELL COMPTADOR ELÈCTRIC 
INSTAL·LACIONS I TEXT POTÈNCIA CONTRACTADA 
 
a) “Jardineres i testos” serà un element puntual per cada jardinera o test, al nivell de text es posarà el 

model del test o jardinera “ – “ i el nom científic dels vegetals que el composen separats per “;”. Per 
exemple: “Esfèrica 135 - Citrus aurantium; Asparagus densiflorus”. 

b) “Arbre” i “Palmera” es diferenciaran gràficament els arbres de les palmeres i també es diferenciaran 
amb diferents colors segons els següents paràmetres: 

 
ARBRE/PALMERA RGB ARBRE/PALMERA RGB ARBRE/PALMERA RGB 

EXISTENT 192,192,192 TRASPLANTAT 255,0,0 NOUS 0,155,0 

 
Al nivell de text es posarà el nom científic en cursiva “ – “ Perímetre del tronc en centímetres a un metre 
d’alçada, en el cas del arbres i en el cas de les palmeres es posarà l’alçada en centímetres de l’estípit. 
Per exemple: “Celtis australis – 40” o en cas de palmeres “Phoenix canariensis – 200”. 
 

· “Jocs” Cada tipus de joc diferent es diferenciarà per una cèl·lula o bloc diferent. A nivell text es 
posarà Tipus de joc – Model – Interval d’edat d’ús.  
 

TIPUS DE JOC TIPUS DE JOC 
ALTRES JOCS SORRALET 
EQUILIBRI TAULA 
GRIMPAR TAULA SORRAL 
GRONXADOR TIROLINA 

ILLA DE CECS TOBOGAN 
MOLLA TORRE TOBOGAN 
MULTIJOC VA I VÉ 
MUSICAL CAL·LISTENIA 
PIRÀMIDE JOC DE GENT GRAN 
PÈNDOL JOC SINGULAR 

SORRA I AIGUA  
 

· “Element esportiu” Cada tipus d’element esportiu es diferenciarà per una cèl·lula o bloc diferent. 
A nivell de text es posarà el tipus d’element i el model. 

 
TIPUS D’ELEMENT ESPORTIU TIPUS D’ELEMENT ESPORTIU 
ALTRES ESPORTS RAMPA 
CISTELLA BÀSQUET TAULA ESCACS 
ELEMENT ESPORT GENT GRAN TAULA PING-PONG 
ELEMENT GIMNÀSTIC TAULA FUTTOC 
PORTERIA RECREATIU GOSSOS 

 
· “Mobiliari” serà un element puntual diferenciat per cada tipus de mobiliari com bancs, cadires, 

fonts, dispensadors... 
 

· “Pictogrames” cada senyal anirà numerada (N) i s’indicarà la referencia del model segons el 
manual de senyalització pels espais verds públics de Barcelona. 
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En el cas dels pictogrames s’adjuntarà en una carpeta diferenciada tots els dissenys dels diferents 
pictogrames amb els textos específics de cada senyal i haurà de correspondre amb el número de 
pictograma assenyalat al plànol. 
a) “Comptador” a nivell text cada comptador s’especificarà el nª de referència de cada comptador i el 

cabal d’aigua. 
b) “Programador” Per cada comptador es posarà el nª de sectors que alimenta i el total de sectors que 

pot alimentar. N_Sectors/N_Sectors total. 
c) “Comptador elèctric” Al comptador elèctric s’especificarà la potència màxima del comptador. 
 
Elements lineals: 

ELEMENT LINEAL NOM CAPA GEOMETRIA OBSERVACIONS 
ENCINTAT T LÍNIA ENCINTAT 
ENCINTAT Tt TEXT TIPUS ENCINTAT 
TANCA T LÍNIA TANCA 
TANCA Tt TEXT MODEL - N 
TANCAMENT PARC T LÍNIA TANCAMENT PARC 
TANCAMENT PARC Tt TEXT MODEL / TIPUS DE TANCAMENT 
 
a) “Encintat” És la barrera física que separa els àrids de les àrees de jocs infantils o àrees de gossos 

amb paviments, altres àrids, etc. Al nivell text s’especificarà el tipus d’encintat emprat. 
b) “Tanca” A nivell text es definirà el model de la tanca i el nombre de portes que conté. 
c) “Tancament parc” És la tanca que delimita tota la superfície d’un parc tancat. A nivell text 

s’especificarà el tipus de tancament i model si escau. 
 

13.5. GESTIÓ DE DADES 

PiJBIM disposa d'un sistema d'informació de gestió integral dels espais verds: el Natura Espais Verds o 

NEV. Com sistema d'informació únic de gestió del servei, serà compartit per tots els agents que intervinguin 

en el procés de manteniment i que permetrà la gestió operativa de cada contract. El servidor del NEV està 

ubicat a l’IMI, Institut Municipal d’Informàtica, de l’Ajuntament de Barcelona. 

La gestió de dades de PiJBIM es farà via el programa NEV. A efectes de portar un correcte control dels 

treballs que es realitzin, l’encarregat de la brigada i el tècnic responsable de la EA, seran el responsables 

d’introduir les dades dins el NEV. 

Si PiJBIM ho creu oportú, l’EA haurà utilitzar aquest sistema com a mecanisme bàsic de relació amb 

l’Ajuntament Barcelona. El sistema NEV és el sistema i repositori únic d’informació que permet la 

planificació, control i coordinació dels nombrosos actors involucrats en el procés de gestió de les Zones 

Verdes, Arbrat Viari, Jocs Infantils i Jardineres, facilitant que accedeixin i interactuïn en xarxa a través del 

sistema NEV.  

Tot i que el NEV és un aplicatiu que funciona en suport PC, en el cas que s’utilitzi una versió aplicable per a 

tablets o altres dispositius mòbils, l’EA haurà d’utilitzar aquest sistema, sense cap cost per a PiJBIM. 

13.5.1. Processos i funcionalitats del NEV 

El sistema NEV integra els processos bàsics implicats en el manteniment i gestió dels Espais Verds: 

1) Manteniment de l’inventari a nivell alfanumèric (identificació, informació de l’element i de les espècies 
vegetals) i a nivell cartogràfic (coordenades, direcció, barri, districte).  

2) Gestió de les ordres de treball planificades i puntuals que s’han de dur a terme.  
3) Gestió dels treballs realitzats pels contractistes i de les incidències detectades durant el procés de 

manteniment.  
4) Gestió dels equips de treball i de l’àmbit d’actuació de la seva competència.  
5) Indicadors, informes i sortides d’informació associades al servei. 
6) Gestió de l’arbrat 
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Per a la gestió de l’arbrat les funcionalitats principals del sistema NEV que haurà d’utilitzar l’adjudicatari 

d’acord als serveis d’aquest contracte s’enumeren a continuació: 

a) Consulta de l’inventari i manteniment a nivell alfanumèric.  
b) Actualització de totes les dades de l’inventari 
c) Facilitar els canvis de cartografia necessaris a , per actualitzar l’inventari.  
d) Generació i consulta de les ordres de treball planificades i puntuals.  
e) Consulta d’informació general: espècies, tipus de treballs, tipus d’incidències...  
f) Revisió i introducció dels treballs realitzats associats a les ordres de treball  
g) Consulta dels treballs realitzats. 
h) Indicadors d’activitat. 
 

Tota la informació de gestió operativa del servei, sense exclusió, haurà d’estar inclosa en el repositori únic 

d’informació del sistema, de tal manera que, la informació de gestió del servei de la contracta que resideixi 

en un sistema propietari i no estigui consolidada en el repositori únic, no serà considerada com a vàlida per 

PiJBIM. 

L’adjudicatari farà ús de la informació resident en el sistema de gestió NEV com a base per planificar la 

seva operativa i els treballs de manteniment sobre els elements assignats utilitzant les eines i procediments 

que consideri oportuns per tal d’oferir la millor qualitat de servei a la . 

L’adjudicatari serà responsable de consultar el sistema NEV amb la freqüència suficient per tal de consultar 

els nous treballs assignats i procedir a la seva planificació i execució. 

En el cas de qualsevol problema amb el programa NEV, s’haurà d’informar a PiJBIM, i caldrà disposar de 

les actuacions diàries sobre l’arbrat (a informar en un termini màxim de 24 hores), amb la data de l’actuació, 

el codi de l’arbre, l’espècie i la localització. 

Amb l’obligació d’introduir correctament al NEV posteriorment, les feines fetes sobre cada element. 

L’adjudicatari serà el responsable de la revisió del inventari perquè s’adeqüi a la realitat del que hi hagi al 

carrer. Facilitant la informació a PiJBIM, per tal que el departament de Avaluació introdueixi al NEV els 

canvis necessaris, per tenir l’inventari actualitzat. 

La donarà la formació obligatòria, entre el moment de l’adjudicació i abans de començar el contracte. Per 

tal que l’EA pugui començar a introduir les dades necessàries un cop comencin a treballar. 

A la formació, haurà d’assistir l’encarregat de la brigada de jardineria, responsable de la introducció de 

dades, i la persona que el substitueixi en funcions en cas de baixes o vacances. A més d’un tècnic de l’EA, 

per tal de garantir la introducció de dades si l’encarregat de la brigada i el substitut, estan de baixa mentre 

dura el contracte.  

13.5.2. Procés d’alta al sistema NEV 

El proveïdor haurà d’aportar els medis logístics tecnològics suficients per a la prestació del servei des de 

les seves instal·lacions, essent els costos de la connexió amb l’IMI a càrrec de l’EA. És responsabilitat de 

l’adjudicatari la contractació i manteniment del seu accés a Internet així com de disposar d’un equip que 

suporti aquest tipus de connexions i d’un ample de banda suficient per garantir una bona prestació del 

servei. 

Per poder fer servir qualsevol servei remot VPN SSL s’haurà de complir amb els següents requeriments: 

a) Facilitar dades de l’usuari (DNI, e-mail, etc.) per donar-lo d’alta en el directori de l’IMI.  
b) Alta en el servei remot VSSL de l’IMI.  
c) Navegador Internet Explorer 8 o superior. (habilitar vista de compatibilitat).  
d) Certificat digital de la IMI CA (Entitat certificadora) i certificat personal a l’ordinador. Aquests certificats 

els facilitarà l’IMI.  
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13.5.3. Software escriptori remot 

És responsabilitat de l’adjudicatari disposar del personal tècnic necessari per a la correcta instal·lació del 

software i configuració dels equips que acaben el circuit VPN del seu costat i dels seus sistemes de 

seguretat i translació d’adreces IP (si cal). L’IMI genera, valida i lliura els certificats de l’IMI CA. El Certificat 

Digital emès per l’IMI CA s’utilitza per accedir al servei de connexió remota a l’Ajuntament de Barcelona 

mitjançant de VPN. L’IMI col·laborarà en la seva implantació facilitant els paràmetres de configuració i el 

certificat per a l’equip que acaba el circuit.  

Per a realitzar les tasques requerides caldrà la instal·lació d’un software a les estacions del client (aquest 

software està garantit sobre plataformes Windows). Aquest software permetrà accedir al Natura Espais 

Verds a la seu del IMI. És responsabilitat de l’adjudicatari aquesta instal·lació i el seu manteniment així com 

disposar dels equips que suportin aquest software. 

Per a cada usuari de l’EA només s’admet una connexió remota. Per tal de facilitar la introducció de dades, 

l’EA haurà de tenir com a mínim dos usuaris amb dues connexions remotes. 

Les llicències de software necessàries per dur a terme el servei correran a càrrec de l’adjudicatari. 

L’empresa contractada serà la responsable de custodiar correctament els certificats digitals lliurats per la 

interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació a l'Administració Municipal una vegada 

finalitzada la prestació del servei. Així mateix, serà responsable subsidiària de l’ús dels certificats lliurats als 

seus empleats pel servei. 

13.5.4. Propietat Intel·lectual, confidencialitat i seguretat 

L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) de l’Ajuntament de Barcelona ha adoptat com a marc de referència 

per a la Seguretat dels Sistemes d’Informació el conjunt de bones pràctiques internacionalment 

reconegudes que desenvolupa la norma ISO-27002:2005. 

L’IMI, com a Organisme Autònom de caràcter administratiu de l’Administració Local depenent de 

l’Ajuntament de Barcelona, es troba subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi en el compliment 

de les obligacions legals que es deriven de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i del Reglament que la desenvolupa, de la Llei 11/2007 d’Accés dels Ciutadans als Serveis 

Públics, així com de la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació. 

Pel que fa als aspectes propis de seguretat, quan per l’objecte del contracte sigui d’aplicació, es tindrà 

especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb el que estableix el RD 3/2010 de 8 de 

gener pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit de l’Administració Electrònica. 

Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a l’objecte del 

contracte i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter personal. 

A les diferents clàusules d’aquesta secció es fa referència a l’Ajuntament de Barcelona, Administració 

Municipal, PiJBIM i IMI indistintament. De conformitat als seus estatuts s’ha d’entendre que l’IMI actua als 

efectes d’aquest contracte en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Administració 

Municipal, pel que fa referència als fitxers, sistemes d’informació i/o infraestructures de les que no sigui 

directament titular. 

L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, propietat de l’Ajuntament de 

Barcelona, necessaris per la realització del servei contractat no pressuposa en cap cas la cessió de la 

mateixa ni el seu ús sense autorització expressa. 

L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a la 

qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al personal autoritzat per 

l’Administració Municipal. 



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  251 

L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per 

part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries per a garantir 

l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant en el 

desenvolupament del contracte. 

Un cop finalitzat el present contracte, l’EA es compromet a destruir amb les garanties de seguretat 

suficients o retornar tota la informació facilitada per l’Administració Municipal, així com qualsevol altre 

producte obtingut com a resultat del present contracte. 

L’empresa contractada s'obliga a guardar reserva respecte a les dades o antecedents que estiguin 

relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 

Es prohibeix expressament l’accés a les dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Barcelona per part 

de l’empresa contractada o el seu personal. Aquest resta obligat al secret professional pel que fa a les 

dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en ocasió del compliment del contracte, obligació 

que subsisteix fins i tot un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per 

resolució o per qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest contracte. 

L’empresa contractada es compromet a vetllar per la seguretat dels equips on es trobin instal·lats els 

programes, bases de dades i informació de l’Administració Municipal, així com per la seguretat en els 

canals de comunicació emprats. Per tant, prestarà els seus serveis guardant estrictament les mesures de 

seguretat necessàries, amb la finalitat d’evitar la pèrdua d’informació, així com danys, pèrdua o 

deteriorament dels programes i bases de dades utilitzades i que són propietat de l’Administració Municipal. 

L’empresa contractada serà la responsable de custodiar correctament els certificats digitals lliurats per la 

interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada finalitzada la prestació del 

servei. Així mateix, serà responsable subsidiària de l’ús del certificats personals individuals lliurats als seus 

empleats pel desenvolupament del producte o servei. 

L’adjudicatari proporcionarà les dades identificatives que requereixi l’Ajuntament de Barcelona per tal de 

sol·licitar i gestionar els certificats d’usuari necessaris per la connexió remota a aquest sistema de forma 

que es garanteixi la seguretat en l’accés. 
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14. PERÍODE DE GARANTIA, MANTENIMENT I TRASPÀS 

El promotor és el responsable de la bona conservació i el manteniment de l’espai verd durant el període de 

garantia mínim d’un any a comptar des de la recepció favorable i acceptació final de l’obra. 

Si no es pogués dur a terme la plantació de la vegetació per no ser l'època adient, la recepció de l'obra 

podrà ser favorable condicionada a la plantació, si no hi haguessin esmenes greus que facin una acta 

desfavorable, però el manteniment de l'any de garantia d'aquesta vegetació no començarà fins que no es 

procedeixi a la plantació ja que l'objectiu d'aquesta garantia és precisament la consolidació de la vegetació 

que comença amb la seva implantació. 

Aquest període de garantia i manteniment te l’objecte de garantir el correcte establiment de la vegetació; 

per aquesta raó no s’acceptaran espais verds recentment plantats només amb l’objecte d’obtenir 

l’acceptació final o traspàs a PiJBIM, que la podrà rebutjar fer-la efectiva fins que no es comprovi la bona 

implantació de la vegetació. 

Tanmateix, no s’acceptaran espais plantats de nou al final del període de garantia com resultat de la 

deixadesa o dolenta gestió del manteniment de l’espai, ja que l’objecte d’aquest període de garantia es la 

implantació de la vegetació utilitzada, que com a mínim és d’un any. Quan PiJBIM consideri que s’ha 

replantat una part significativa de l’espai en aquestes condicions, exigirà l’extensió del període de garantia 

per assolir el mínim d’un any. 

El promotor  haurà de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència que pugui produir-se durant 

aquest termini, a excepció dels actes vandàlics (Ordenança del medi ambient de Barcelona, títol 7, article 

75-9). Per tal d’evitar actes vandàlics, dels que el promotor no n’és responsable, a la finalització de cada 

obra es demanarà un tancament provisional de la vegetació fins que hi arreli, consolidi i faci cobertura. La 

no instal·lació d’aquest tancament provisional, o la retirada abans del temps suficient, s’entendrà com que 

el promotor assumeix el possible vandalisme que la vegetació pogués patir per mancança de protecció. 

Els treballs de manteniment i conservació de l’espai estaran subjectes a la supervisió de PiJBIM, que haurà 

de rebre els informes mensuals corresponents per part del contractista. L’informe s’enviarà per correu 

electrònic al REP, dintre del període i condicions establertes el dia de la recepció, per poder fer un 

seguiment correcte del manteniment de l’espai. Sense aquest informe i les respostes favorables, no es 

podrà realitzar el traspàs definitiu a PiJBIM. 

14.1. SEGUIMENT EN FASE DE GARANTIA.  

Aquesta fase o període de manteniment de garantia normalment és d'un any i compren des de la recepció 

amb qualificació favorable de l'obra fins al traspàs a PJBIM, és a dir, fins que el manteniment passa a 

càrrec definitiu de l’institut municipal. En aquest període mínim d'un any és el promotor l'encarregat de 

vetllar per l'adaptació i implantació del verd i el seu correcte manteniment. 

 

 

Els següents aspectes es consideren imprescindibles: 

1) Treballs realitzats segons Pla de Manteniment 
2) Adaptació del Pla de Manteniment a la realitat de l'espai, i mesures de correcció si s'escau 
3) Incidències externes al pla detectades, com ara que una espècie no s’adapti i s'hagi de canviar. 
4) Fotografies dels treballs (si s’escau) 
5) Properes intervencions segons pla. 
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Altres propostes afegides vinculades a l’ús de la ciutadania de l’espai després de la recepció es el 

vandalisme i mal us dels espais que porten a deteriorament anticipats o mort dels elements plantats. Entre 

altres aspectes que serien profitosos de valorar/reposar durant l’any de garantia es poden destacar: 

a) Valoració de reposició d’elements de reg comunament afectats com tub de degoters i difusors-
aspersors de parterres 

b) Reposició de plantes arbustives trepitjades i arrencades. 
c) Reposició d’arbrat malmès sense possibilitat de futur. 
d) Reposició de gespes i prats afegint mesures per evitar repetició de deterioraments. 

 

PiJBIM accepta que el promotor pugui modificar a la geometria de l’espai i disseny de la jardineria en funció 

de que l’ús de l’espai durant aquest període demostri errors en la seva concepció o condicions canviants 

sobrevingudes d’us per part dels ciutadans, però en aquest cas s’haurà de preveure un nou termini de 

garantia. 

14.2. REPOSICIÓ DE MATERIAL VEGETAL  

Dins de l’àmbit de l’execució de l’obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin amb vegetals de les 

mateixes característiques. 

Aquestes reposicions s’han d’executar en els períodes o estacions corresponents, complint les clàusules 

del present plec de prescripcions.  

En el cas de les gespes, durant el període de garantia s’han de ressembrar les zones on la germinació no 

obtingui la densitat idònia segons les especificacions del present plec de prescripcions. 

En la reposició de material vegetal, es consideren incloses les operacions següents: 

1) Retirada i gestió del material vegetal mort 
2) Subministrament i implantació del material vegetal de reposició 
3) Substitució del substrat i encoixinat necessari 
 

Durant l’any de garantia, s’han de dur a terme totes les operacions de manteniment necessàries perquè la 

zona enjardinada es mantingui en perfecte estat, segons tipologies de vegetació, freqüències i 

estacionalitat. 

A més, caldrà mantenir l’espai en condicions estètiques adients tot i que hi hagi vandalisme a la vegetació, 

per exemple treure la planta trepitjada, re-col·locar les terres i encoixinat, etc. per tal d’evitar que augmenti 

la superfície vandalitzada per un dolent estat de l’espai en general. 

Cal seguir les normes descrites en el present plec i, en tots els casos, són d’aplicació les NTJ (Normes 

tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, 

actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge. 

El les taules adjuntes es detallen les tasques mínimes de manteniment que s’han d’executar durant l’any de 

garantia, i fins i tot abans de la recepció, per tal de mantenir l’espai enjardinat en bon estat de conservació. 
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14.3. TRASPÀS 

El moment del  traspàs formalitza el fet de que la responsabilitat pel manteniment de l’espai verd correspon 

a l’àrea de Conservació de PiJBIM. Es realitza mitjançant una visita in situ per valorar l'estat en el que es 

troba la vegetació i la xarxa de reg asociada. 

Durant aquest any mínim de garantia s'han hagut d'haver fet diferents visites de seguiment entre tots els 

agents implicats, però caldrà comprovar, als ultims quinze dies de garantia, que el desenvolupament de la 

vegetació i la cobertura vegetal ha esta adient. 

Aquesta visita serà responsablitat del promotor o constructora qui haurà de convocar al REP a aquesta 

visita de traspàs i qui haurà de vetllar perquè el dia de la visita l'espai es trobi en condicions optimes per 

formalitzarr el canvi de responsabilitats. 

Al final del termini de garantia el promotor ha d'assegurar també que les esmenes reflectides a l'acta de 

recepció favorable (si hi haguessin) s'han dut a terme i que tota la documentació fi d'obra està lliurada i és 

correcta. 

Al moment del traspàs, l'acta de recepció ha de tenir uan qualificació A.  

En cas contrari, s'entendrà que hi ha esmenes a resoldre per part de l'obra i no es produirà aquest traspàs 

a PiJBIM, sent el promotor responsable fins que tot estigui resolt. 

Un cop comprobat que tot està correcte el REP emetrà un informe de traspàs de l'espai i s'entendrà així 

que PiJBIM rep definitivament l'obra executada i s'encarrega del seu manteniment. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OMA -TÍTOL 7. ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT  
Capítol 5. Creació de nous espais verds i variació dels existents. Secció quarta. Execució de les obres 
Article 75-8 Acceptació i recepció  
1. Un cop finalitzada l’obra per part del promotor, ja sigui públic o privat, s’haurà d’informar 
preceptivament per part dels tècnics municipals de medi ambient abans de tres mesos a comptar des de 
la data de comunicació de la finalització de totes les obres.  
2. No es podrà procedir a l’acceptació i recepció de l’obra fins a la constatació de la correcta execució 
de les obres d’acord amb el document tècnic aprovat o informat per l’Ajuntament.  
3. El promotor, ja sigui públic o privat, haurà d’entregar un exemplar complet dels plànols corresponents 
a com s’ha executat finalment l’obra realitzada en l’espai verd.  
Article 75-9 Període de garantia i manteniment  
1. El promotor, ja sigui públic o privat, serà el responsable de la bona conservació i manteniment de 
l’espai verd durant el període de garantia d’un any a comptar des de la recepció i acceptació de l’obra.  
2. El promotor, ja sigui públic o privat, haurà de resoldre i esmenar al seu cost qualsevol incidència que 
pugui produir-se durant aquest termini, a excepció dels actes vandàlics.  
NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment. 
NTJ 14B: 1998. Manteniment de palmeres. 
NTJ 14C: 1998. Part: 2. Manteniment de l’arbrat: poda. 
NTJ 14C: 1999. Part: 3. Manteniment de l’arbrat: altres operacions. 
NTJ 14D: 2001. Manteniment de plantacions arbustives. 
NTJ 14G: 1997. Manteniment de gespes no esportives i prats. 
NTJ 14G Rev MANTEN. DE GESPES NO ESPORT. I PRATS 2ª EDICIÓ 
NTJ 14J MANTENIMENT DELS PAVIMENTS DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL 
NTJ 14G MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES DE REG 
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15. GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS EN OBRA 

Sempre que sigui possible, els projectes hauran de reflectir mesures d’economia circular i de 

descarbonització de l’economia per reduir i reciclar els residus generats en las fases d’execució i operació.  

En obres de més de 450.000 €, cal tractar la gestió dels residus segons una memòria ambiental redactada 

a l’efecte. 

Serà un objectiu de tots els projectes minimitzar el transport de residus a abocadors o fora de l’àmbit d’obra 

i PiJBIM podrà rebutjar propostes que generin residus que es puguin evitar en fase d’obra o de 

manteniment, especialment plàstics, contaminants i tòxics. 

Per residus es considerarà el  conjunt de materials i productes resultants de l’execució de l’obra o de 

l’operació de l’espai en fase de manteniment. Inclou residus inorgànics com ara runes, residus procedents 

de moviments de terres, metalls, plàstics, fustes tractades i residus en general producte de l’obra civil. 

També inclouen els residus orgànics com restes d’esporgues, segues, etc. i altres similars. 

Per aquests últims en particular, i dins dels criteris de naturalització de la gestió dels espais verds, els 

projectes faran previsió de mesures per aprofitar i tractar els residus orgànics als mateixos, mitjançant 

accions regeneratives o de gestió ecològica. 

15.1. NETEJA 

L’execució de projectes genera una quantitat considerable de residus i emissions de tot tipus, la gestió dels 

quals es tracta a la normativa d’ambientalització de les obres de la ciutat de Barcelona. 

Tot i així, es produeixen emissions locals de pols i altres materials deleteris que es poden depositar o 

acumular en superfícies diverses al voltant de l’àmbit d’obra, especialment durant operacions de moviment 

de terres, tall de materials durs i altres operacions. El control i la neteja d’aquests residus i emissions serà 

responsabilitat del promotor i/o contractista. 

Caldrà dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies compreses dins de 

l’àmbit d’obra. Aquesta tasca consisteix en l’eliminació dels residus propis de l’execució de l’obra com de la 

vegetació espontani no desitjada, com ara espècies invasores. 

L’obligació de gestió d’aquests residus no es limita a escombrar, recollir i abassegar els materials de residu 

dins de les superfícies que té al seu càrrec, sinó que s’ha completar amb la gestió i/o retirada immediata de 

totes aquestes matèries del recinte d’actuació, sempre segons la normativa vigent. 

15.2. CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

L’empresa adjudicatària de l’obra ha de presentar els albarans corresponents de cada centre de tractament, 

que han d’especificar el pes del material abocat. 

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, s’ha de demanar un comprovant que ha 

d’indicar el lloc on s’ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la 

quantitat. Els centres receptors de tractament han de tenir l’aval de l’Administració. 

15.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

L’abocament de les deixalles generades s’ha de dur a terme selectivament, en funció del residu de què es 

tracti, segons la normativa vigent. 

En cas de moviments de terres que per les seves característiques es puguin tornar a utilitzar, s’han 

d’aprofitar a la mateixa obra, respectant les profunditats de moviments de terra per enfonsar materials i 
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consultant prèviament la direcció facultativa, o bé s’han d’emmagatzemar per donar-los una utilitat 

posterior. 

Segons el tipus de residu recollit, s’ha d’aplicar un tractament diferent: 

1) Compostatge: Procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d’aquest grup 
s’inclouen restes vegetals lignificades o verdes. També es poden aprofitar per acccions de regeneració 
de sòls in situ, dins dels objectius de naturaltizació dles espais verds. 

2) Reciclatge: Conjunt d’operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat puguin 
ser aprofitats després d’una sèrie de processos. En aquest grup s’inclouen el paper, el cartró, el vidre, 
les llaunes, el metall, els envasos, etc. 

3) Abocament: Transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d’aquest grup 
s’inclouen terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o plagues. 

4) Incineració: Tractament que consisteix en l’aplicació d’altes temperatures a uns determinats productes, 
mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. Aquest apartat 
inclou productes químics i materials diversos. 

 

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Els residus transportats als diferents centres de tractament (planta de compostatge, incineradora, unitat 
de reciclatge, abocador) es mesuren en tones (t) o en unitats (u). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos. 
Reial decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos. 
Reial decret 782/1998 pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i l’execució de la Llei 
11/1997 d’envasos i residus d’envasos. 
Reial decret 1378/1999 pel qual s’estableixen mesures per a la eliminació de PBC i PCT. 
Llei 10/1998, de 21 abril, de residus. 
Reial decret 9/2005 pel qual s’estableixen les activitats potencialment contaminants del sòl. 
Reial decret 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. 
Reial decret 679/2006 pel qual es regula de gestió dels olis industrials usats. 
Normativa autonòmica 
Ordre de 6 setembre de 1998 sobre tractament i eliminació d’olis usats. 
Ordre de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la gestió dels olis usats. 
Ordre de 13 juny de 1990 de modificació de l’Ordre de 6 de setembre de 1998 sobre tractament i 
eliminació d’olis usats. 
Llei 6/1993 reguladora dels residus. 
Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus de la construcció. 
Decret 1/1997 sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats. 
Decret 92/1999 pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus. 
Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus de la 
construcció. 
Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/1993 reguladora de residus. 
Normativa municipal 
INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES 
D'OBRES. 
MESURA DE GOVERN DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I 
AMBIENTALS (2013) i al DECRET D'ALCALDIA SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE 
AMB CRITERS SOCIALS I AMBIENTALS (2013). 
En cas de derogació o actualització de la normativa, serà de compliment obligat la darrera aprovada 
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16. SEGURETAT I SALUT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Son d’aplicació per a la seguretat a les obres els preceptes rellevants per treballs d’urbanització presents al 

Reial decret 55/1986, de 21 de febrer, que estableix l’obligatorietat d’incloure un estudi de seguretat i 

higiene en els projectes d’edificació i obres públiques, modificat pel Reial decret 84/1990, de 19 de gener, 

norma que en certa manera va inspirar el contingut de la Directiva 95/57/CEE.  

aquest reial decret inclou en el seu àmbit d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la qual es realitzin 

treballs de construcció o d’enginyeria civil. En totes les obres és obligatori un estudi de seguretat i salut o 

un estudi basic de seguretat i salut, segons l’article 4 del Reial decret 1627/1997.  

Les obres de jardineria que han de disposar d’un estudi de seguretat són les següents:  

1) Obres amb pressupost d’execució per contracta major o igual a 450.760 €. 
2) Obres amb duració estimada superior a 30 dies laborals, amb més de 20 treballadors punta. 
3) Obres on el volum de mà d’obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors en l’obra, sigui superior a 500. 
4) Les obres de túnels, galeries, xarxes subterrànies i preses. 
5) En totes les obres no incloses en cap dels supòsits previstos en l’apartat anterior, el promotor està 

obligat en la fase de redacció del projecte a presentar un estudi bàsic de seguretat i salut.  
 

En totes les obres el contractista està obligat en la fase de execució d’obra a presentar un Pla de seguretat 

i salut, (Principis de l’acció preventiva, principis generals, expressats a la Llei 31/1995 de 8 de novembre, 

article 15) el qual avalua els riscos i dona solució adaptada al seu procés constructiu i sistemes de 

proteccions col·lectives i individuals, sempre complint l’esmentada normativa. Aquest pla ha d’estat aprovat 

pel tècnic designat pel promotor. 

La empresa està obligada a aportar als treballadors formació, mitjans de protecció col·lectiva segons les 

condicions del Pla de seguretat i en compliment de normativa vigent. 

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats, per la seva pròpia seguretat i salut en el 

treball i per la d’aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat professional. L’incompliment 

d’aquestes obligacions té consideració d’incompliment laboral als efectes de l’article 58.1 de l’Estatut dels 

treballadors. 

Cal aclarir que els treballs de jardineria no es regeixen per la normativa aplicable a les obres d’urbanització 

excepte quan s’inclouen a una obra d’aquestes característiques. 

16.1. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 

PiJBIM regeix la seva activitat laboral segons l’actual Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 

riscos laborals, que adapta al dret espanyol la Directiva 89/391/CEC relativa a l’aplicació de mesures per 

promoure la millora de la seguretat i la salut dels treballadors, especialment pel que fa a treballs de 

manteniment d’espais verds, alhora que incorpora parcialment disposicions d’altres directives.  

L’objectiu d’aquesta llei i d’aquest text és promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant 

l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos 

derivats del treball.  

En referència als treballs de jardineria dins de obres en espai públic es d’aplicació, com en altres el Reial 

decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el qual es procedeix a la transposició al dret espanyol de la Directiva 

92/57/CEE sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció temporals o 

mòbils. Aquesta norma també s’ocupa de les obligacions del promotor, del contractista, del subcontractista i 

dels treballadors autònoms. S’introdueixen les figures del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l’elaboració del projecte d’obra i del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
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L’adjudicatari ha de prendre totes les mesures necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis, contro lant 

que es treballi de manera segura i controlant l’ús d’equips de protecció individual. 

Per això, està obligat al compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, entre d’altres: 

1) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
2) Real Decreto 1215/97 de 18 de julio por el que se establecen las disposicions mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
3) Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposicions mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de Trabajos temporales en altura. 

4) Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

5) Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposicions mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

6) Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

7) Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de Preparados peligrosos. 

8) REACH: reglament pel que s’aprova l’Agencia de substàncies i preparats químics. 
9) Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 

Es obligació de promotor i contractistes: 

a) Donar compliment a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a què es refereix 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals per el cas que al mateix centre de treball desenvolupin activitats 
treballadors de dos o més empreses i/o personal depenent de l’Institut. 

b) Posar-se en contacte amb el departament de Prevenció de Riscos Laborals, per tal de formalitzar 
l’acta de coordinació d’activitats empresarials, un cop presentada tota la documentació necessària i 
abans de l’inici de l’execució del contracte. 

c) Nomenar per escrit el/la responsable de seguretat. 
d) Nomenar per escrit l’interlocutor/a amb Parcs i Jardins. En el cas de les UTE, ha d’haver-hi un únic 

interlocutor/a. 
e) Presentar al Registre General de Parcs i Jardins, IM, en el termini màxim de 15 dies naturals, a 

comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació provisional, la Documentació relativa a 
Prevenció de Riscos Laborals: 

i. Justificació documental de com s’organitza la prevenció de riscos a l’empresa (còpia 
del contracte amb un Servei de Prevenció Aliè, acta de constitució del Servei de 
Prevenció Propi, acta de nomenament de treballadors designats o document que 
acrediti l’assumpció per part de l’empresari de l’activitat preventiva). 

ii. Avaluació de Riscos NOMÉS de les tasques a realitzar (NO s’acceptaran l’avaluació de 
riscos de l’empresa en general) 

iii. Planificació de l’Activitat Preventiva 
iv. Relació del personal destinat a fer les tasques objecte de contracte. 

f) De cada treballador/a: 
i. Certificat de formació 
ii. Certificat d’informació 
iii. Certificats d’aptitud mèdica actualitzats (no s’acceptaran els caducats). 
iv. Registre de lliurament d’equips de protecció individual 

g) Qualsevol modificació del llistat del personal, s’ha de comunicar i actualitzar la documentació.  
i. Còpia del nomenament i formació del recurs preventiu de cada equip que treballa en 

alçada. 
 

Si no està tota la documentació en matèria preventiva o hi ha documentació caducada, NO es permetrà 

desenvolupar cap activitat empresarial o laboral, sense excepció.   
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17. ANNEXES 
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Pàgina buida. 
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17.1. ANNEX I – FORMULARI D’ESMENES I SUGGERIMENTS 

 
DADES PERSONALS 

NOM COGNOMS 

Feu clic o toqueu aquí per escriure text. Feu clic o toqueu aquí per escriure text. 

CIF NIF ADREÇA ELECTRÒNICA 

Feu clic o toqueu aquí per escriure text. Feu clic o toqueu aquí per escriure text. 

DADES PROFESSIONALS 

NOM DE L’EMPRESA / ADMINISTRACIÓ SECTOR PROFESSIONAL 

Feu clic o toqueu aquí per escriure text. Feu clic o toqueu aquí per escriure text. 

ÀREA FUNCIONAL PERFIL PROFESSIONAL 

 Direcció  Directiu / Directiva 

 Administració  Cap o Comandament 

 Comercial  Tècnic / Tècnica 

 Manteniment  Operari/a qualificat/da 

 Producció  Mestre/a jardiner/a 

QUALIFICACIONS ESTUDIS 

Feu clic o toqueu aquí per escriure text. 

ANYS D’EXPERIÈNCIA 

 0-5  5-10  10-20  +20 

CONFLICTE D’INTERÈS 

Indicar si existeix un interès comercial directe o indirecte en la proposta d’esmena o suggeriment 

 Sí   Quin?  Feu clic o toqueu aquí per escriure text. 

 No 

ESMENES i SUGGERIMENTS 

A quins apartats vol fer referència? 

 1. Objecte  11. Infraestructures 

 2. Criteris de disseny  12. Redacció de projectes 

 3. Afectació i protecció dels ev  13. Execució de projectes 

 4. Condicions dels elements simples  14. Període de garantia i manteniment 

 5. Condicions de les plantes i execució   15. Traspàs 

 6. Productes fitosanitaris  16. Gestió dels residus produïts  

 7. Sòls, terres i substrats  17. Seguretat i salut i PRL 

 8. Reg  Annexes 

 9. Drenatge  Figures 

 10. Enllumenat  Altres 

TIPUS DE MISSATGE 

     ESMENA       SUGGERIMENT            CRITERI          ALTRES  

MISSATGE I ALTERNATIVA 
En cas agrairíem la redacció original acompanyada d’una redacció alternativa amb indicació d’epígraf, punt 
i pàgina. Agrairíem que es cités amb indicació d’epígraf, punt i pàgina el text original acompanyat de 
l’alternativa proposada. 
Feu clic o toqueu aquí per escriure text. 

LLOC, DATA I SIGNATURA 

 

  

 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  264 

Pàgina buida. 
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17.2. ANNEX II – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PER A XARXES DE REG 

17.2.1. Detall nº 1 

 

Nota: Adaptar esquema a multifilar, segons tipus de reg, amb doble capçal de xarxa potable i freàtica (amb pericó d’intercanvi) 
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17.2.2. Detall nº2 
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17.2.3. Detall nº3 
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17.2.4. Detall nº4 
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17.2.5. Detall nº5 

 

 

  

 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  270 

17.2.6. Detall nº6 
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17.2.7. Detall nº7 

 

 

  

 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  272 

17.2.8. Detall nº8 
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17.2.9. Detall nº9 
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17.2.10. Detall nº10 

 

 

  



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  275 

17.2.11. Detall nº11 
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17.2.12. Detall nº12 
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17.2.13. Detall nº13 
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17.2.14. Detall nº14 
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17.2.15. Detall nº15 
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17.2.16. Detall nº16 
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17.2.17. Detall nº17 
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17.2.18. Detall nº18 
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17.2.19. Detall nº19 
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17.2.20. Detall nº20 
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17.2.21. Detall nº21 
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Pàgina buida. 

 

 

 

  



 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  287 

17.1. ANNEX III – TANCAMENTS D’AEG 
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17.2. ANNEX IV – EXEMPLE DE CLASSIFICACIÓ DELS ARBRES 

ESPÈCIE PORT MARC PLANTACIÓ 
(m) 

MARC RECOMANABLE 
(m) 

Albizia julibrissin ‘Ombrella’ Mitjà 6-8 7 
Albizia procera Gran 8-10 9 
Arbutus andrachnoides Mitjà 6-8 7 
Arbutus x thuretiana Mitjà 6-8 7 
Brachychiton rupestres Mitjà 6-8 7 
Bauhinia purpurea Mitjà 6-8 7 
Casuarina cunninghamiana Gran 8-10 9 
Celtis australis Gran 8-10 9 
Chorisia speciosa Gran 8-10 9 
Cocculus laurifolius Mitjà 6-8 7 
Erythrina crist-galli Mitjà 6-8 7 
Ginkgo biloba Gran 8-10 9 
Gleditzia triacanthos ‘Inermis’ Gran 8-10 9 
Grevillea robusta Gran 8-10 9 
Jacaranda mimosifolia Gran 8-10 9 
Koelreuteria paniculata Mitjà 6-8 7 
Lagerstroemia indica Petit 4-6 5 
Paulownia tomentosa Gran 8-10 9 
Phytolacca dioica Gran 8-10 9 
Pistacia sinensis Mitjà 6-8 7 
Senna spectabilis Mitjà 6-8 7 
Schinus molle Gran 8-10 9 
Tabebuia heptaphylla Mitjà 6-8 7 
Tecoma stans Petit 4-6 5 
Tipuana tipu Gran 8-10 9 
Yucca elephantipes Mitjà 6-8 7 
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Pàgina buida. 
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17.3. ANNEX V - CALENDARI IDÒNI DE MANTENIMENT 

ELEMENT  TASCA 
CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA FREQ. 

ANY OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

 

G
R

U
P

 D
E

 F
L

O
R

 

Aportació d’adob orgànic 1      1    1  3 

Aportació de terres o 
àrids (segons 
necessitats) 

            0 

Aportació encoixinat 
(segons necessitats) 

            0 

Entrecavada, escatada i 
eliminació de flor seca 

 1 2 2 2 2  1 2 2  1 15 

Perfilat (de vores, tot i 
que cal posar 
separadors) 

  1   1     1  0 

Plantació  1      1    1 3 

Preparació del terreny 1      1    1  3 

Reg 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 12 4 80 

Reg de plantació  1      1    1 3 

Reposició (segons 
necessitats) 

            0 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

B
U

L
B

O
S

E
S

, 
R

IZ
O

M
A

T
O

S
E

S
 I

 V
IV

A
C

E
S

 

Aportació d’adob orgànic 1     1       2 

Aportació de terres o 
àrids (segons 
necessitats) 

            0 

Aportació d’encoixinat 
(segons necessitats) 

1            1 

Divisió de mata. 
Plantació 

1     1       2 

Entrecavada, escatada i 
eliminació de flor seca 

1 1 2 2 2  1 2 2 2 2 2 19 

Poda i pinçament 1      1      2 

Perfilat (de vores, tot i 
que cal posar 
separadors) 

            0 

Preparació del terreny 
(segons necessitats) 

            0 

Reg 4 2 2 2 2 4 4 8 8 8 8 4 56 

Reposició (segons 
necessitats) 

            0 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

S
U

C
U

L
E

N
T

E
S

 

Aportació de terres o 
àrids (segons 
necessitats) 

            0 

Aportació d’encoixinat 
(segons necessitats) 

    1        1 

Entrecavada i/o escatada 
manual 

1       1     2 

Preparació del terreny 
(segons necessitats) 

            0 

Reg (segons necessitats)             0 

Tractament herbicida 
químic 

      1     1 2 
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ELEMENT  TASCA 
CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA FREQ. 

ANY OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

 

T
ip

us
 B

A
M

B
Ú

S
, 

JO
N

C
S

, 
B

O
G

U
E

S
 

Preparació del terreny             0 

Poda i neteja     1        1 

Reg (segons necessitats)             0 

Reposició (segons 
necessitats) 

            0 

G
R

A
M

ÍN
IE

S
 

Aportació de terres o 
àrids (segons 
necessitats) 

            0 

Aportació d’encoixinat 
(segons necessitats) 

            0 

Entrecavada i escatada 1       1     2 

Reposició (segons 
necessitats) 

            0 

Preparació del terreny 
(segons necessitats) 

            0 

Sega o retall         1    1 

P
L

A
N

T
A

 
A

Q
U

À
T

IC
A

 Arrencament, div. de 
mata, preparació per a 
plantació 

    1        1 

Eliminació de fulles i flors 
mortes 

         1   1 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

P
A

R
T

E
R

R
E

 
S

E
N

S
E

 
V

E
G

E
T

A
C

IÓ
 

Aportació de terres o 
àrids (segons 
necessitats) 

            0 

Aportació d’encoixinat     1        1 

Entrecavada i escatada 1       1     2 

Tractament herbicida 
químic 

      1      1 

Z
O

N
A

 
N

A
T

U
R

A
L

IT
Z

A
D

A
 Desbrossament camins 1     1       2 

Desbrossament 
superfície total 

       1     1 

Poda de formació  1           1 

Reposició (segons 
necessitats) 

            0 

Reg (segons necessitats)             0 
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JA
R

D
IN

E
R

E
S

 O
 C

O
N

T
E

N
ID

O
R

S
 

Reg arbrat i planta 
resistent 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 18 

Reg planta exigent 
(jardinera mitjana) 

4 2 2 2 2 4 4 6 6 6 6 4 48 

Reg planta exigent 
(jardinera petita) 

5 3 3 3 3 5 5 7 7 7 7 5 60 

Neteja de superfície 
jardineres, entrecavada i 
desherbat 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Entrecavada i eliminació 
de males herbes 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Reposició de mulch 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 16 

Reposició de planta 
objecte de vandalisme o 
morta 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 

Plantació jardineres amb 
flor 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

Reposició planta de flor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Poda de manteniment 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 

Aportació d’adob 
d’alliberament lent 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Pintat jardineres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Eliminació de grafits i 
cartells 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Actuacions a les 
jardineres (potes, 
fustes...) 

            0 

Aportació de retenidors 
d’aigua en noves 
plantacions 

            0 

Tractaments fitosanitaris             0 

Moviment de jardineres             0 

Aportació d’adobs o 
esmenes (segons 
necessitats) 

            0 

A
R

B
R

E
 V

IA
R

I 
d

e
 Z

P
 

Arrabassament i 
reposició (segons 
necessitats) 

            0 

Neteja d’escocells      1      1 2 

Realç i formació (arbrat 
de 1a, 2a i 3a) 

   1         1 

Reg manual (per 
mantenir arbrat de 1a) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Reg automàtic (per 
mantenir arbrat de 1a) 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 28 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

Aportació d’adobs o 
esmenes (segons 
necessitats) 

            0 

 
  

ELEMENT  TASCA 
CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA FREQ. 

ANY OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 
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P
A

L
M

E
R

A
 V

IÀ
R

IA
 D

E
 Z

P
 

Arrabassament i 
reposició (segons 
necessitats) 

            0 

Neteja d’escocells      1      1 2 

Realç i formació (arbrat 
de 1a, 2a i 3a) 

            0 

Reg manual (per 
mantenir arbrat de 1a) 

            0 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

Aportació d’adob orgànic      1       1 

G
E

S
P

A
 C

3
 

Aeració i escarificació      1       1 

Encebament i ressembra      1       1 

Perfilat  1           1 

Preparació del terreny 
(segons necessitats) 

            0 

Reg* 4 2 2 2 2 4 8 12 12 12 12 8 80 

Sega i aplicació de 
retallavores 

2 1 1 1 1 2 3 4 4 3 3 3 28 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

Aportació d’adob orgànic      1       1 

G
E

S
P

A
 C

4
 

Aeració i escarificació      1       1 

Encebament i ressembra      1       1 

Perfilat  1           1 

Preparació del terreny 
(segons necessitats) 

            0 

Reg* 2     2 4 12 12 12 12 4 60 

Sega i aplicació de 
retallavores 

1 1  1  1 2 2 2 2 2 2 16 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

Desbrossament  1  1   1  1 1 1 1 7 

P
R

A
T

 

Preparació del terreny 
(segons necessitats) 

            0 

Reg* 2     2 4 12 12 12 12 4 60 

Sega  1  1   1  1 1 1 1 7 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

Desbrossament        1     1 

 
  

ELEMENT  TASCA 
CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA FREQ. 

ANY OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 
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B
O

S
C

A
N

Y
 Reposició (segons 

necessitats) 
            0 

Poda - neteja d’arbres  1           1 

Aportació d’adob orgànic      1       1 

V
O

R
A

D
A

 V
E

G
E

T
A

L
 

Aportació de terres o 
àrids (segons 
necessitats) 

            0 

Aportació d’encoixinat   1          1 

Entrecavada i escatada      1       1 

Preparació del terreny 
(segons necessitats) 

            0 

Reg 4 2 2 2 2 4 4 8 8 8 8 4 56 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

Poda de formació 1            1 

Poda de manteniment      1       1 

Aportació d’adob orgànic      1       1 

A
R

B
U

S
T

O
S

 I
 R

O
S

E
R

S
 

Aportació de terres o 
àrids (segons 
necessitats) 

            0 

Aportació d’encoixinat 
(segons necessitats) 

    1        1 

Eliminació de flor 1       1     2 

Entrecavada i escatada    1         1 

Poda de formació i de 
manteniment 

    1        1 

Preparació del terreny 
(segons necessitats) 

            0 

Reg 4 2 2 2 2 4 4 8 8 8 8 4 56 

Reposició (segons 
necessitats) 

            0 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

Aportació d’adob orgànic      1       1 

 
  

ELEMENT  TASCA 
CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA FREQ. 

ANY OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 
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E
N

T
A

P
IS

S
A

N
T

S
 I

 E
N

F
IL

A
D

IS
S

E
S

 

Aportació de terres o 
àrids (segons 
necessitats) 

            0 

Aportació d’encoixinat 
(segons necessitats) 

            0 

Entrecavada i escatada        1     1 

Poda de formació i de 
manteniment 

      1      1 

Preparació del terreny 
(segons necessitats) 

            0 

Reg 4 2 2 2 2 4 4 8 8 8 8 4 56 

Reposició (segons 
necessitats) 

            0 

Tractament fitosanitari 
(segons necessitats) 

            0 

Desherbat de paviment 
amb herbicida (segons 
necessitats) 

       1     1 

S
U

P
E

R
F

ÍC
IE

 
T

O
T

A
L

 D
’Ú

S
 I

 
E

S
P

A
I 

V
E

R
D

 

Escatada i 
desbrossament de 
paviments 

            0 

Neteja del parc (inclou 
papereres) 

1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 0 

Reposició de sauló 
(segons necessitats) 

            0 

Reposició de sauló 
(segons necessitats) 

            0 

  

ELEMENT  TASCA 
CALENDARI IDÒNI DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA FREQ. 

ANY OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 
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17.4. ANNEX VI - PRODUCTES FITOSANITARIS  

17.4.1. Àmbit d’aplicació 

L’objectiu de les actuacions a dur a terme és la gestió integrada de plagues i malures en tots els casos 

següents, i altres assimilables: 

1) Control biològic de plagues  
2) Tractaments amb endoteràpia en arbres i palmeres 
3) Tractaments en forma de reg en arbres i tanques vegetals 
4) Tractaments dirigits a l’ull i estípit de la palmera amb productes biològics 
5) Tractaments dirigits a l’ull de la palmera amb productes químics 
6) Tractaments dirigits a l’ull i estípit de la palmera amb productes químics 
7) Tractaments amb atomitzador a arbustatge, planta vivaç, gespa i arbrat 
8) Actuacions de desherbatge 
9) Tractament productes herbicides en superfícies de sauló i escocells 
10) Instal·lació de dutxes en palmeres per als tractaments  
11) Revisions anuals de les dutxes i reparació si s’escau 
12) Revisions visuals de les palmeres (sense actuació de poda) 
13) Revisions visuals i mecàniques de les palmeres(amb actuació de poda)  
14) Col·locació de paranys de captura d’insectes 
15) Retirada de bosses de la processionària del pi 
16) Altres assimilables. 

17.4.2. Descripció dels mètodes de lluita integrada 

Es dona prioritat a les pràctiques i als productes que generin menys riscos ocupacionals i ambientals, tant 

per a la salut humana com altres essers presents al medi ambient, utilitzant els mètodes químics de síntesis 

com últim recurs. Se seguiran les directrius marcades per la GIP de per tal de controlar les plagues i 

malures que afectin als vegetals.  

Els productes fitosanitaris a utilitzar han de tenir com màxim la classificació de nociu (Xn) per a la 

toxicologia humana. 

Els assessors en GIP realitzaràn propostes pel control integrat de plagues, el Document d’Assessorament, 

el Pla de Treball i el seu seguiment. El Document d’Assessorament ha de detallar la informació que 

contempla l’annex IX del Reial Decret 1311/2012 i el Pla de Treball ha de contenir les dades detallades a 

l’annex X del Reial Decret 1311/2012. Igualment l’adjudicatari entregarà còpia del registre de tractaments 

que realitzi a les nostres zones on ha de constar la informació esmentada a la part II de l’annex III del RD 

1311/2012. Tota aquesta informació s’ha d’entregar al responsable de tractaments fitosanitaris de l’Àrea de 

Control del districte corresponent i al dep. de Control de Plagues. 

L’assessor indicarà al Pla de Treball el producte més adequat per a cada cas, però no es podrà utilitzar fins 

que el Departament de Control de Plagues doni la seva conformitat. 

En el cas de les palmeres l’empresa adjudicatària les haurà d’inspeccionar en el moment de fer qualsevol 

tipus d’aplicació per tal de detectar possibles símptomes d’afectació de la plaga. Quan la plaga o malaltia 

requereixi una intervenció immediata, i a criteri del Conservador de la zona, s’actuarà de forma urgent 

abans de 48 hores. 

Els tractaments no es realitzaran en dies de vent i/o pluja donat el risc que pot comportar per les persones 

en general, així com per la ineficàcia del tractament. No es realitzaran aplicacions si la velocitat del vent és 

superior a 10 Km/h. En cas de precipitacions en les 12 hores següents a l’aplicació del tractament i essent 

la pluviometria superior a 15 l/m²/dia, s’haurà de repetir el tractament en un termini màxim de 24 hores. 

L’operador disposarà dels elements necessaris per la correcta conservació i trasllat dels organismes vius, 

així com les eines necessàries per una òptima col·locació d’aquests organismes en els exemplars arboris 

(ISSL 02.16 Escales de mà). 
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17.4.2.1. Tractaments en forma de reg en arbres i tanques vegetals 

Les aplicacions amb atomitzador i productes fitosanitaris es realitzaran quan no existeixi cap altre mètode 

eficaç per combatre una plaga o malaltia o quan els que s’hagin utilitzat no hagin donat el resultat esperat.  

Les aplicacions en forma de reg es practicaran preferentment en arbres de 1a categoria (perímetres <40 

cm) i amb productes fitosanitaris sistèmics. 

17.4.2.2. Tractament de la processionària 

La processionària del pi és una de les plagues més rellevants dins de l’àmbit urbà per ocasionar problemes 

de salut a les persones i animals de companyia (urticàries). Quan calgui, s’haurà de fer un tractament 

preventiu o correctiu d’aquesta plaga, especialment als espais de nova creació o subjectes a treballs de 

millora que s’hagin d’obrir al públic desprès d’un temps sense seguiment per part de PiJBIM. Per al control 

preventiu d’aquest insecte es faran aplicacions amb canó a la capçada de tots els pins i cedres de la zona 

de manteniment amb “Bacillus thuringiensis”.  

El calendari de tractament vindrà determinat per la climatologia, per aquest motiu l’operador haurà de fer un 

seguiment exhaustiu de l’arbrat per determinar el moment apropiat d’actuació, essent entre els mesos de 

setembre i octubre quan l’eruga es troba en els primers estadis larvaris. 

17.4.2.3. Retirada de bosses de la processionària del pi 

Per al control complert de la plaga de processionària s’han de retirar les bosses de la capçada dels pins i 

cedres afectats. Atenent que la bossa conté pèls urticants, el personal que realitzi la retirada haurà d’anar 

degudament protegit per evitar el contacte (màniga llarga, guants, ulleres de protecció...). 

El material recollit haurà de ser cremat en centres preparats per aquest tipus de mètode de destrucció. 

Abans de la realització d’aquesta actuació s’haurà d’informar a i aportar el document acreditatiu de la gestió 

correcta dels residus i els justificants dels lliuraments efectuats. 

Després de l’actuació, la zona haurà de quedar completament neta(bosses, restes vegetals, etc.). 

17.4.3. Control biològic de plagues 

Atenent a les característiques d’aquest tipus de lluita, es realitzaran seguiments continuats per determinar 

el nivell de plaga o malaltia existent en la vegetació tractada i l’evolució d’actuació dels productes utilitzats. 

Aquest seguiment s’ha de plasmar en un informe anual. 

Abans d’un mes del començament dels alliberaments dels insectes beneficiosos o les aplicacions amb 

productes biològics, el tècnic responsable del control biològic haurà de redactar un protocol, detallant el 

moment adequat de realització de la primera solta o aplicació, les espècies i productes a utilitzar, el nombre 

d’individus a col·locar i les dosis, la tècnica de solta i la periodicitat de seguiment. Aquest protocol, a més, 

contemplarà la recollida de les dades i l’avaluació dels resultats obtinguts. El protocol serà supervisat pel 

Departament de Control de Plagues i estarà informat en tot moment. 

Els organismes del control biològic podran ser utilitzats en qualsevol dels elements vegetals que contempli 

PiJBIM.  

L’alliberament d’insectes beneficiosos haurà de complir les següents pautes: 

a) La solta dels insectes s’haurà de fer als elements vegetals el més aviat possible una vegada s’hagin 
rebut de l’empresa subministradora. 

b) Els elements de solta es col·locaran a la banda menys exposada al sol i a prop de les fulles. 
c) En el cas dels arbres com mínim es distribuirà un blíster o una caixeta de solta per cadascú. 
d) Si el nivell d’afectació de la plaga ho requereix es realitzaran diverses soltes en un mateix element 

vegetal. 
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e) Sempre que existeixi al mercat, els elements de distribució dels insectes beneficiosos que es col·loquin 
en la vegetació seran de material biodegradable o reciclable. En cas que no ho siguin hauran de ser 
retirats immediatament després de l’afectació de la plaga. 

17.4.4. Dosificació 

A la taula següent s’estableix la dosificació orientativa i els insectes beneficiosos que s’han de fer servir en 

algunes de les espècies arbòries: 

DOSIFICACIÓ DELS INSECTES BENEFICIOSOS 

ESPÈCIE PLAGA FAUNA ÚTIL 
NÚM 

IND/SOLTA 
NÚM. 

SOLTES 
Acacia sp. Aphid sp. Aphidius colemani 100 2 
Albizia julibrissin Icerya purchasi Rodolia cardinalis 20 2 
Acer sp. Aphid sp. Adalia sp. 40 2 

Catalpa bignonioides Aphid sp. 
Aphidius colemani 100 2 

Adalia sp. 40 1 
Cercis siliquastrum Cacopsylla pulchella Anthocoris nemoralis 25 2 

Citrus sp. Aphid sp. 
Aphidius colemani 100 0,5 

Aphydoletes aphidimyza 250 0,5 

Citrus sp. Planococcus citri 
Cryptolaemus montrouzieri 20 1 

Anagyrus pseudococci 20 1 
Citrus sp. Panonychus citri Amblyseius californicus/swirskii 40/250 1 i 1 
Crataegus sp. Aphid sp. Aphidius colemani 40 1 
Gleditsia triacanthos Aphid sp. Aphidius colemani 100 1 

Hibiscus syriacus Aphis gossypii 
Aphidius colemani 100 1 

Adalia sp. 20 1 

Jacaranda mimosifolia Aphis gossypii 
Aphidius colemani 100 2 

Adalia sp. 40 1 
Laurus nobilis Trioza alacris Anthocoris nemoralis 20 2 
Populus sp. Aphid sp. Adalia sp. 40 1,5 
Prunus sp. Aphid sp. Adalia sp. 40 1 
Pyrus sp. Aphis gossypii Aphidius colemani 40 1 

Quercus sp. Aphid sp. 
Adalia sp. 40 2 

Aphydoletes aphidimyza 250 1 

Robinia sp. Aphis craccivora 

Aphidius colemani 100 1 
Adalia sp. 40 1 

Chrysoperla carnea 40 1 

Tilia sp. 
Eucallipterus tiliae Adalia sp. 40 1,5 

Eotetranychus tiliarum Amblyseius californicus/swirskii 70/250 2 i 2 
Tipuana tipu Platycorypha nigrivirga Anthocoris nemoralis 20 2 
Figura 129. Dosificació dels insectes beneficiosos 
 

17.4.5. Tractaments amb endoteràpia . 

PiJBIM decidirà el sistema d’endoterapia a utilitzar als espais verds. En principi es contempla la utilització 

de dos sistemes d’endoterapia a baixa pressió: el sistema de micro-infusió amb flux discontinu i el sistema 

d’injecció directa sense trepant, sense exclusió d’altres. 

Quan es facin tractaments de llarga durada, a la finalització dels tractaments i abans de final de cada any, 

l’operador haurà d’entregar un estudi comparatiu dels sistemes utilitzats. Quan es produeixin problemes 

d’eficàcia en un 5% o més al llarg de l’any en el que s’hagi efectuat els tractaments d’endoterapia, aquests 

no es consideraran com efectius. 

S’hauran de seguir els següents condicionants: 

a) Es realitzarà una única aplicació durant la primavera en totes les espècies d’arbrat excepte en coníferes 
que es farà a la tardor i en les palmeres que es faran dues aplicacions a l’any, preferiblement a la 
primavera i a la tardor, sempre separades un mínim de 3 mesos entre elles.  

b) Abans de la primera aplicació en palmeres, es farà un tractament per inundació a l’ull. 
c) Les dosis d’aplicació i els productes a utilitzar seran els autoritzats pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de Parcs i 
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Jardins. La Direcció Facultativa haurà de donar la seva aprovació del producte recomanat per 
l’Empresa Adjudicatària. 

d) Caldrà utilitzar substàncies translocants (vehicles) o vials del producte, les qual es barregen amb el 
producte fitosanitari, per tal d’aconseguir una bona translocació, i evitar la precipitació i la fitotoxicitat. 

e) Els tractaments es realitzaran amb equips de treball de microinjecció i flux discontinu. Els equips de 
treball hauran de permetre regular el volum a injectar, per tal de poder adequar-lo a cada espècie 
depenent de la seva transpiració i fisiologia. 

f) Els forats que es facin als arbres i a les palmeres, es realitzaran amb totes les mesures profilàctiques 
necessàries. Es desinfectarà la broca o l’injector entre unitat i unitat tractada, tal i com indica el 
procediment de desinfecció d’eines i maquinària PSSL 02 ISSL 02.22. S’utilitzaran broques especials 
per a aquests tipus d’aplicacions (broques per a la fusta i amb el diàmetre corresponent a l’injector que 
s’introdueix). 

g) En funció del perímetre de l’element vegetal es realitzaran els forats que siguin necessaris. En el cas de 
les palmeres si el Departament de Control de Plagues ho considerés necessari els forats s’hauran de 
fer just sota la valona. Per tapar els forats s’hi col·locarà una vàlvula antiretorn especialment 
dissenyada per a aquest tipus d’aplicacions. No hauran de tenir cap part metàl·lica i serà important que 
s’ajustin bé al forat, per tal de crear una cambra hermètica. 

h) L’equip haurà d’estar homologat per la UE. 
 

Els sistemes a utilitzar seran els següents: 

17.4.5.1. Sistema de micro-infusió amb flux discontinu 

L’equip de treball haurà de complir amb els següents requisits:  

a) Els tractaments es realitzaran amb equips de treball de micro-infusió, i flux discontinu.  
b) Aquest equip haurà de funcionar amb bateria a fi de poder garantir una font d’energia estable per 

l’equip en el moment de la injecció. 
c) L’equip ha de portar un sistema d’ensabat automàtic a fi d’evitar la injecció d’aire al sistema vascular i 

evitar així problemes d’embolisme. 
d) L’equip de injecció haurà de controlar electrònicament en tot moment la pressió de treball que s’està 

exercint a l’interior de l’orifici on s’està aplicant el producte.  
e) L’equip haurà de tenir programada una pressió màxima de treball i aquest bloquejar la injecció en cas 

de superar aquesta pressió, a fi d’evitar danys mecànics al sistema vascular de la palmera. 
f) L’equip ha d’estar pensat per poder treballar a l’ordre de mil·lilitres, a fi de poder administrar la dosis 

necessària a cada palmera, aquestes dosis estaran controlades electrònicament.  
g) Les aplicacions es realitzaran amb un equip que permeti veure en tot moment l’evolució de l’aplicació, 

aquest permet a l’aplicador controlar en temps real les contrapressions i les dosis injectades mostrant-
les en una pantalla digital.  

h) L’equip a de tenir la capacitat de registrar les dades dels tractaments (dia, hora, dosis, pressions i 
temps d’injecció) a fi de poder tenir una traçabilitat de l’aplicació.  

 

El procediment per a la realització del tractament es farà de la següent manera:  

a) S’utilitzarà un únic punt d’injecció per a cada aplicació per tal de minimitzar al màxim les ferides. Aquest 
s’ha de realitzar en una zona de l’estípit que estigui vascularment activa.  

b) Al tractament s’injectarà una mescla d’insecticida amb un vehicular o emulgent que permeti la bona 
distribució de l’insecticida arreu de la palmera, equilibrant la densitat, el pH i la Conductivitat Elèctrica 
de la mescla. A més d’evitar problemes de fitotoxicitat i la precipitació de la matèria activa. Aquesta 
mescla és del 50%, és a dir, 50% insecticida i 50% emulgent.  

c) Als forats s’hi col·locarà un catèter especialment dissenyat per aquest tipus d’aplicacions. No hauran de 
tenir cap part metàl·lica i es important que s’ajustin be al forat per tal de crear una cambra hermètica.  

d) Un cop col·locat el catèter, s’injecta una solució fungicida (5 – 10 ml) per protegir l’orifici de la possible 
entrada d’agents patògens i, així, evitar podriments i infeccions.  

e) Per acabar de segellar bé el forat, al final de la injecció, s’aplicarà una pasta cicatritzant o màstic de 
poda.  
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17.4.5.2. Sistema d’injecció directa sense trepant 

El procediment per a la realització del tractament es farà de la següent manera:  

17.4.5.3. Preparació de l’injector 

a) Col·locar el protector per la part de davant de l’agulla i pressionar fins que quedi fixada. 
b) Treure els taps a l’injector i inserir el dipòsit amb aigua destil·lada a l’orifici d’entrada en la part superior. 
c) Accionar al menys 5 vegades les manetes de l’injector per a sagnar l’aire que pugui haver a l’interior de 

l’injector. És interessant que es posi l’injector tant en posició vertical com horitzontal per a que l’aire 
surti totalment. 

d) Desconnectar el dipòsit d’aigua i col·locar el que contingui el líquid a injectar. 
e) Connectar l’agulla que hem preparat anteriorment amb el protector a l’orifici de sortida de l’injector 

situat en la part de davant. L’orifici de sortida de l’agulla ha de mirar cap a dalt. 
f) Accionar dins d’un pot 2 vegades les manetes per a que l’aigua de l’interior de l’injector es substitueix 

pel líquid de la injecció. 

17.4.5.4. Inserció del tac a l’arbre 

a) Revisar l’arbre o palmera abans d’actuar per si tenen alguna zona danyada o seca al seu perímetre. 
Fer el repartiment de les injeccions de la forma més equidistant possible. Les insercions dels tacs es 
realitzaran cada 15 cm de distancia i a la zona més baixa del tronc. 

b) Inserir el perforador wedglechek per la part més llarga en el punt a realitzar l’orifici. Aquesta part del 
perforador està preparada per l’extracció d’un tros d’escorça de les mateixes dimensions del tac. 
Posteriorment s’extrau la serradura de dins del perforador. 

c) Col·locar el tac en la part més curta del perforador i inserir a l’orifici que s’ha realitzat. L’orifici del tac té 
una forma rectangular que ha de quedar en posició horitzontal. 

d) Inserir manualment l’injector preparat amb l’agulla i el protector a l’interior del tac fins que l’agulla toqui 
la part de fusta dura. 

17.4.5.5. Inserció del producte a l’arbre 

a) Accionar lenta i progressivament les manetes entre 1 i 3 vegades en funció del tipus de l’arbre i el 
producte a aplicar. En el cas que el producte surti pel tac s’haurà d’introduir més l’agulla. Parar 
l’actuació si s’observa algun tipus de dany a l’arbre. 

b) Retirar l’agulla deixant el tac com element segellador que eviti la sortida del producte injectat. 

17.4.6. Tractaments amb endoteràpia en arbres i palmeres 

S’utilitzarà l’endoteràpia per a la lluita de les següents plagues: 

a) processionària del pi en pins i cedres(bàsicament àrees de jocs infantils i gossos) 
b) pugó en liriodendron 
c) tigre del plàtan 
d) gal.leruca en om 
e) el morrut de les palmeres(en els casos que no hi hagi accés amb plataforma) 

17.4.7. Tractaments dirigits a l’ull de la palmera 

En aquest tipus de tractaments, en les palmeres canàries caldrà mullar completament l’ull, la base de les 

fulles fent que el brou es dipositi a les axil·les d’aquestes i la valona. En les Phonenix canariensis de <2.5m, 

en totes les Phonenix dactylifera, Washingtònia sp. i Trachycarpus fortunei, s’ha de mullar també l’estípit, 

sobretot zona de fillols i arrels adventícies, en cas de tenir-ne. Caldrà col·locar una carxofa de dutxa al final 

de la mànega per poder fer un bon repartiment del producte. 

Les palmeres més petites de 1.5 m no es tractaran i les que facin de 1.5-2.5 m es podran tractar amb 

perch.  

 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds – PTEV  302 

La quantitat de la barreja per palmera i tractament a aportar a l’ull de la palmera, ha de ser de 20 litres com 
a mínim, en el cas de Phoenix canariensis, 15 litres en Phoenix dactylifera i Washingtònia sp, i 10 l en 
Trachycarpus sp.; per al tractament de la resta de parts de la palmera (estípit i zona basal) s’emprarà la 
quantitat que sigui necessària per a què quedi suficientment impregnada del brou. 

L’assessor indicarà al pla de treball el producte més adequat per a cada cas i el Departament de Control de 

Plagues de farà la seva supervisió. Podem distingir diferents tractaments segons el producte utilitzat:  

17.4.7.1. Productes biològics 

En el moment de l’elaboració d’aquest plec com producte biològic autoritzat per combatre aquesta plaga 
només consta el nematode (N) anomenat Steinernema carpocapsae. El producte utilitzat haurà de contenir 
Quitosan, però la podrà decidir si en algun moment la preparació no ha de contenir aquest ingredient. 
Durant la preparació i aplicació d’aquest producte s’hauran de seguir les següents indicacions: 

a) Els nematodes s’han de conservar a temperatura baixa, per aquest motiu s’ha de mantenir aquesta 
temperatura fins el moment que es prepari la seva dissolució amb aigua al lloc on es realitzarà 
l’aplicació. 

b) La temperatura de l’aigua del dipòsit ha d’estar compresa entre 15ºC i 20ºC. 
c) S’ha d’agitar constantment la barreja per a què el producte no precipiti. 
d) S’han de treure els filtres de l’equip de fumigació. 
e) La pressió màxima permesa és de 15 bars. 
f) Aplicar immediatament després de la preparació de la barreja. 
g) Tractar preferiblement a primera hora del matí o a última hora del dia, per tal d’evitar les hores de 

màxima insolació. 
 

Per al control del morrut de la palmera s’han de fer 7 aplicacions anuals i el calendari indicatiu es el 

següent: 

CALENDARI D’APLICACIONS MANUALS MORRUT 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

  N N   N+F Q   Q+A N N+F N   
N: nematodes / F: fungicida / Q: químic / A: adob 

Figura 130. Calendari indicatiu d’aplicacions anuals pel control del morrut 
 

En quant a les aplicacions amb nematodes es faran un total de cinc tractaments repartits entre el mes 

d’abril i el mes d’octubre. Es realitzaran també dos tractaments a l’any amb l’alternança d’insecticides 

químics barrejats amb un fungicida sistèmic i amb un adob foliar, tal com queda detallat al calendari 

anterior. 

En principi les aplicacions amb productes biològics es realitzaran en Phoenix canariensis. Si ho creu 

necessari es faran també en altres espècies de palmeres. Si en el futur, s’autoritzés l’ús del fong de 

Beauveria bassiana, podrà demanar el seu ús.  

17.4.7.2. Productes fitosanitaris químics 

Els insecticides utilitzats seran els que estiguin autoritzats en el moment de fer el tractament per combatre 

aquesta plaga. Als tractaments insecticides de primavera i tardor s’aplicarà un fungicida (F) i al tractament 

d’estiu s’aplicarà l’adob foliar (A) més apropiat per a les palmeres. 

S’han de fer 5 aplicacions anuals i el calendari indicatiu es el següent: 

CALENDARI D’APLICACIONS MANUALS FUNGICIDA 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

  I+F I+F   I 
 

I+A  
 

I+F 
 

I   
I: insecticida F: fungicida A: adob 

Figura 131. Calendari indicatiu d’aplicacions anuals de fungicida 
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17.4.8. Tractaments amb atomitzador 

17.4.8.1. Arbustos, planta vivaç i gespa 

Els tractaments que es realitzin al arbustos i a la planta vivaç s’han de fer amb equips que permetin reduir 

la distància a l’objectiu del tractament i adaptar la distribució del producte a l’arquitectura del vegetal. 

S’haurà de fer servir la pistola d’aplicació.  

Els broquets de l’equip han de ser cònics i s’ha de treballar a pressions entre 6 i 12 bar. La velocitat de 

desplaçament ha de ser entre 2 i 4 Km/h. 

Els tractaments sobre la gespa s’han de realitzar amb les barres amb diversos polvoritzadors. Els broquets 

han de ser de ventall. La pressió ha de ser baixa, entre 1 i 4 bar. Caldrà disposar d’un manòmetre visible 

des de la posició de tractament.  

17.4.8.2. Arbres 

Els tractaments a l'arbrat es realitzaran amb equips canó-atomitzador de mitja pressió, i mig abast. (20-25 

m). En els casos que ho cregui oportú, el departament de Control de Plagues podrà exigir l’ús de la llança 

per fer les aplicacions a l’arbrat(arbres de port petit o tractament al tronc). 

Per a millorar les aplicacions per polvorització és convenient: orientar la sortida del producte cap a 

l’objectiu, evitant pèrdues per sobre i sota d’aquest; disminuir la distància entre l’equip i l’objectiu; utilitzar 

broquets cònics de qualitat, en bon estat i amb pressions entre 6 i 12 bar; i treballar amb velocitats 

sostingudes evitant pauses. 

En la utilització dels canons de polvorització no és recomanable tractar a una distància superior a 10 m de 

l’arbre, ja que no es pot controlar el núvol de polvorització i es produeixen pèrdues importants per deriva. 

En alguns casos podrà demanar l’alternança de tractaments amb productes químics i biològics, com podria 

ser el cas del tractament contra el tigre del plàtan on es podrien alternar aplicacions de sabó potàssic amb 

aplicacions de nematodes. 

Per al tractament curatiu contra la processionària del pi es faran aplicacions únicament a la capçada dels 

arbres que tinguin bosses de l’insecte amb un canó de polvorització. Prèviament a l’aplicació s’hauran de 

retirar i eliminar les esmentades bosses per a què el tractament tingui una major eficàcia. 

En tots els casos on es produeixin reinfestacions en un 10% o més de la vegetació, en un termini de 15 

dies següents a l’aplicació del tractament, aquest tractament es repetirà fins la seva eradicació amb equips 

addicionals. 

17.4.9. Desherbatge en superfícies de sauló i escocells 

Les actuacions de desherbatge es poden portar a terme en superfícies de sauló, en zones pavimentades i 

en escocells de l’arbrat, sempre mitjançant mitjans manuals o mecànics, amb màquines de vapor o 

cremadors. 

En el cas de fer tractaments, els productes han de ser derivats d’extractes naturals o similars, haurà de 

donar al seva aprovació abans del seu ús. Les aplicacions es faran amb broquets de baixa deriva i amb 

campana. 

17.4.10. Instal·lació de “dutxes” per tractaments en palmeres 

Les palmeres, per les seves dimensions, ens condicionen a utilitzar vehicles que disposin de plataforma 

elevadora. En algunes ocasions estan situades en llocs on no hi ha accés i per realitzar tractaments a l’ull 

de la palmera ens obliga a utilitzar altres sistemes com podria ser la instal·lació de un “dutxa” fixe o 
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l’endoteràpia. La instal·lació de la dutxa, la seva estructura i els materials utilitzats hauran de tenir 

l’aprovació de PiJBIM. 

Aquest sistema permet realitzar els tractaments des del terra, i únicament es necessitarà pujar a la palmera 
en el moment de fer la instal·lació i durant la revisió establerta (sistema de trepa), moment en què també es 
farà alguna reparació si fos necessari. L’operador serà la responsable de la col·locació i de la revisió de la 
instal·lació, així com de la realització de les aplicacions.  

Les instal·lacions de dutxa hauran d’estar col·locades en el primer mes des de l’entrada en vigència del 
contracte. Entre els 5 i 7 primers mesos des de la instal·lació de les dutxes, caldrà fer una revisió de la 
instal·lació, ajustament i/o reparació, si s’escau. 

Se seguirà el mateix calendari d’aplicació i els productes que en els tractaments per inundació.  

17.4.10.1. Revisions de les palmeres 

PiJBIM determinarà les palmeres que hauran de ser revisades anualment per comprovar l‘existència de 

morrut. Es contemplen dos tipus de revisions: 

a) Inspecció visual de totes les parts de palmera que puguin ser susceptibles de l’atac de l’insecte (apartat 
1 de l’Annex 9). 

b) Inspecció visual i mecànica. Igual que el cas anterior afegint el colpejat de l’estípit amb martell (per 
detectar possibles cavitats i/o restes de serradures o exsudacions), el repelat de l’estípit, la poda de 
fulles si s’escau, així com el tractament de la zona de tall (apartat 1, 2 i 3 de l’Annex 9). 

 

17.4.11. Col·locació i revisió dels paranys de captura d’insectes 

La col·locació de trampes no és un mètode de control, però si que és un mètode de seguiment de la plaga. 

Efectuant un seguiment metòdic mitjançant l’elaboració de corbes de vol anuals en una zona concreta es 

pot determinar l’inici, la duració i la intensitat de vol de la plaga. Amb aquesta informació es pot establir el 

llindar de tolerància de la plaga i el moment adequat per realitzar el tractament. 

En contemplen les trampes cromàtiques, les lumíniques, les atraients i les semi-químiques. determinarà la 

finalitat de col·locació dels paranys(trampes de seguiment o de captura massiva) i el lloc. 

Atenent a l’alçada que s’ha de situar el parany, s’han de contemplar els mitjans necessaris, així com la 

instal·lació de la trampa, el seguiment, la retirada i l’elaboració de la corba de vol. 

 determinarà la freqüència en la revisió dels paranys, la qual dependrà de la plaga de la que s’estigui fent el 

seguiment, del número de captures, de la situació de la trampa, etc. 

17.4.12. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

17.4.12.1. Productes a utilitzar 

Tots els productes fitosanitaris hauran de constar al registre del “Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)” per cada plaga a controlar. Aquests productes hauran d’estar 

autoritzats per a ús en parcs i jardins.  

El tractament fitosanitari que s’hagi de realitzar en la vegetació variarà segons el tipus de producte utilitzat, 

de l’espècie i dimensió de l’exemplar al que s’aplica, i del tipus d’aplicació.  

En els casos que cregui convenient, es podrà aplicar la neteja de les fulles de la vegetació amb aigua o 

sabons potàssics o fosfòrics. 

En cas d’haver de realitzar la barreja de més d’un producte hauran de ser compatibles entre sí i la mescla 

haurà de ser no fitotòxica.  
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Per tal d’assegurar una disponibilitat de productes adequada als serveis i cobertura estipulada en el present 

plec, l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que disposa d’un magatzem de productes fitosanitaris i 

biocides dins de l’àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. En cas de no tenir-ne de titularitat pròpia, 

haurà de justificar que els productes s’emmagatzemaran en establiments autoritzats d’acord amb la seva 

categoria, i que aquests estan dins de l’àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. 

En les aplicacions s’haurà d’afegir un coadjuvant en cas que sigui necessari o ho demani. 

Si en algun moment del procés de la realització de qualsevol actuació vinculada al GIP es decidís canviar 

de producte o metodologia de lluita, prèviament s’ha de comunicar al Dept. de Control de Plagues de i 

obtenir la seva conformitat. 

 es reserva el dret de fer comprovacions de les dosis i productes utilitzats en el cas que ho cregui 

necessari. La despesa de les analítiques anirien a càrrec de l’operador dels productes fitosanitaris i podrà 

demanar les factures de compra de qualsevol dels productes utilitzats. 

17.4.12.2. Equips de tractament 

Els equips d’aplicacions hauran de tenir: 

a) La marca CE.  
b) Un sistema de seguretat antiretorn en la bomba de càrrega d’aigua. D’aquesta forma, quan es facin les 

càrregues d’aigua a les boques de reg de no existirà el risc del retorn dels insecticides a la xarxa 
general d’aigua. 

c) Protegits tots els elements mòbils: ventiladors, turbines, corretges, etc. 
d) Un indicador de nivell precís i llegible des del punt d’ompliment de l’equip. 
e) Un llum de "warning" (emergència) i rotatòries, perquè puguin ser identificats en zones d’afluència 

de públic(parcs, voreres, etc). Així mateix, portaran senyals de triangles lluminosos de perill (un per 
vehicle), penjats en la part posterior del mateix, i un altre de sentit obligatori per major seguretat.  

f) Un sistema de comunicació acústica - visual, entre l'aplicador i el xofer (la cabina), per sol·licitar 
la parada del vehicle en cas necessari. 

g) Dispositius que rebaixin el nivell de sorolls (insonoritzats) i els seus nivells no excedeixin els permesos 
per les Ordenances Municipals.  

h) Un manòmetre i un regulador de pressió per a poder regular els cabals subministrats i i la mida de gota 
polvoritzada. 

i) Absència de fuites i sistemes antidegoteig que evitin qualsevol tipus de pèrdua o vessament durant el 
transport o el tractament. 

j) Un dipòsit d’aigua per a la higiene personal, i d’un extintor de pols ABC. 
k) Una farmaciola de primers auxilis, renta ulls portàtil individual amb aigua neta per possibles 

esquitxades, còpia actualitzada de cada fitxa de seguretat dels productes que s’estiguin aplicant, i els 
telèfons d’emergència del Centre especialitzat o de la Guàrdia Urbana, així com el de l’Institut Nacional 
de Toxicologia, i l’Institut de Toxicologia de Barcelona. També caldrà que tinguin el telèfon de contacte 
del responsable de Parcs i Jardins del contracte, així com el de la Central d’Operacions, per si s’ha de 
fer una notificació fora de l’horari normal de treball. 

17.4.12.3. Eines i maquinària 

La maquinària i eines que s’utilitzaran pels treballs d’esporga seran aquelles que garanteixin una millor 

qualitat dels talls. En aquest sentit, no podrà utilitzar-se com a eina d’esporga la destral, ni les tisores de 

retallar vorades. Així mateix, s’autoritza la utilització de tisores pneumàtiques i motoserres sempre que els 

treballs a realitzar així ho requereixin. 

En l’enfilada a arbres i palmeres no s’han d’utilitzar en cap cas esperons o elements similars que puguin 

malmetre l’escorça o la superfície de l’estípit. Cal usar màquines o equips que garanteixin la seguretat del 

podador i que siguin innocus per als arbres i les palmeres; han d’estar degudament homologats i marcats 

CE. Per accedir a l’arbre o palmera, sempre és preferible l’ús d’elements externs, com són les plataformes 

o camions cistella, i es recomana tenir una alçada mínima de 16 a l’àmbit d ela ciutat de Barcelona. 
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Les eines de tall, han d’estar ben esmolades i desinfectades amb formulacions expressament autoritzades 

per a la desinfecció d’eines de poda (PSSL 02 ISSL 02.22). 

Aquesta desinfecció s’ha de fer cada vegada que es podi un element vegetal, i en acabar la jornada. 

També es recomanable fer un engreixat de l’eina utilitzada al final de l’actuació diària. 

17.4.13. Formació i experiència 

L’operador ha de disposar d’un assessor en gestió integrada de plagues, el qual ha d’estar en possessió de 

la titulació habilitant, segons l’article 13 del Reial Decret 1311/2012. L’operador haurà de presentar 

documentació conforme el tècnic responsable del control biològic ha desenvolupat treballs en jardineria 

amb l’ús d’aquest tipus de lluita durant un temps superior a 3 anys. Es demanarà una formació equivalent 

Enginyer Tècnic Agrícola, Biòleg, o superior. 

Els encarregats responsables hauran de tenir el carnet de capacitació de nivell qualificat en manipulació i 

aplicació de fitosanitaris, atorgat per la Generalitat de Catalunya. Els aplicadors dels tractaments 

fitosanitaris disposaran del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris que proporciona la Generalitat de 

Catalunya, nivell bàsic. En cas de canvis en la legislació respecte els carnets esmentats anteriorment 

s’aplicaran en el moment que siguin vigents. 

17.4.14. Horari de treball 

El control biològic, els tractaments amb endoteràpia, els tractaments dirigits a l’ull de la palmera, la 

instal·lació i revisió de dutxes, la revisió de les palmeres, la col·locació de paranys i la retirada de bosses de 

processionària es realitzaran a partir de les 8 hores fins les 18 hores. En horari nocturn es faran els 

tractaments realitzats en forma de reg, les aplicacions amb atomitzador a l’arbustatge, a la planta vivaç, a la 

gespa i a l’arbrat. haurà de donar la seva conformitat si s’ha de canviar els horaris de tractament establerts.  

17.4.15. Comunicació i senyalització 

Per tal de donar compliment al Reial Decret 1311/2012, s’ha d’informar al ciutadà amb 8 dies d’antelació de 

qualsevol dels tractaments que es realitzin amb productes fitosanitaris i revisions mitjançant la pàgina web 

de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/mediambient, dins l’apartat “Espais Verds i 

Biodiversitat”.  

Per a fer-ho possible, caldrà que abans del dia 20 de cada mes l’operador enviï el full de tractaments de 

productes fitosanitaris que es realitzaran el següent mes, per setmanes, al responsable dels tractaments 

fitosanitaris de PiJBIM. Aquesta persona serà la responsable de fer arribar la documentació al Departament 

de Comunicació per tal de penjar aquesta informació en format PDF a la web. Si hi ha algun “imprevist” s’ha 

d’enviar com a mínim 10 dies abans. En el cas que es faci un tractament “urgent” s’haurà d’informar 

prèviament al responsable de l’àrea i tenir l’autorització del Departament de Control de Plagues. 

17.4.16. Requisits generals de sostenibilitat 

PiJBIM té implantat un Sistema Integrat de Gestió segons les Normes UNE-EN-ISO 14001/04 - UNE-EN-

ISO 9001/08- i OHSAS 18001/07. El Sistema de Gestió considera la Prevenció de Riscos, els Aspectes 

ambientals i els criteris de Qualitat de les activitats pròpies executades directament o externalitzades 

mitjançant empreses contractades. 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental adopta el compromís de gestionar amb criteris 

de qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis urbans i el manteniment de l’entorn, per això s’adoptaran 

amb caràcter general mesures preventives basades en bones pràctiques de gestió mediambiental: 

1) evitar abocaments líquids no desitjats,  
2) evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls,  
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3) evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl, 
4) evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu, 
5) la correcta gestió dels residus definits com a perillosos.  
6) l’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes perillosos,  
7) disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls de seguretat 

dels catalogats com a perillosos,  
8) l’ús de contenidors i bidons adequats, tancats , senyalitzats i en bon estat 
 

En aquells tractaments que es realitzin en les proximitats d’instal·lacions d'animals, (sempre que es 

tingui coneixement de les mateixes), tant terrestres, aquàtics com aus, s’hauran d'extremar les 

precaucions i mesures de seguretat, posant els mitjans necessaris per protegir els animals si així fos 

necessari, i verificant prèviament les categories toxicològiques dels productes a utilitzar pels animals de 

referència. (Mamífers, Aus, Peixos, i insectes pol·linitzadors). 

Quan es realitzin tractaments a plantes aquàtiques sobre làmines d'aigua, estanys, zones humides o 

palustres, i/o en les proximitats d'aquestes, s’extremaran igualment les precaucions, posant els 

mitjans necessaris per protegir els animals si així fos necessari, i verificant prèviament les categories 

toxicològiques dels productes a utilitzar pels animals de referència, realitzant les proves necessàries per 

una major garantia de la fauna aqüícola, atenent al disposat en els Capítols VII i VIII del Reial Decret 

1311/2012.  

Abans de fer qualsevol tipus de tractament, es farà un càlcul aproximat de la despesa del caldo, amb la 

fi d'evitar abocaments de productes sobrants innecessaris (Capítol IX del Reial Decret 1311/2012). 

Queden prohibits els abocaments indiscriminats. Es reutilitzaran els productes sobrants, o bé tindran la 

consideració de residu especial i es tractaran d'acord a l'especificat en la legislació vigent i segons el PMA 

11 Gestió de Residus als espais verds i presentarà un registre del correcte procés d'eliminació dels 

residus. 

En cas contrari es comprovarà la possibilitat o no de la compatibilitat (si s'ha de canviar de matèria activa). 

En el cas de que s’hagi de canviar de matèria activa es farà una neteja de la següent manera, s’esbandirà 

el dipòsit 3 vegades amb aigua corrent i es repartirà el seu contingut sobre la vegetació de manera 

homogènia. Mai es vessarà sobre la xarxa de clavegueram. 

En cas de vessament d’un producte s’ha d’actuar segons l'establert en el “PMA 13 Actuació en cas 

d’emergència per incendi o vessament” a . Els envasos buits seran retirats per l’operador i eliminats a 

través del gestor autoritzat, segons l'actual legislació vigent (SIGFITO). Es guardarà un registre del correcte 

procés d'eliminació dels residus. Serà d’obligat compliment ajustar-se als criteris de gestió medi ambiental 

de Parcs i Jardins de Barcelona I.M., principalment al referit al “PMA 07 Control Fitosanitari”. 
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APLICACIÓ LOGOTIP AJUNTAMENT

APLICACIÓ LOGOTIPS

AJUNTAMENT DE BARCELONA
PARCS I CJARDINS

CONTACTLESS
QR, XIP NFC, XIP iBeacon

APLICACIÓ CONTACTLESS

Per els senyals que portin marca Contactless cal 
demanar el codi QR i els xips NFC i iBeacon si 
s’escau, a la plataforma contactless@bcn.cat amb 
còpia a Lis Francès efrances@bcn.cat

MODELS I OBTENCIÓ LOGOTIP (QR, xips NFC I iBeacon)

BARCELONA
CONTACTLESS

APLICACIÓ LOGOTIPS AJUNTAMENT, CONTACTLESS I QR

LA MIDA DELS LOGOTIPS ANIRÀN EN FUNCIÓ DEL SENYAL

LA POSICIÓ DELS LOGOTIPS ANIRÀN EN FUNCIÓ DEL SENYAL
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PARC DE LA CIUTADELLA
Districte de Ciutat Vella

Des de les 10.00 h
fins al capvespre

9

Serveis Equipaments

Horaris
Àrea per a gossos

Bar i lavabos

Ludoteca

Conservador/a del parc

Taules de ping-pong

Àrea de compostatge

Àrea de pícnic

1 Museu de Zoologia

2 Hivernacle

3 Museu de Geologia

4 Umbracle

5 Zoològic

6 Parlament

7 IES Verdaguer

8 Capella castrense

Embarcador Accessible

Accessos

A

B

Pg. de Pujades
Pg. de Picasso

Recorreguts

Àrea de joc infantil

Parc infantil trànsit

Cascada

Llac

Glorieta de música

Plaça de les Armes

És des de l'últim quart del segle XIX un dels principals referents dels espais verds de Barcelona, per la seva extensió, amb            
17,43 ha, i el seu contingut. El 1872, el mestre d'obres Josep Fontseré va dissenyar un dels primers parcs públics de Barcelona, 
que s'ha anat modificant al llarg dels anys. Destaquen les ordenacions jardineres formades, d'una banda, per la Cascada, el Llac 
i la Glorieta de música; i de l'altra, per la plaça de les Armes, creada per l'enginyer paisatgista francès Jean Claude Nicolas Forestier. 
El parc, que el 1951 va ser declarat monument historicoartístic, està considerat com un museu a l'aire lliure per la profusió i qualitat 
de les seves escultures, obres, entre d'altres, d'en Frederic Marès, Eusebi Arnau, Josep Clarà, Josep Llimona, Pau Gargallo o 
Manuel Fuxà. El recinte alberga la seu del Parlament de Catalunya, els museus de Zoologia i de Geologia, el Zoològic, l'Hivernacle 
i l'Umbracle.

L'aigua de reg
del parc
no és potable
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Apropa Acerca Tap

Coneix els parcs
de la ciutat

Conoce los parques
de la ciudad

Meet the city
parks

BARCELONA
CONTACTLESS

Plàtan
Platanus x acerifolia

Arbre de fulla caduca

Origen:
Hortícola, híbrid entre P. orientalis i P. occidentalis
Alçària:
Entre 20 i 35 m
Amplada de capçada:
Entre 6 i 12 m

Fruits:
Apareixen al principi de la tardor i resten a l'arbre durant 
l'hivern

Floració:
D’abril a maig, amb flors agrupades en inflorescències

Més dades:
És l'arbre més corrent als carrers de Barcelona, sobre tot 
a les grans avingudes. Als carrers n’hi ha més de 50.000 
exemplars
Llocs on es pot veure:
Les Rambles, av. Gran Via de les Corts Catalanes,         
pg. de Gràcia i av. Diagonal
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Arbre d’interès local
Núm. de catàleg: 0155-05-12

Pinus halepensis
Pi blanc
Pino blanco

115 mm

25,3 mm

12,65 mm

20 mm

30 mm

100 mm

35 mm

40 mm

20 mm

40 mm

40 mm

BARCELONA
CONTACTLESS

Arbres d’interès local
Núm. de catàleg: 0155-05-12

Pinus halepensis
Pi blanc
Pino blanco
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SENYALITZACIÓ DE PARCS FORESTALS - Banderoles

CODI INDUSTRIAL. TIPUS D
DIRECCIONAL RURAL

BANDEROLA 570 X 180 mm
AMB  SUPORT DE FUSTA

CODI GRÀFIC: TIPUS D

MIDA GRÀFICA: 570 x 180 mm

El GÀLIB MÍNIM HA DE SER DE 
2200 MM

EL COLOR DE LES FLETXES 
VARIABLE SEGONS ITINERARI

90

30 mm

Process Magenta C





CODI INDUSTRIAL. TIPUS F
FITA RURAL

SENYAL 115 X 250 mm
AMB  SUPORT DE FUSTA

CODI GRÀFIC: TIPUS F

MIDA GRÀFICA: 115 x 250 mm

Process Magenta C

Hexachrome Orange C

EL COLOR DE LES FLETXES 
VARIABLE SEGONS ITINERARI

44
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CODI INDUSTRIAL. TIPUS 04F
SENYAL DE CONDUCTA

SENYAL 320 X 320 mm
AMB BASE DE FORMIGÓ

ALTRES MODELS - SENYALS DE CONDUCTA





CODI INDUSTRIAL. TIPUS 02F
URBANITAZCIÓ TEMPORAL

SENYAL 450 X 1600 mm
AMB BASE DE FORMIGÓ

ALTRES MODELS - URBANITZACIÓ TEMPORAL

Model 1





ABOCAMENTS I
RESTES VEGETALS

SENYAL 1350 X 1350 mm
AMB SUPORTS DE FUSTA

ALTRES MODELS - ABOCAMENTS I RESTES VEGETALS

Model 1
Abocaments Restes vegetals

Model 2

Parc de
Collserola

Parc Natural de la
Serra de Collserola

Esteu en un espai natural protegit

CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

Prohibits els abocaments
Decret legislatiu 1/2009  Text refós de la Llei reguladora de residus

Art. 75..l’abocament de residus és una infracció greu
Art. 80 .. Sancions fins a 600.000 Euros

Parc de
Collserola

Parc Natural de la
Serra de Collserola

Per evitar la proliferació de plantes al∙loctones

Esteu en un espai natural protegit

CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

Prohibits els abocaments
de restes vegetals





CODI INDUSTRIAL 06P
SENYAL INFORMATIU

SENYAL 320 X 600 mm
PARET

CODI INDUSTRIAL 04B
SENYAL INFORMATIU

SENYAL 320 X 320 mm
BRIDES

ALTRES MODELS - HORT URBÀ

Model 1

Model 2

Escola Drassanes
vertical

Hort urbà

Districte de Sant Martí

MASIA DE CAN
CADENA
Horati obert al públic:
Dissabtes, diumenges i festius al matí
de 10.00 a 14.00 hores





CODI INDUSTRIAL 08F
SENYAL INFORMATIU

SENYAL 320 X 450 mm
PARET

ALTRES MODELS - TORRE NIU RATPENATS

Model 1

TORRE NIU DE RATPENATS

Els ratpenats són un grup de vertebrats, protegits 

per normativa europea, que desenvolupen una 

tasca ecològica important en alimentar-se d’una 

gran quantitat d’insectes. Participen, doncs, en la 

regulació de les poblacions d’insectes i, en 

conseqüència, contribueixen al benestar de les 

persones. La falta de llocs adequats per ubicar-hi 

les colònies de cria constitueix un dels principals 

problemes per al seu desenvolupament. Amb 

aquestes estructures n’afavorim la presència a la 

ciutat.
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6 ANNEXOS

ANNEX 1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES

1.1. PROCEDÈNCIA DE LES FUSTES UTILITZADES ALS JOCS INFANTILS I A 
QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBÀ

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació dels jocs, bancs, papereres,
taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat del proveïdor, assumit per 
l’adjudicatari del contracte, que garanteixi que la fusta prové de sistemes de gestió forestal
sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament.

L’ordre de preferència segons la valoració internacional de les credencials de la certificació
presentada a l’hora d’avaluar les ofertes per a qualsevol tipus de fusta serà, de més a menys: 

I. Fusta o productes de fusta amb segell FSC, sigles en anglès del Consell 
d’Administració Forestal.

II. Fusta o productes de fusta amb segell DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental per als productes de fusta, promogut pel Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya) o ÀNGEL BLAU (alemany). 

III. Fusta o productes de fusta amb segell PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació 
Forestal).

IV. Fusta o productes de fusta amb certificat expedit per altres entitats terceres,
que demostra la procedència de boscos gestionats de manera sostenible.

V. Fusta o productes de fusta amb certificat expedit pel mateix productor de la
fusta o dels derivats, amb què es demostra la procedència de boscos o cultius 
controlats d’acord amb les lleis d’explotació forestal vigents (sempre que l’origen
de la fusta sigui de països on hi hagi una reglamentació igual o més
desenvolupada que a Catalunya). 

En cas de canvi o concreció dels criteris sobre l’exigència d’un tipus de certificat específic per 
part de l’Ajuntament de Barcelona, automàticament les condicions esmentades en el paràgraf
anterior seran substituïdes per les disposicions vigents en cada moment, disposicions a què 
estarà novament obligat l’adjudicatari.

1.2 TRACTAMENTS DE LES FUSTES

Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02, 
de 25 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del RD 14/06, del 1989.
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MANUAL BÀSIC PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’AUSCULTACIÓ 
 
 

1. EL PLA D’AUSCULTACIÓ 
 

Per la correcta redacció del pla d’auscultació i prèviament a aquest, el projecte ha 

contemplar els següents requisits: 

Ø Projecte Bàsic: 
 

Abans de l’ inici de les activitats de projecció de l’obra es procedirà a l’aixecament 

notarial d’esquerdes per una empresa especialista en avaluació de  patologies 

estructurals. S’establirà, si cal en fase d’execució, el  control de la seva evolució 

mitjançant fissuròmetres. 

 

Ø Projecte Executiu: 

 

Al projecte constructiu s’inclourà un annex detallat on es recolliran  totes les 

infraestructures i edificacions (grau de singularitat, geometria de l’estructura, estat 

de conservació,  posició de les fonamentacions) situats a l’àmbit d’execució de les 

obres i una avaluació prèvia dels danys que es poden produir com a conseqüència 

del disseny adoptat (usant per exemple el mètode de l’àbac de Burland o el 

mètode  de Boscardin i Cording). Es recollirà i ampliarà doncs la informació ja 

recollida en el Projecte Bàsic. 

 

Ø Annex de geotècnia, on s’inclogui: 
 

 Campanya geotècnica amb una densitat de reconeixements adient amb la 

dificultat tècnica de l’obra i la seva extensió, transcendint si cal els mínims 

inclosos als Documents Bàsics de Seguretat Estructural i Fonamentacions que 

estiguin vigents. 

 

 Avaluació d’assentaments si es realitza esgotament del nivell freàtic o 
precàrregues.  

 

 Assaigs pressiomètrics o equivalents per a determinar la deformabilitat del 

terreny.  

 

 Assaigs “in situ” avaluadors dels paràmetres resistents del terreny (SPT, Vane 
Tests, Penetròmetres estàtics). 
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 Avaluació de l’ús de trepans o d’altres elements pesats durant l’execució de 
murs pantalla per presència de capes dures tipus roca o Tortorà. En aquest cas 

s’utilitzarà un element tipus acceleròmetre i segons les recomanacions de la 

norma UNE-EN-22381-1993 o DIN-4150. 

 

 Avaluació de pressions d’inflament (sense càrrega i amb la càrrega prevista in-

situ) i canvis potencials de volum pel cas de sòls no saturats. 

 

 

Ø Annex de càlcul d’estructures on s’inclogui: 
 

 Comprovació del disseny estructural de les pantalles en situació de l’estat límit 
de servei i estat límit últim, segons els criteris EHE. 

 

 Càlculs de les cubetes d’assentaments i moviments horitzontals en el cas de 
túnels convencionals, on quedi clarament delimitat l’assentament màxim en 
clau del túnel i la distància al punt d’inflexió (i).  
 

 Comprovació de l’existència d’un factor de seguretat suficient (de l’ordre d’un 
30%) en referència a l’esgotament de l’empenta passiva. 
 

 En el cas d’obres executades sota el nivell freàtic, comprovació de la existència 
de sifonaments (gradient crític). 

 

 Avaluació dels moviments induïts al trasdós de les pantalles, tant verticals com 

horitzontals, per el procés de buidat del recinte apantallat. Estimació dels danys 

estructurals que es produirien als edificis del voltant. Com a criteri general, no 

es podrà superar els nivells 1 o 2 de l’àbac de Burland. 
 

 Existència d’uns càlculs degudament justificats d’ancoratges  i estampidors. 
 

 Càlculs preliminars de zones d’afeccions de l’obra. Caldrà incloure 
detalladament tots els càlculs referents a les infraestructures o edificacions que 

incloguin un estudi estructural de les mateixes que ha de servir per delimitar 

tant els paràmetres que s’hauran de controlar com els llindars dels mateixos. 
 

 Càlculs de les cubetes d’assentaments i de moviments horitzontals.  
 
 

1.1. CONTINGUTS DEL PLA D’AUSCULTACIÓ 
 

El pla d’auscultació és el document que regirà el que es mesura, com es mesura, quan 
es mesura i quines mesures es prendran en cas que es superin uns llindars 

determinats. Aquesta darrera part del pla d’auscultació es coneix com a Pla de 
Contingències. 
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Els continguts mínims del pla d’auscultació són: 
 

1. Descripció de les obres a executar i quines operacions són les més susceptibles 

d’influir en la trama urbana més propera a l’obra. 
 

2. Paràmetres de control, llindars i freqüències de lectura on  cal fer referència 

explicita a : 

 quins paràmetres es mesuraran (geotècnics, estructurals, etc),  

 on es mesuraran (terreny en profunditat, superfície, pantalles, etc), 

 quins són els llindars delimitats i el significat físic comprensible del 

mateix. En general sobre l’estructura que s’està construint faran 
referència al previst en projecte i sobre les estructures existents faran 

referència o bé als ELS o bé als ELU (per exemple inici d’aparició de 
fissures estètiques). 

 Cada quan es mesuraran els paràmetres i com variaran les freqüències 

en funció de l’evolució de les mesures obtingudes i de la fase d’obra. 
 

3. Quins instruments es col·locaran per mesurar cada un dels paràmetres definits, 

quines són les seves característiques físiques (principi de medició, precisió, etc) 

i en plànols la seva ubicació. En l’annex 2 es presenten uns plànols i seccions de 
les situacions més habituals. 

 

4. Quadre de medicions previstes i el seu preu corresponent, preveien possibles 

desviacions degudes a increments de freqüències de lectura. 

S’inclou en l’annex 3 del present document un quadre amb les partides més 
habituals. 

 

5. Plec de prescripcions tècniques: farà referència tant a les prescripcions sobre 

els instruments a usar com al personal que intervindrà i les seves tasques. 

S’inclou en l’annex 4 del present document un plec amb les prescripcions més 

habituals. 

 

6. Pla de contingències. Es presenta en l’annex 5 del present document els seus 

continguts. 

 

 

 

Formalment el document es distribuirà com segueix: 

 

1. Memòria: inclourà els punts 1,2 i 3 dels continguts 

2. Plànols: inclourà l’apartat 3 tant en planta com en secció. 
3. Quadre de preus: inclourà l’apartat 4. 
4. Plec de prescripcions tècniques: inclourà l’apartat 5.  
5. Pla de contingències: inclourà l’apartat 6. 
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ANNEX 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ. INFORMACIÓ GRÀFICA. 
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ANNEX 2. PLANOLS I SECCIONS. 
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ANNEX 3. PARTIDES I AMIDAMENTS 

UNITAT CONCEPTE 

M Subministre i instal·lació en pantalla de tub inclinomètric d’alumini 

anoditzat per mesurar moviments horitzontals en profunditat 

M Subministre i instal·lació en sondeig de tub tipus INCREX per 

mesurar moviments verticals del terreny en profunditat.  

UT Subministre i instal·lació en sondeig de piezòmetre de corda 

vibrant per la mesura de variacions de la pressió intersticial. 

UT Elaboració d’informe de dades elaborat pel responsable de l’equip 

d’instrumentació 

JR. Jornada d’equip d’instrumentació, format per un tècnic 

especialista i un auxiliar,  en horari diürn per lectures 

d’instrumentació no topogràfica.  

JR. Jornada d’equip de topografia, format per un enginyer tècnic 

topògraf i un auxiliar,  en horari diürn per lectura 

d’instrumentació topogràfica 

JR. Jornada d’equip d’instrumentació, format per un tècnic 

especialista i un auxiliar,  en horari nocturn per lectures 

d’instrumentació no topogràfica. 

JR. Jornada d’equip de topografia, format per un enginyer tècnic 

topògraf i un auxiliar,  en horari nocturn per lectura 

d’instrumentació topogràfica 

UT Subministre, instal·lació i manteniment d’estació total automàtica 

per control automàtic d’edificis i/o infraestructures, incloent 

software de tractament de dades. 

UT Subministre i instal·lació de fita d’anivellació, incloent arqueta de 

protecció 

UT. Instal·lació de mini prisma de topografia 

UT. Trasllat maquina sondeigs 

UT. Emplaçament maquina de sondeigs 

UT. Perforació a destrossa amb diàmetre 116mm o inferior. (m.l) 

JR. Disposició a obra d’equip de control de les vibracions tipus 

acceleròmetre, incloent informe. 
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ANNEX 4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

1. CÈL·LULES DE PRESSIÓ TOTAL 

1.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de cèl·lula de pressió total. 

1.2 Condicions dels equips 

Les cèl·lules de pressió total són aparells que mesuren les càrregues a les que està 

sotmès un element estructural. En aquest cas les cèl·lules de pressió total mesuren 

les pressions d’equilibri entre el terreny i el trasdos de la pantalla. 

Les cèl·lules de pressió total tindran una superfície activa rectangular i disposarà 

d’un sistema de compensació de la seva pressió interna. El sensor serà un 

transductor de corda vibrant. 

L’aparell haurà de satisfer les característiques indicades a continuació: 

Rang de mesura:    de 0 a 10 MPa 

Precisió:     1 % del rang 

Dimensions:    150 mm x 250 mm 

Dimensions superfície activa:  145 mm x 245 mm 

Longitud del tub de compensació: 600 mm 

Les lectures d’un grup de cèl·lules es rebran centralitzades i s’enregistraran en un 

únic dispositiu d’adquisició de dades fàcilment accessible i protegit (situat a 

l’exterior de l’element instrumentat). 

La comunicació entre cadascuna de les cèl·lules de pressió total i el dispositiu 

d’adquisició de dades del grup es realitzarà mitjançant cable de senyal. El dispositiu 

d’adquisició de dades del grup es trobarà a la caixa de centralització. 

El cable de senyal serà acantellat, muntat superficialment (en el seu recorregut 

exterior) i protegit adequadament. En el punt de sortida del cable de l’element 

s’instal·larà una caixa de connexió amb els terminals. 

1.3 Condicions d’execució 

Instal·lació en pantalles 

Les cèl·lules de pressió instal·lades es col·locaran al trasdos de les pantalles en la 

direcció paral·lela al mateix. 
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Durant la instal·lació de les cèl·lules a les pantalles aquestes es col·locaran 

mitjançant un gat hidràulic subjecte a l’armadura entre pantalla. Un cop 

instal·lades s’accionarà el gat per a situar aquestes cèl·lules contra el terreny. 

A les pantalles es fixarà a les armadures una canonada de PVC per cèl·lula 

instal·lada, des de la ubicació de la cèl·lula fins a la superfície de la pantalla per a 

que passin els cables de cada cèl·lula. 

Es prendrà com a lectura inicial la que contindrà la fulla de calibració que tindrà el 

Contractista d’Auscultació subministrada per l’empresa especialista a qui s’hagi 

comprat l’equip. D’aquesta manera es coneixerà la pressió total que exerceixen les 

terres.  

1.4 Amidament i abonament 

Pel que fa a les cèl·lules de pressió instal·lades en pantalles o en túnel en mina, 

l’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de cèl·lula realment instal·lada i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida: 

Cèl·lula de pressió total de corda vibrant de rang fins a 10 MPa i sensibilitat de 

l'1%. subministrada i instal·lada en armadura de pantalla 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

2. EXTENSÍMETRES  

2.1 Definició 

Subministrament i instal·lació d ’extensímetre. 

2.2 Condicions dels equips 

Els extensímetres son aparells que mesuren deformacions  a les armadures. 

El sensor és un transductor de corda vibrant. 

Rang de mesura:  de 0 a 3000·10
-6  

(0 a 3000 micro deformacions) 

Precisió:   1 % del rang 

Sensibilitat a la temperatura: menys de 1·10
-6

 per ºC (entre -10 i +75 ºC) 

Màxima pressió d’aigua:  1 MPa 
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Les lectures d’un grup d’ extensímetres es rebran centralitzades i s’enregistraran 

en un únic dispositiu d’adquisició de dades fàcilment accessible i protegit (situat a 

l’exterior de l’element instrumentat). 

El cable de senyal serà apantallat, muntat superficialment (en el seu recorregut 

exterior) i protegit adequadament. En el punt de sortida del cable de l’element 

s’instal·larà una caixa de connexió amb els terminals. 

La transmissió de dades del dispositiu d’adquisició de dades a l’ordinador de gestió 

de dades es farà mitjançant un sistema de telecomunicació sense fils (proposat pel 

Contractista d’Auscultació i aprovada per la Direcció d’Obra). 

2.3 Condicions d’execució 

Instal·lació en altres estructures 

Els passos a seguir durant la instal·lació i lectures de l’ extensímetre a la pantalla 

són: 

o Lectura del sensor  per a comprovar-ne el correcte funcionament 

o Muntatge de l’ extensímetre a l’armadura de la pantalla seguint els passos que 

es mostren a continuació: 

§ Es lligarà l’ extensímetre a l’armadura col·locant, si és necessari, barres auxiliars 

de muntatge.  

§ El cable, es muntarà perfectament protegit amb tub de PVC corrugat. Aquest 

tub es lligarà a diferents punts de l’armadura fins a la caixa de connexió. 

o Lectura del sensor de l’ extensímetre un cop finalitzades aquestes operacions  

o La lectura 0 d’aquest dispositiu es prendrà just abans de l’ inici de l’excavació 

del recinte apantallat, i presentats els valors en unitats de micro deformacions. 

2.4 Amidament i abonament 

En el cas dels extensímetres instal·lats en pantalles, l’amidament d’aquesta unitat 

d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) d’ extensímetre realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida: 

Extensímetre amb rang de 0 a 3.000 micro deformacions i precisió millor que l'1% 

del fons d’escala; instal·lat a l’armat de pantalla, incloent el sistema de connexió 

per realitzar les mesures. Subministrat i instal·lat 

L’abonament es realitzarà: 
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o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

3. EXTENSÒMETRES INCREMENTALS 

 

3.1 Definició 

Subministrament i instal·lació d’extensòmetre incremental . 

3.2 Condicions dels equips 

Els extensòmetres incrementals  son aparells que mesuren les deformacions del 

terreny longitudinalment a una perforació, mesurant amb una sonda les distàncies 

entre anells de referència instal·lats dins de la perforació. 

Constitueixen l’extensòmetre incremental  el conjunt format per tub, anells de 

referència i sonda. 

El tub serà de plàstic (polipropilè o PVC) i incorporarà anells de referència a 

intervals regulars d’un metre que seran exteriors al tub, metàl·lics i magnètics. El 

metall que constitueix els anells serà un aliatge d’alumini anoditzat. 

Aquests anells, que constitueixen la base de les mesures,  generen un cap magnètic 

que pot ésser captat pels sensors de la sonda. 

Els anells hauran de quedar en contacte amb el terreny (solidaritzats) després de 

ser instal·lat el tub dins del sondeig. D’aquesta manera, el desplaçament dels anells 
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podrà ser representatiu de les deformacions del terreny. Posteriorment a la 

instal·lació del tub extensomètric dins del terreny i per evitar desplaçaments 

prematurs o no representatius dels anells, l’espai entre el tub i les parets de la 

perforació hauran de ser omplerts amb beurada de ciment injectada des de la base 

del sondeig cap a la superfície del terreny. 

Les lectures es realitzaran amb una sonda inductiva en forma de torpede, 

constituïda per dos sensors inductius separats per una barra de longitud fixa. 

Aquesta sonda haurà de gaudir d’una precisió de lectura de 0,5 mm. 

La lectura zero es realitzarà sempre abans de l’ inici de l’excavació i serà la mitja de 

tres lectures, on la diferència entre aquestes mai superarà la precisió del sistema. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades 

a la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels 

instruments de lectura manual.  

Els valors es representaran en una gràfica de deformacions acumulades, sempre 

del fons de la canonada cap el cap. El valor numèric que es presentarà serà en 

mil·límetres. 

3.3 Condicions d’execució 

La profunditat de perforació serà com a mínim 0,5 m superior a la longitud del tub. 

El diàmetre serà variable i superior al diàmetre dels anells metàl·lics de 

l’extensòmetre. 

Prèviament a l inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de canonada extensomètrica a utilitzar, que haurà de 

ser aprovada per la Direcció d’Obra, així com el diàmetre de perforació que 

correspondrà als sondeigs destinats a la instal·lació dels extensòmetres. Un 

diàmetre aconsellable és de 143mm. 

Un cop executat el sondeig, s’hi instal·larà la canonada extensomètrica, els trams 

dels quals aniran fixats mitjançant sistemes de rosca o altres que assegurin la seva 

estanqueïtat i no separació. 

Posteriorment  s’injectarà l’espai entre el tub i les parets de perforació amb 

beurada de ciment i bentonita (en un contingut entre l’1 i el 10%). La composició 

d’aquesta beurada dependrà de la geologia de la zona i haurà de ser aprovada per 

la Direcció d’Obra. 
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A la zona superior de la canonada, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà 

una arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un 

distintiu clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. 

Aquestes marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

3.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per metre (m) de canonada per a extensòmetre incremental magnètic realment 

col·locada, incloent part proporcional de perforació, segons la partida: 

Extensòmetre incremental magnètic, amb part proporcional de sonda inductiva 

de 0,5 mm de precisió mínima, subministrat i instal·lat en sondeig. Inclou part 

proporcional de sondeig i materials per a la seva instal·lació 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o la perforació a destroça o a recuperació per la col·locació de tub extensomètric. 

o  tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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4. TEODOLITS AUTOMÀTICS PROGRAMABLES I MOTORITZATS 

 

4.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de teodolit automàtic programable i motoritzat 

4.2 Condicions dels equips 

Els teodolits automàtics programables seran capaços de realitzar lectures sobre un 

conjunt de prismes de control i de referència. El teodolit apuntarà a aquests 

teodolits de manera cíclica, en un ordre preestablert i n’haurà de calcular les seves 

coordenades X, Y i Z absolutes, segons les coordenades ja definides prèviament. 

Les característiques tècniques de precisió de mesura mínimes que haurà de 

presentar l’estació total s’indiquen a continuació: 

Exactitud de mesura d’angles:  0,5” (0,15 mgon) 

Exactitud de mesura de distància: 1 mm + 1 ppm 

Temperatura de treball:   entre -20ºC i 50ºC 

Aquestes especificacions s’hauran de garantir dins un rang de mesura de 100 

metres com a mínim. 

El nombre de lectures que es realitzarà a cada prisma dependrà del nombre de 

prismes associats a cada un dels teodolits. Per qüestions de precisió, el teodolit 

haurà de llegir dues vegades el mateix prisma, de tal manera que el valor 

representat serà una mitja entre aquell mesurat pel cercle directe i l’invers. 

Serà indispensable que l’estació total pugui trobar-se tant dins com fora de l’àrea 

d’influència de l’excavació. Serà necessari doncs que el sistema pugui garantir la 

lectura de coordenades absolutes dels prismes corregint els propis moviments que 

pugui patir, a través de la correcta instal·lació fora de la zona d’influència de l’obra 

de, com a mínim, quatre prismes de referència. 

El teodolit haurà de garantir l’enviament de dades a la central d’emmagatzematge 

en temps real (garantint així la disponibilitat d’aquestes dades per a la seva 

consulta en el temps establert per a les lectures de caràcter automàtic). Per a 

l’enviament d’aquestes dades  a l’ordinador de gestió de dades, s’haurà d’utilitzar 

un sistema de telecomunicació sense fils. 
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4.3 Condicions d’execució 

Per a la instal·lació dels teodolits serà necessària una proposta tècnica del 

Contractista d’Auscultació que haurà de ser aprovada per la direcció d’Obra. 

Aquesta proposta indicarà la instal·lació del teodolit així com els prismes de control 

(per a mesura de moviments) i prismes de referència (per al posicionament de 

l’aparell previ a cada lectura del conjunt de prismes vinculats) 

L’aparell s’haurà d’instal·lar en zones fora de l’abast d’actes vandàlics i 

degudament protegits front a una possible manipulació a càrrec de persones 

alienes al seu funcionament o manteniment. Aquesta protecció pot ser en forma 

de gàbia metàl·lica, amb una xapa metàl·lica a la zona superior o els sistemes de 

protecció equivalents que hauran de comptar amb el vist-i-plau de la Direcció 

d’Obra. 

Addicionalment, serà necessari assegurar la connexió al sistema d’adquisició de 

dades i una correcta instal·lació que garanteixi l’existència de línies visuals cap a 

tots els prismes de controli de referència vinculats al corresponent teodolit.  

El Contractista d’Auscultació serà l’encarregat de mantenir en correcte 

funcionament tots els teodolits automàtics. Per a prevenir una possible fallida del 

sistema de subministrament elèctric, el teodolit haurà d’incorporar un sistema 

d’alimentació autònom mitjançant bateries recanviables. Aquestes bateries hauran 

de ser de tipus recarregables a partir del subministrament elèctric que mantingui 

en funcionament el teodolit. En cas de fallida del sistema elèctric i esgotament de 

l’autonomia de les bateries, aquestes hauran de ser substituïdes manualment per a 

que el teodolit pugui continuar realitzant les lectures sobre els prismes 

corresponents. 

En el moment en que el teodolit es trobi completament instal·lat i el sistema de 

representació gràfica de dades mostri les dades corresponents a les seves lectures, 

es podrà abonar l’ import corresponent a una unitat d’instal·lació i manteniment 

de teodolit automàtic motoritzat. 

Tots els materials per a la seva instal·lació i protecció aniran a càrrec del 

Contractista d’Auscultació, així com el subministrament elèctric o de qualsevol 

altre tipus que sigui necessari per al seu correcte funcionament. 
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4.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o Per unitat (u) de teodolit necessari subministrat segons la partida: 

Teodolit automàtic programable i motoritzat amb precisió de 0,5´´ en angles i d'1 

mm + 1ppm en distàncies, subministrat, inclòs sistema d’emmagatzematge i 

transmissió de dades 

o Per unitat (u) de instal·lació de teodolit realitzada 

Instal·lació i manteniment de teodolit automàtic programable i motoritzat, 

incloent gàbia de protecció, pal de suport i desmuntatge al final de la campanya 

parcial de lectures. Inclou subministrament elèctric i connexió al sistema 

d’adquisició de dades de topografia automàtica 

Caldrà tenir en compte que en el cas de que un teodolit sigui reinstal·lat després de 

la finalització del seu servei en una determinada zona (sempre sota indicacions de 

la Direcció d’Obra) s’abonaria una nova instal·lació de teodolit i en cap cas un nou 

subministrament de teodolit. 

L’abonament es realitzarà: 

o D’acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 

l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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5. PRISMES PER A SEGUIMENT TOPOGRÀFIC AUTOMÀTIC 

 

5.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de prismes per a mesures topogràfiques 

automàtiques. 

5.2 Condicions dels equips 

Els prismes seran d’elevat contrast i aniran fixades mitjançant plaques a 

l’estructura. 

Les plaques d’ancoratge seran peces metàl·liques de forma angular per a poder 

donar-li diferents orientacions. La fixació de les plaques en l’estructura es realitzarà 

mitjançant ancoratges d’expansió amb el seu corresponent cargol. 

L’estructura dels prismes serà solidària amb l’estructura a mesurar, i haurà de ser 

totalment desmuntable. 

5.3 Condicions d’execució 

Els punts d’instal·lació dels prismes seran els indicats en les propostes tècniques 

que emeti el Contractista d’Auscultació i aprovi la Direcció d’Obra. Aquests punts 

hauran de garantir el control sobre tots els edificis inclosos en les zones sensibles 

de ser auscultades. 

Els prismes es fixaran a les façanes o zones definides i aprovades per la Direcció 

d’Obra de manera que s’asseguri la seva correcta fixació i per tant la qualitat de les 

lectures. 

Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de 

vianants i hauran de presentar les mesures necessàries front a qualsevol robatori o 

manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 

desmuntatge. En el cas de que algun dels instruments hagin de trobar-se dins 

d’aquest àmbit hauran de trobar-se degudament senyalitzats. 

En cas de prismes que puguin requerir d’un desplaçament en el seu punt 

d’instal·lació original i aquesta operació hagi estat requerida per la Direcció d’Obra 

(o aprovada en cas de petició del Contractista d’Auscultació), i un cop s’hagin 

desmuntat, netejat (si es necessari per a garantir la bona qualitat de les lectures), 

s’abonarà la partida corresponent a un desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma 
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per a seguiment topogràfic amb teodolit automàtic programable i motoritzat. 

Aquesta partida es la que s’abonarà en el cas de que els prismes que han estat 

desmuntats en una zona on les operacions d’auscultació es considerin finalitzades 

(sempre sota criteri de la Direcció d’Obra) siguin reutilitzats per a dur a terme el 

control d’una nova zona mitjançant un nou teodolit (o el mateix teodolit reinstal·lat 

en una nova zona). Abans de reutilitzar un prisma o abans de procedir al seu 

muntatge en una posició diferent a l’original, serà indispensable verificar el seu 

correcte funcionament. 

5.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els següents criteris: 

o El 50% de la unitat d’obra (u) corresponent a un prisma instal·lat en façana es 

realitzarà en el moment de la presa de la primera lectura del prisma mitjançant el 

teodolit automàtic i visualització en el sistema de representació de dades. 

o El 50% restant de la unitat d’obra (u) corresponent a aquesta partida d’obra es 

realitzarà en el moment de la retirada definitiva del prisma. 

o La partida a considerar en aquests abonaments serà la següent: 

Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit automàtic programable i 

motoritzat, subministrat i instal·lat i posteriorment desinstal·lat a la fi de les 

lectures 

o La reinstal·lació d’un prisma prèviament instal·lat en una nova ubicació, sempre 

i quan es realitzi segons indicacions de la Direcció d’Obra, comportarà l’abonament 

d’una unitat d’obra (u) de desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma. 

o La neteja d’un prisma instal·lat sense procedir al seu desmuntatge, sempre i 

quan es realitzi segons indicacions de la Direcció d’Obra, comportarà l’abonament 

d’una unitat d’obra (u) de desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma. 

o En aquests casos, la partida a considerar serà la següent: 

Desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma per a seguiment topogràfic amb 

teodolit automàtic programable i motoritzat 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats present plec  
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o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 

l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

6. PRISMES PER A SEGUIMENT TOPOGRÀFIC DE CONVERGÈNCIES 

 

6.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de prismes per a mesures topogràfiques de 

convergències. 

6.2 Condicions dels equips 

Els prismes seran d’elevat contrast i aniran fixades mitjançant plaques a l’estructura 

corresponent. 

Les plaques d’ancoratge seran peces metàl·liques de forma angular per a poder donar-

li diferents orientacions. 

La fixació de les plaques en l’estructura es realitzarà mitjançant ancoratges d’expansió 

amb el seu corresponent cargol. 

6.3 Condicions d’execució 

Les ubicacions d’aquests prismes es localitzarà dins el túnel o infraestructures 

subterrànies existents,. 

Eventualment i segons s’indica en plànols es pot indicar, per part de la direcció d’Obra 

la seva instal·lació al intradós de les pantalles objectes de la excavació i també per 

corregir els moviments en cap de pantalla dels inclinòmetres embeguts. 

Caldrà que aquests prismes siguin visibles des del punt d’observació. 
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A l’hora d’orientar els prismes, cal vigilar que l’angle d’incidència de la visual sobre 

aquestes es mantingui dins dels límits marcats per l’equip de lectura. 

Els prismes hauran de ser instal·lats, fora de l’abast de possibles actes de vandalisme. 

6.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els mateixos criteris que els 

indicats per als prismes per a seguiment topogràfic automàtic. 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de prisma realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida següent: 

Prisma per a seguiment topogràfic de convergències, subministrat i instal·lat i 

posteriorment desinstal·lat a la fi de les lectures 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que hagin 

estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

7. FITES PER A MESURA DE MOVIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS 

 

7.1 Definició 

Subministrament de fita de mesura d’assentaments i moviments horitzontals 
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7.2 Condicions dels elements 

Les fites d’anivellació per a mesura d’assentaments o moviments horitzontals (fites 

combinades) s’utilitzaran  per a la mesura de moviments  horitzontals mitjançant la 

col·locació d’un prisma portàtil, i de moviments verticals (assentaments) mitjançant la 

mesura mitjançant un equip d’anivellació. 

La localització on s’instal·lin aquestes fites serà la indicada en els plànols de projecte o 

per part de la direcció d’Obra. 

Les cotes de les fites d’anivellació hauran de determinar-se mitjançant un anivellament 

de precisió amb apreciació d’una desena (0,1) de mil·límetre abans de l’execució de 

l’obra les afeccions de la qual vulguin ser instrumentades. 

En el Pla d’auscultació es definiran els intervals de temps entre lectures sobre les fites 

d’anivellació. 

7.3 Condicions d’execució 

Les arquetes en les que s’instal·lin les fites seran de la mateixa tipologia que les 

arquetes de protecció per a la instrumentació profunda, i a la part central de l’arqueta 

es disposarà una barra d’acer que materialitzarà un punt de referència per a les 

mesures topogràfiques. Les condicions que haurà de complir aquesta barra seran les 

següents: 

o Constituïdes d’acer inoxidable 

o Longitud de 1000mm, en el cas de les superficials, podent arribar-se a 10 

metres en cas de les profundes,  per a quedar ancorada en terreny natural. En el cas de 

que el gruix de formigó de les calçades o altres elements en els que s’instal·li l’arqueta, 

aquesta longitud haurà de ser superior garantint el recolzament sobre terreny natural. 

o Cap amb rosca en el cas d’una fita per a mesura de moviments verticals i 

horitzontals 

o Diàmetre 25 mm 

Les fites aniran allotjades a terra en petits pous cilíndrics de 40 centímetres de 

diàmetre i 110 de profunditat, que és recobrirà amb un cilindri de xapa metàl·lica de 

30 centímetres de diàmetre i 30 centímetres d’alçada, fent-lo descansar directament 

sobre el fons. S’omplirà amb sorra l’espai comprès entre el terreny i l’exterior del 

cilindri de recobriment.  
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En el fons del petit pou i prèvia l’excavació oportuna, és col·locarà el clau metàl·lic de 

cap encarcarat d’uns 60 centímetres de llargària fixant-lo amb una capa de morter de 

ciment.  

L’arqueta de protecció incorporarà la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu 

clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes 

marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

7.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de fita realment instal·lada i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades, amb el corresponent preu ja sigui el cas 

d’una fita per a mesura de moviments verticals i horitzontals segons les partides 

indicades a continuació: 

Fita per a mesura d’assentaments i moviments horitzontals, subministrada i 

col·locada, incloent pern de mesura i arqueta amb tapa 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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8. INCLINÒMETRES 

 

8.1 Definició 

Subministrament i instal·lació d’inclinòmetre. 

8.2 Condicions dels materials 

Els inclinòmetres són aparells que mesuren desplaçaments laterals del terreny o 

element al que estan subjectes. 

Constitueixen l’inclinòmetre el conjunt format per canonada inclinomètrica i sonda. 

La sonda serà biaxial i complirà les següents característiques: 

Rang de mesura:   ±50 º respecte de la vertical. 

Resolució:    0,01 mm 

Temperatura de treball:   e -20 a +50 ºC. 

La canonada inclinomètrica complirà les següents característiques: 

Longitud de tram:  3000 mm 

Diàmetre exterior:  54 mm 

Diàmetre interior:  48 mm 

A més, la canonada presentarà quatre estries  per a guiar la sonda. 

Les juntes entre trams de canonada compliran les següents especificacions: 

Longitud:   300 mm 

Diàmetre exterior:  63 mm 

Diàmetre interior:  55 mm 

Els moviments s’obtenen determinant la inclinació de l’eix de la sonda inclinomètrica 

respecte de la vertical a diverses profunditats i segons dos plans ortogonals que 

contenen l’eix del tub. 

Per a obtenir la deformació del tub cal acumular els desplaçaments en cada 

profunditat des d’un punt fix, que serà el fons de la canonada. D’aquesta manera, les 

dades obtingudes s’han de representar en desplaçaments acumulats de fons a cap de 

la canonada. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual. El procediment de realització de lectura i tractament de dades es 

descriu a continuació: 
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La sonda s’introdueix al tub i es fan les mesures que permeten determinar dels 

moviments produïts. 

Les lectures de desplaçament es prenen a intervals de profunditat regulars (0,5m), 

mesurats mitjançant marcadors que es disposen sobre el cable del sensor. 

D’aquesta forma s’obté un conjunt inicial de lectures (lectures zero) en profunditats 

especificades, de manera que les lectures posteriors són realitzades en idèntiques 

cotes. La lectura inicial dels inclinòmetres embeguts a pantalla s’hauran de fer just 

abans de l’ inici de l’excavació i just després que el formigó de la biga de lligat hagi 

endurit de manera adequada. En el cas d’inclinòmetres en terreny, la lectura inicial 

s’ha de prendre just abans de l’ inici de la realització de pantalles. 

8.3 Condicions d’execució 

Prèviament a l’ inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de canonada inclinomètrica a utilitzar, que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra, així com el diàmetre de perforació que correspondrà 

als sondeigs destinats a la instal·lació dels extensòmetres. Un bon diàmetre de 

perforació són els 110mm. 

La canonada inclinomètrica situada en l’interior d’una perforació s’instal·larà un cop 

executat el sondeig i introduint-se dins del sondeig i omplint posteriorment l’espai 

entre el tub i les parets de la perforació amb beurada de ciment i  bentonita (en un 

contingut entre l’1 i el 10%). S’haurà de garantir el contacte òptim entre la canonada 

inclinomètrica i el terreny, mitjançant aquesta injecció. La injecció es realitzarà des de 

la part inferior del sondeig cap a la superior. La composició d’aquesta beurada s’haurà 

d’adequar a la geologia de la zona i haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

A la zona superior de la canonada, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà una 

arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu 

clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes 

marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

En el cas d’una instal·lació en armadura de pantalla, es pot procedir mitjançant a la 

instal·lació d’un tub rígid de PVC, amb el seu extrem inferior obturat amb un tap de 

fusta d’uns vint centímetres de diàmetre i una llargària igual a la de les pantalles, o bé 

es poden lligar directament a l’armadura de la pantalla. El contractista d’Auscultació 
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haurà de justificar tècnicament un model d’instal·lació o bé l’altra. Haurà de tenir en 

compte, també de col·locar-lo tan al trasdós com sigui possible i alliberat de l’alineació 

dels ancoratges 

8.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per metre (m) de canonada inclinomètrica realment instal·lada i amb lectura 

zero realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades incloent part proporcional 

de perforació en el cas de la instal·lació en un sondeig o armadura de pantalla segons 

les partides que s’indiquen a continuació: 

Canonada inclinomètrica de tub d’alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, amb 

part proporcional d’inclinòmetre biaxial amb rang de mesura de +/- 50º respecte la 

vertical i resolució de 0,01 mm. subministrada i instal·lada en un sondeig incloent 

part proporcional de sondeig. S’inclouen tots els materials necessaris per a la seva 

instal·lació 

Canonada inclinomètrica de tub d’alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, amb 

part proporcional d’inclinòmetre biaxial amb rang de mesura de +/- 50º respecte la 

vertical i resolució de 0,01 mm. subministrada i instal·lada en armadura dins d’un tub 

de PVC. S’inclou el tub i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació i la 

perforació sota base de pantalles 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o la perforació a destrossa o a recuperació per  la col·locació del tub 

extensomètric 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 
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o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

9. FISURÒMETRES 

 

9.1 Definició 

Subministrament de fisuròmetres 

9.2 Condicions dels materials 

El fisuròmetre permet la mesura de l’obertura de les fissures en dues direccions 

ortogonals contingudes en el pla de la superfície plana en la que es produeix la fissura. 

Les característiques de la mesura que haurà de satisfer l’instrument són les següents: 

o Rang de mesura: entre -25 i 25 mm en la direcció perpendicular al pla de la 

fissura i entre -10 i 10 mm en la direcció paral·lela al pla de la fissura 

o Precisió: 0.1 mm 

El fisuròmetre incorpora una quadrícula per a l’observació del valor d’obertura i poder 

registrar així l’evolució d’aquest valor. 

9.3 condicions d’execució 

Els instruments s’indicaran als punts indicats per part de la Direcció d’Obra o, en el seu 

defecte on el Contractista d’Auscultació proposi per a poder satisfer les necessitats 

indicades per aquesta. Qualsevol proposta a càrrec del Contractista d’Auscultació 

haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de vianants 

i hauran de presentar les mesures de protecció necessàries front a qualsevol robatori o 

manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 

desmuntatge. 

9.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de fisuròmetres realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida següent: 
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Subministrament de fisuròmetres per mesura d’obertura de fissures. Incorporant 

quadrícula per a registre d’evolució i amb precisió de ±0,1 mm 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

10. CÈL·LULES DE CÀRREGA EN ANCORATGES 

 

10.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de cèl·lules de càrrega. 

10.2 Condicions dels materials 

Les cèl·lules de càrrega són instruments per mesurar la càrrega d’un ancoratge 

Aquest tipus d’instruments s’han de d’adequar a la tipologia, càrrega i geometria de 

l’ancoratge que finalment s’usi a l’obra. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual 

10.3 Condicions d’execució 

Prèviament a l ’inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de cèl·lula de càrrega a utilitzar, que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra. 
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La cèl·lula de càrrega s’ha d ’instal·lar conjuntament amb la execució de l’ancoratge, i 

s’haurà de repenjar degudament sobre la placa de repartiment de la càrrega, per evitar 

excentricitats en la distribució de la càrrega 

La seva precisió serà, com a mínim, un 1% del rang, essent desitjable assolir el 0,5%. 

Si les condicions d’instal·lació ho requerissin es pot procedir a protegir els cables que 

portaran la senyal de l’instrument fins la superfície a fi i efecte de protegir-los. 

10.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de cèl·lula de càrrega  realment instal·lada i amb lectura zero 

realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades incloent segons la partida que 

s’indica a continuació: 

o Cèl·lula de càrrega de corda vibrant  sensibilitat de l’1% subministrada i 

instal·lada en ancoratge. 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que hagin 

estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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11. REGLETES D’ANIVELLACIÓ EN EDIFICIS. 

 

11.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de regleta d’anivellació. 

11.2 Condicions dels materials 

Les regletes d’anivellació  són aparells que mesuren desplaçaments verticals de 

l’element on es fixen. 

Constitueixen un conjunt de regleta d’anivellació i l’equip d’anivellació per prendre’n 

les mesures corresponents. 

Les regletes estan composades per un clau, del qual es penja una regleta graduada. La 

precisió de les lectures ha de ser de 0,1mm. Els claus es col·locaran a pilars i altres 

elements estructurals de les estructures a controlar.  

Hauran d’estar col·locades i amb la lectura 0 presa abans de l’ inici de l’execució de les 

pantalles.  

Els moviments s’obtenen determinant la cota inicial del punt (lectura 0) . Aquest valor 

de lectura 0 es restarà de  les diferents lectures que es vagin obtenint (l1, l2...), de tal 

manera que els valors positius signifiquin aixecaments i els negatius assentaments, que 

seran els valors que s’entregaran. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual. El procediment de realització de lectura i tractament de dades es 

descriu a continuació: 

Un cop definit el recorregut d’anivellació, que partirà sempre d’una base profunda i de 

cota fixe situada fora de la zona d’afecció de l’obra, i s’anirà col·locant la regleta 

graduada al clau i prenent-ne la cota corresponent.  

La lectura zero, serà el valor de fer tres mitges de tres lectures consecutives, on la 

diferència entre aquestes no superi la precisió del sistema. 

11.3 Condicions d’execució 

Prèviament a l’ inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de regleta graduada a utilitzar, que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra, així com el diàmetre de perforació que correspondrà 
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per tal de col·locar el clau a l’element estructural de l’edifici. L’espai entre la perforació 

i el clau s’haurà de reomplir amb una resina epoxy o similar.  

El clau es protegirà de cara a possibles danys, podent-se col·locar una petita tapa de 

protecció si es considera necessari. Totes les tapes corresponents a les arquetes 

protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu clar i idèntic en totes elles que 

identifiquin la presència d’instruments.  

11.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de clau per penjar-hi regleta d’anivellació realment instal·lada i 

amb lectura zero realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades segons la 

partida que s’indica a continuació: 

Clau en façana per penjar-hi regleta graduada, subministrada, instal·lada amb lectura 0 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o la perforació per  la col·locació del clau 

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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12. PIEZÒMETRES DE CORDA VIBRANT 

 

12.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de piezòmetre de corda vibrant 

12.2 Condicions dels equips 

Els piezòmetres de corda vibrant son aparells que mesuren la pressió intersticial en el 

punt del terreny on es col·loca.  

El sensor està format per el transductor de pressió de corda vibrant, filtre  metàl·lic i 

amb carcassa d’acer inoxidable adequada per a les condicions del terreny.  

Rang de mesura:  de 0 a 0,5 MPa
 

Precisió:    0,5 % del rang 

Resolució:   0,025 % 

Temperatura de treball: de -10 a +50 ºC 

S’envoltarà el sensor amb un filtre de sorra o grava neta de fins i calibrada, en funció 

del tipus de terreny i es col·locarà un tap de bentonita a la part superior i a  la part 

inferior que permeti aïllar la zona a mesurar de la resta de la perforació. El sondeig on 

es col·locarà el piezòmetre, baixarà un mínim de 0,5m per sota la cota on s’hagi d’ 

instal·lar el piezòmetre, per tal de poder realitzar correctament el tap de bentonita al 

fons. 

Sota criteri de la Direcció d’Infraestructures, que així ho indicaria al Contractista 

d’Auscultació es podria realitzar la instal·lació d’un sensor de corda vibrant dins d’un 

sondeig existent i destinat a un altre tipus d’instrumentació. També es pot exigir la 

col·locació de diversos sensors de corda vibrant en un mateix sondeig. En aquest cas, 

s’abonaria l’ import corresponent a la instal·lació de l’instrument en qüestió o el 

piezòmetre situat a major profunditat. Els sensors de corda vibrant addicionals, 

s’abonarien segons el preu unitari definit per un sensor de corda vibrant. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual. Per a la realització de la lectura manual, serà necessari una caixa de 

lectura per a instruments de corda vibrant. El subministrament dels sistemes 

necessaris per a la lectura d’aquest tipus d’instrumentació anirà a càrrec del 
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Contractista d’Auscultació i haurà de ser suficient per a garantir la freqüència de 

lectures que s’estableixi per a tots els instruments.  

D’altra banda, es pot contemplar la possibilitat de realitzar lectures dels piezòmetres 

de forma semiautomàtica, sempre i quan la Direcció d’Obra així ho indiqui o aprovi la 

corresponent proposta del contractista d’Auscultació. En aquest cas, les lectures d’un o 

diversos piezòmetres es rebrien en un dispositiu d’adquisició de dades comunicat amb 

els instruments mitjançant cable de senyal. El cable de senyal serà apantallat, es 

muntarà superficialment (en el seu recorregut exterior) i es protegirà adequadament. 

Protegint la boca de la perforació i els terminals, es construirà una arqueta que 

disposarà de marc i tapa de fosa, pany i clau. La transmissió de dades del dispositiu 

d’adquisició de dades a l’ordinador de gestió de dades es farà mitjançant un sistema 

de telecomunicació sense fils (proposat pel Contractista d’Auscultació i aprovada per la 

Direcció d’Obra). 

L’ordinador de gestió de dades, amb el programari adequat, enregistrarà, convertirà a 

unitats d’Enginyeria Civil  i analitzarà de forma automàtica les dades, avisarà i 

informarà dels canvis i generarà les corresponents alarmes. 

12.3 Condicions d’execució 

Els piezòmetres se subministraran amb la seva constant i la seva corba de tarat en 

laboratori. 

També se subministraran amb un cable d’acer unit a la part superior del mateixos, que 

permetrà maniobrar-los sense que el cable de senyal suporti directament les càrregues 

durant el muntatge. 

Abans de l’ inici del treball de muntatge es replantejarà la ubicació en superfície del 

piezòmetre mitjançant coordenades UTM i es determinarà la seva profunditat. 

Com a treball previ se saturarà el filtre del sensor per al correcte funcionament de 

l’equip. 

El diàmetre de la perforació ha de ser l’adequat  per allotjar el piezòmetre i permetre 

realitzar el correcte rebliment amb el material de filtre granular, en principi una 

perforació de 98mm sembla adequada. 

Posteriorment s’introduirà el sensor, havent de quedar a la profunditat prevista. 

El cable de senyal s’anirà desenrotllant introduint-lo dins del tub de protecció. 
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Un cop instal·lat el piezòmetre, s’omplirà l’espai que l’envolta amb el material filtre 

adequat i fins a una profunditat que compensi la seva compactació (en principi fins 

entre 1 i 2 m per sobre de la cota del piezòmetre). 

Un cop finalitzat el rebliment amb el material filtre, es procedirà a omplir un espai de 

com a mínim 50 cm amb bentonita en nòduls, que formarà un tap en contacte amb 

l’aigua del terreny. 

Un cop el tap estigui correctament executat s’injectarà beurada de ciment a la 

perforació fins omplir-la. 

Aquesta beurada haurà de tenir, un cop endurida, una permeabilitat de l’ordre de 10-7
 

m/s o, en tot cas, anàloga a la del terreny circumdant. 

A la zona de sortida del cablejat, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà una 

arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu 

clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes 

marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

12.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de piezòmetre de corda vibrant complementari realment 

subministrat i instal·lat en perforació segons la partida: 

Subministrament de piezòmetre de corda vibrant complementari amb rang de 0 a 0,5 

MPa i precisió del 0,5% amb element porós, subministrat i instal·lat en perforació 

vertical. Inclou material granular de filtre i impermeabilització 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o Tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
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o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

13. CLINÒMETRE PORTÀTIL 

 

13.1 Definició 

Subministrament de clinòmetre portàtil 

13.2 Condicions dels materials 

El clinòmetre consisteix en un transductor sensible a la gravetat, ubicat a l’interior 

d’una caixa que, utilitzant un sistema de pèndol, mesura la inclinació de la superfície 

sobre la qual es recolza. 

Els sensors utilitzats poden ser de tipologia mecànica, acceleromètrica, de corda 

vibrant o de nivell electrolític. 

El clinòmetre es col·locarà en una placa de bronze (base de mesura per a clinòmetre) 

fixada a la superfície objecte del control. 

Les característiques que el clinòmetre haurà de satisfer relatives a les condicions de 

mesura seran una resolució de 0,001º i un rang de temperatura de treball entre -20º i 

50ºC. 

13.3 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de clinòmetre subministrada i funcionant segons la partida 

següent: 

Subministrament de clinòmetre portàtil per a la realització de lectures sobre la 

base de mesura per a clinòmetre amb resolució de 0,001º 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  
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El preu inclou: 

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

14. BASE DE MESURA PER A CLINÒMETRE PORTÀTIL 

 

14.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de base de mesura per a clinòmetre portàtil. 

14.2 Condicions dels materials 

La base de mesura per a clinòmetre portàtil esta constituïda en bronze i es fixarà a les 

superfícies que es vulguin controlar a indicació de la Direcció d’Obra. La base 

s’instal·larà en posició horitzontal, i es col·locarà un “para-sol” per tal que el sol no 

impacti directament sobre la base, impedint així que els canvis de temperatura 

distorsionin les lectures.  

En general aquestes bases s’instal·laran en superfícies corresponents a façanes 

d’edificis sobre els quals es vulgui controlar la inclinació. A petició de la direcció d’Obra 

es pot realitzar la instal·lació sobre altres elements com poden ser, per exemple, les 

pantalles, els murs de cimentació, etc.  

El criteri de signes per els clinòmetres serà el mateix que pels inclinòmetres, per tal de 

facilitar la interpretació de les dades.  

La base de lectura haurà de ser totalment compatible amb el clinòmetre portàtil 

utilitzat per a la realització de les lectures. 

14.3 Condicions d’execució 

Els instruments s’indicaran als punts indicats per part de la Direcció d’Obra o, en el seu 

defecte on el Contractista d’Auscultació proposi per a poder satisfer les necessitats 

indicades per aquesta. Qualsevol proposta a càrrec del Contractista d’Auscultació 

haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de vianants 

i hauran de presentar les mesures de protecció necessàries front a qualsevol robatori o 

manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 

desmuntatge. En el cas de que algun dels instruments hagin de trobar-se dins d’aquest 

àmbit hauran de trobar-se degudament senyalitzats. 
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Els resultats de les mesures sobre aquestes bases, es prendran de forma manual, 

utilitzant el clinòmetre portàtil i hauran d’estar disponibles per a la seva consulta en el 

sistema en el termini indicat per a les mesures de caràcter manual. S’expressaran com 

a diferencial respecte la lectura 0 (que s’haurà de prendre abans de l’ inici de les obres) 

i en unitats angulars.  

14.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els següents criteris: 

o La partida a tenir en compte per aquests abonaments s’indica a continuació: 

Subministrament de base de mesura per a clinòmetre portàtil, fabricat en 

bronze, instal·lada, incloent la primera lectura 

L’abonament es realitzarà tenint en compte els criteris següents: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica 
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15. CAP D’EQUIP D’INSTRUMENTACIÓ 

15.1 Definició 

Jornada  del Cap d’equip d’instrumentació 

15.2 Condicions del personal 

El Cap d’Instrumentació serà un enginyer amb experiència en la direcció d’una Unitat 

de Control Tècnic de Instrumentació a més de posseir experiència en obres 

subterrànies en entorns urbans 

Les seves funcions seran les següents: 

- serà el cap de la Unitat d’Instrumentació. 

- serà el responsable dels treballs d’instrumentació de l’obra. 

- serà el director de l’Oficina Tècnica.  

- serà l’interlocutor de la Unitat d’Instrumentació davant de la Direcció d’Obra, el 

Contractista . 

- coordinarà els equips d’instrumentació. 

- s’ubicarà a l’Oficina Tècnica. 

- assistirà a les reunions setmanals de l’obra o designarà a un membre de 

l’Oficina Tècnica per fer-ho. 

- rebrà les actes de les reunions setmanals. 

- serà informat de les incidències ocorregudes en el transcurs de les obres. 

- controlarà que els treballs s’executin segons les directrius del Pla d’Auscultació, 

i dins dels terminis previstos. 

- coordinarà els treballs d’instal·lació de la instrumentació 

- supervisarà els treballs d’instal·lació de la instrumentació, assegurant-se que es 

compleixin les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.  

- proposarà modificacions, quan sigui necessari, per a la correcta instal·lació de 

la instrumentació. 

- recopilarà totes les dades recollides pels distints equips. 
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- s’assegurarà de la correcta transmissió de dades entre els dispositius 

d’adquisició de dades i l’Oficina Tècnica. 

- redactarà i signarà  l’Informe Setmanal d’Auscultació i l’informe Mensual 

d’Auscultació. 

- informarà immediatament a la Direcció quan algun dispositiu sobrepassi el 

llindar d’alerta establert. 

- rebrà de l’equip de topografia les lectures obtingudes. 

A priori, donades les magnituds  de les obres, serà suficient una única figura de Cap 

d’Instrumentació, tot i que en funció de la planificació de l’obra i del número de torns 

previstos, pot ser necessari la presència d’un Tècnic ajudant que realitzi les tasques de 

Substitut del Cap d’Instrumentació en un dels torns, depenent del primer 

15.3 Amidament i abonament 

Donada la dedicació total del Cap d’Instrumentació, la jornada de servei d’aquesta 

figura s’abonarà segons l’ import establert. En el cas  que el servei es doni per un 

temps menor a aquest, l’ import a abonar serà múltiple de 0.25 l’ import  per cada 

jornada de treball fins arribar a l ’import total. 

La partida a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els criteris 

indicats és la indicada a continuació: 

15.4 Jornada del Cap d’equip d’instrumentació 

Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de l’empresa 

Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants dels equips 

es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació proposarà el 

corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

16. PERSONAL PER A LECTURA D’INSTRUMENTACIÓ NO TOPOGRÀFICA 

16.1 Definició 

Jornada d’equip de lectura d’instrumentació no topogràfica 

16.2 Condicions del personal 

L’equip estarà compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació 

no topogràfica, incloent l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part 

proporcional de mitjans informàtics necessaris. 

Es contempla l’activitat d’aquest equip en jornades diürnes inclosos caps de setmana. 
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16.3 Amidament i abonament 

La jornada completa de servei per part d’un equip de lectura s’abonarà segons l 

’import establert. En cas de que el servei de l’equip de lectura es doni per un temps 

menor a aquesta jornada, l’ import a abonar serà de múltiples de 0,25 l’ import  per 

cada jornada de treball fins arribar a l’ import total. 

La partida a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els criteris 

indicats és la indicada a continuació: 

  Jornada  d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 

instrumentació no topogràfica en jornada diürna i cap de setmana incloent 

l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de 

mitjans informàtics necessaris 

Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de l’empresa 

Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants dels equips 

es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació proposarà el 

corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

17. PERSONAL PER A LECTURA D’INSTRUMENTACIÓ TOPOGRÀFICA 

 

17.1 Definició 

Jornada d’equip de lectura d’instrumentació topogràfica 

17.2 Condicions del personal 

L’equip estarà compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació 

topogràfica , incloent l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part 

proporcional de mitjans informàtics necessaris. 

En funció del torn de treball, es distingiran dues tipologies d’equips: 

- Equips de lectura en horari diürn o cap de setmana 

- Equips de lectura en horari nocturn incloent dies festius o diürn en dies festius 

17.3 Amidament i abonament 

La jornada completa de servei per part d’un equip de lectura s’abonarà segons l’ 

import establert. En cas de que el servei de l’equip de lectura es doni per un temps 

menor a aquesta jornada, l import a abonar serà en múltiples de 0,25 l’ import per 

cada jornada de treball fins arribar a l ’import total. 
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Les partides a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els 

criteris indicats són les indicades a continuació: 

Jornada d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 

instrumentació topogràfica en jornada diürna i cap de setmana, incloent l’ús 

dels equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans 

informàtics necessaris 

Jornada d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 

instrumentació topogràfica en jornada nocturna i festiva, incloent l’ús dels 

equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans 

informàtics necessaris 

Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de l’empresa 

Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants dels equips 

es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació proposarà el 

corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

 

18. ACCELERÒMETRE 

 

18.1 Definició 

Posada en obra d’acceleròmetre. 

18.2 Condicions dels materials 

L’ acceleròmetre  consisteix en un transductor sensible a la gravetat, ubicat a l’interior 

d’una caixa que, utilitzant un sistema de pèndol, mesura acceleracions en superfície en 

relació a l’acceleració de la gravetat. 

Els sensors utilitzats poden ser de tipologia mecànica, acceleromètrica, de corda 

vibrant o de nivell electrolític. 

El dispositiu es col·locarà a l’interior d’una petita cala, protegit al vandalisme, pròxim a 

l’edifici o estructura a controlar. 

Les característiques que l’acceleròmetre  haurà de satisfer relatives a les condicions de 

mesura seran de lectura en continu, ampli rang de mesures respecte l’acceleració i la 

freqüència de les vibracions. 
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Conjuntament haurà de disposar-se un software capaç d’interpretar les vibracions 

recollides i a travès de la Transformada de Fourier, la transformada de línia base i 

d’altres tractaments numèrics, integrar l’acceleració per obtenir la velocitat.  

18.3 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per jornada (jr) d’acceleròmetre  subministrada i funcionant segons la partida 

següent: 

Posada en obra d’ acceleròmetre portàtil per a la realització de lectures  

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
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ANNEX 5. PLA DE CONTINGÈNCIES. 

1. OBJECTE 

Els plans de contingència tenen com a objectiu principal el garantir que qualsevol falla 

que es pugui produir en una obra subterrània en execució a la ciutat garantirà al 

màxim la coordinació entres les diferents entitats i administracions afectades i també 

que els serveis, la circulació i l’atenció als ciutadans de la zona afectada quedarà 

igualment el menys afectada possible per aquesta falla. 

És objecte d’aquest document la definició tant d’objecte com de contingut d’aquests 

documents per tal que serveixi de guia per la seva redacció a futures actuacions a la 

ciutat. 

També té un objectiu pedagògic tant de cara al promotor, com al projectista i al 

contractista, que és agafar consciència del risc associat a l’obra que es concretarà en 

fase de projecte revisant tots els possibles serveis i bens a tercers afectats, així com la 

detecció de les falles potencials de l’estructura a construir. 

El pla de contingències es defineix a la fase de projecte, en que caldrà avaluar el risc a 

través de fer una llista amb les possibles afeccions a la ciutat, de definir les institucions, 

persones i administracions afectades, de les zones potencials de falla i també un 

organigrama de circulació de la informació. 

Aquesta avaluació de risc també ha de permetre avaluar si cal auscultar el conjunt de 

l’obra o algun dels seus elements per tal de garantir-ne específicament una major 

capacitat de reacció i prendre les mesures d’enginyeria  i constructives que pertoquin 

per garantir-ne la integritat estructural. 

 

2. CONTINGUTS. 

Es separen els continguts en funció de si fan referència a la gestió tècnica de l’obra des 

de la perspectiva de l’enginyeria o si fan referència a la gestió i afecció sobre la ciutat. 

Des de l’òptica de l’enginyeria cal desenvolupar el pla d’auscultació i específicament el 

pla de contingències que li correspon. En aquest caldrà explicar quines mesures 

(constructives, protectives i de circulació de informació) es prendran en cas que 

l’evolució dels paràmetres mesurats pels instruments  (deformacions,  moviments,  

càrregues,  pressions d’aigua) evolucionin cap a valors que puguin inestabilitzar el 

terreny, l’estructura en construcció o les estructures veïnes.  

Es presenta com Annex 5. 1 un text genèric per un cas general. 
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Des de l’òptica de l’afecció a la ciutat i la seva gestió caldrà tenir en compte: 

• Afeccions al trànsit, tant privat com públic. Caldrà estudiar com, un cop 

produïda la contingència, modificar el trànsit per tal que la ciutat quedi el 

menys afectada possible. 

• Afeccions als serveis. Caldrà estudiar alternatives per garantir el 

subministrament d’aigua corrent, electricitat, telèfon, gas, etc. 

• Garantir l’accés a la zona critica del serveis d’emergència que faci falta. 

• Planificar les entitats, persones i administracions a qui caldrà avisar i com 

caldrà que circuli la informació. 

 

En l’annex 5.2 del present document es presenta la informació detallada que aquest 

punt del pla de contingències ha d’incloure. 

 

Aquests aspectes caldrà que els aprovin en els operadors municipals que tinguin 

competències i responsabilitats o bé que siguin afectats per aquesta qüestió (Guardia 

Urbana, Mobilitat, TMB, Bombers, etc...) i la Comissió d’Obres. Per tant, amb la 

finalitat de que els diferents operadors tinguin temps per estudiar i valorar els 

diferents documents del Pla de Contingències, aquest hauria d’estar redactat com a 

mínim un trimestre abans de començar les obres. 
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ANNEX 5.1 PLA DE CONTINGÈNCIES VINCULAT AMB L’AUSCULTACIÓ 

Aquest document deixa clar els rols i les decisions constructives que caldria prendre en 

cas d’obtenir desplaçaments excessius.  

1 Definició de Llindars.  

En general es considera  como a llindar verd aquelles situacions d’ avis en que s’està 

arribant al valor de càlcul per aquell paràmetre. La superació d’aquest ha d’implicar el 

re- càlcul dels llindars  ambre i vermell per tal  que aquests facin referència a situacions 

d’emergència (en general referint-se a probabilitat de col·lapse estructural). 

En general es considera el llindar ambre aquelles situacions que potencialment poden 

provocar afectacions a la trama urbana obligant a extremar el nivell de seguiment 

(augmentar la  freqüència de lectures) i aplicar, en caso necessari, mesures 

constructives concretes. 

Considerem el llindar vermell a aquells valors que poden requerir mesures urgents 

dedicades a minimitzar afeccions a tercers de caràcter urgent i que poden requerir la 

intervenció de les institucions de protecció civil. 

 

2 Definició dels agents que intervenen.  

S’haurà de  completar  en fase de projecte constructiu amb noms i números de telèfon, 

la següent taula d’ organismes que deuen ser coneixedors de l’evolució dels llindars 

obtinguts. 
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ANNEX 5.2 CONTINGUTS DEL PLA DE CONTINGÈNCIES 

BLOC 1. INFORMACIÓ GENERAL 

1.1 Tram que contempla el pla de contingències (plànols descriptius de la zona afectada per 

les obres). 

1.2 Jerarquització de les vies (plànols descriptius dels carrers de la ciutat amb la IMD, nombre 

de carrils, sentits de circulació, etc...). 

1.3 Serveis afectats (transport públic, col·lectors importants, canonades d’abastament 

d’aigua, etc...). 

BLOC 2. ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

2.1 Àmbit d’estudi (plànol amb la zona concreta sotmesa a estudi pel Pla de Contingències). 

2.2 Sentits de circulació i nombre de carrils (plànols de detall dels carrils afectats per la obra 

en concret). 

2.3 Model de situació actual (funcionament actual de les vies afectades per la obra a 

executar). 

2.4 Línees de bus diürn. 

2.5 Línees de bus nocturn. 

2.6 Recorregut i parades de metro, Renfe, FGC. 

2.7 Estacions del bicing. 

2.8 Serveis afectats (plànols dels serveis importants que es podrien veure afectats per la 

obra). 

2.9 Anàlisi detallat de riscos i possibles efectes (físics, a persones, etc,..). 

BLOC 3. PROPOSTES D’ALTERNATIVES AL TRANSPORT PRIVAT. 

3.1 Afectacions al tram que contempla el pla de contingències (plànols descriptius amb les 

possibles zones a afectar, desviament proposat, senyalització pel tall (aquesta ha de ser 

genèrica i molt visual), etc...). 

BLOC 4. PROPOSTES D’ALTERNATIVES AL TRANSPORT PÚBLIC. 

4.1 Afectacions a les línees d’autobusos (plànols amb les línees que es podrien veure 

afectades, desviament proposat, etc...). 

4.2 Afectacions a les línees de metro (plànols amb el tram de les línees que es podrien veure 

afectades, serveis substitutoris d’autobusos, etc...) 

4.3 Afectacions a les línees de Renfe i FGC (plànols amb el tram que es podria veure afectat, 

serveis substitutoris d’autobusos, etc...). 

BLOC 5. PROPOSTA D’ALTERNATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS. 

5.1 Proposta d’alternatives per mantenir el subministrament (plànols dels serveis més 

importants que es podrien veure afectats i proposta d’alternatives per mantenir el 

servei). 
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BLOC 6. PROTOCOL EN CAS D’INCIDÈNCIA. 

6.1 Taula descriptiva dels diferents organismes implicats en cas d’incidència (aquesta taula 

haurà de contenir el nom i telèfon de totes les persones a les quals s’hagi de contactar en 

cas d’haver d’activar el Pla de Contingències, així com uns llindars d’alerta que indiquin el 

grau d’afecció). 

6.2 Procediment de implantació del Pla de Contingències (caldrà tenir un acopi de les senyals 

més utilitzades, pòlisses que cobreixin possibles desallotjaments, etc...) 

6.3 Comunicació (caldrà assegurar la comunicació per part del promotor de les obres, amb la 

supervisió de l’Ajuntament de Barcelona). 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIÓ RELATIVA A L’AUSCULTACIÓ DE LES OBRES DE 

PROMOCIÓ MUNICIPAL 
 

1. INTRODUCCIÓ. 
A l’actualitat, dins de l’àmbit de la ciutat de Barcelona s’estan desenvolupant un gran 

nombre d’obres de construcció amb una especial incidència en el subsòl de la ciutat. 

Aquestes actuacions, que sens dubte produiran una millora substancial a la qualitat de 

vida dels ciutadans, són en molts casos d’una gran complexitat tècnica i tenen un impacte 

considerable en la trama urbana més propera durant la fase de construcció. 

Un d’aquests possibles impactes és la variació, a causa de les obres, de l’estat del terreny 

en zones que serveixen de sustentació d’altres infraestructures o edificacions i que es 

controlen mitjançant un procés d’auscultació. 

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Barcelona considera imprescindible conèixer l’estat de 

l’auscultació en funció del grau d’avanç de les obres des del punt de vista tècnic, establint 

un procediment de seguiment que permeti un nivell d’informació adient dels tècnics que 

treballen pel servei municipal en aquest tema que tan directament afecta als seus 

ciutadans. 

L’objecte d’aquesta instrucció d’alcaldia és establir un marc reglamentari en relació a 

l’auscultació de les actuacions en el subsòl de la ciutat, tant en fase de projecte com 

durant l’execució de l’obra. Per tant l’objecte del present document és la incorporació de 

l’obligació d’elaborar un pla d’auscultació específic per a cada projecte que es redacti per 

algun dels operadors o societats municipals i que tinguin a veure amb obres que 

comprenguin actuacions subterrànies i/o que puguin afectar elements del seu entorn de 

manera total o parcial. 

El Pla d’Auscultació valorat, concretarà la metodologia específica d’auscultació en la fase 

d’obra i les mesures previstes en cas de que s’ultrapassin les toleràncies establertes 

mitjançant un pla de contingències associat. 

Un cop adjudicada l’obra, el Pla d’Auscultació aprovat pels serveis municipals en la fase de 

tramitació del projecte serà d’aplicació, i l’adjudicatari vindrà obligat a la seva realització i 

a lliurar tota la documentació que li sigui requerida als serveis municipals. 

 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ. 
En fase de redacció de projecte executiu, tots els operadors municipals, ja sigui  

l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, les seves entitats públiques 

empresarials locals, les seves societats mercantils de capital íntegrament municipal, o 

qualsevol altra entitat vinculada o dependent de l’Ajuntament de Barcelona, estaran 

obligats a elaborar un Pla d’Auscultació (que inclourà un Pla de Contingència ) en els 

projectes de qualsevol obra, tant d’ infraestructures com d’ edificació, consistents en: 

 

1. Obra que impliqui una excavació d’una profunditat equivalent a un mínim de 3 

soterranis. 

2. Obra que impliqui excavació sota freàtic i/o bombeig del mateix. 

3. Obra que impliqui excavació d’una profunditat equivalent a 2 soterranis entre 

mitgeres. 

4. Obra que impliqui un canvi tensional sobre una infraestructura 

5. Excavacions realitzades a una distància horitzontal inferior a : 

a) Al doble de la seva profunditat amb respecte a infraestructures del transport o 

energètiques i/o edificis o estructures catalogades 

b) A la seva profunditat d’edificacions públiques o privades 

 

Restaran exemptes les obres: 

- Canalitzacions de distribució 

- Clavegueram de xarxa local 

 

En l’Annex I del Manual Bàsic per a l’elaboració del Pla d’Auscultació es presenten els 

plànols corresponents a les casuístiques presentades en aquest document. 

 

3. ACTUACIONS A PORTAR A TERME PER L’OPERADOR MUNICIPAL 
 
A. Fase de redacció de projecte 
 

 Òrgan de contractació  dels serveis de redacció del projecte (si aquest es redacta per un 
projectista extern). 
L’òrgan de contractació haurà d’incloure als plecs de condicions l’obligació del redactor 

del projecte d’elaborar, junt amb la resta del projecte, el Pla d’Auscultació i el de 

contingència subsidiari. 

 Redactor del Projecte (si es redacta pels serveis tècnics municipals). Haurà de redactar 

el projecte constructiu incloent el Pla d’Auscultació i el de contingència subsidiari 

seguint les recomanacions del present document. 

 
B. Fase de licitació de l’obra 
 

 Òrgan de contractació de l’obra.  

L’òrgan de contractació haurà d’incloure als plecs de condicions, el Pla d’Auscultació i 

de contingència subsidiari, així com, si s’escau, les millores en el Pla d’Auscultació que 

l’òrgan de contractació avaluï en el procediment de valoració de les ofertes dels 

licitadors. 

 

 

 

 

 

 



C. Fase d’execució d’obra 
 

 Direcció d’Obra. 

 
Prèviament a l’inici de l’obra, abans de l’aixecament de l’Acta de comprovació del 

replanteig, la direcció d’obra (sota encàrrec de l’òrgan de contractació) elaborarà amb 

el màxim detall de concreció possible, el document d’aplicació pràctica del Pla 

d’Auscultació del projecte, amb les eventuals millores que s’haguessin pogut ofertar en 

fase de licitació per l’adjudicatari i l’executarà en fase d’obra, un cop aprovat pel 

departament municipal gestor del contracte.  

 El departament municipal gestor del contracte 

 
- Revisarà el Pla d’Auscultació i l’aprovarà si s’escau. 

- N’enviarà un exemplar a la Direcció d’Infraestructures del sector d’Urbanisme. 

- En fase d’obra establirà els mecanismes necessaris perquè el personal tècnic 

qualificat vetlli pel compliment del Pla. 

- En cas d’assolir el llindar vermell alguns dels instruments reportarà directament al 

personal tècnic de la Direcció d’Infraestructures. 
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RECULL DE CRITERIS TÈCNICS PER A LA INSTAL·LACIÓ  
D’ELEMENTS, MOBILIARI I ACCESSORIS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

i NETEJA VIÀRIA 
 

INCLUSIÓ EN L’ESPAI URBÀ 
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Característiques tècniques 
 
Introducció 

1. Neteja  
a. Accessibilitat 
b. Papereres 

i. Models. 
ii. Criteris d’ubicació. 

1. Papereres. 
2. Papereres amb cendrer 
3. Papereres amb apagador. 
4. Papereres dobles. 

c. Paviments 
 

2. Recollida 
a.  Contenerització 

i. Tipus de contenidors. 
1. Contenidors de carrega lateral 
2. Contenidors bilaterals 
3. Contenidors de càrrega posterior 
4. Bujols de comercial 

ii. Criteris d’instal·lació de contenidors 
1. Accessibilitat des de la visió de 

l’usuari del contenidor 
2. Ubicació des del punt de vista 

del usuari d’enfront. 
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seguretat. 
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b.  Vehicles 

i. Tipus de vehicles 
ii. Radis de gir. 
iii. Secció del carrer. 
iv. Tipus de carrers. 

 
c. Paviments 

 
3. Recollida Pneumàtica 

 
4. Espais enjardinats 

a. Talussos inclinats. 
b. Àrees de jocs infantils. 
c. Grans Parcs.  

 
5. Actes de treball. 

a. Acta de recepció inicial 
b. Actes de seguiment. 
c. Actes de tancament d’obra. 

 
Annexos  
  

 

 

 

 
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   
Direcció de Neteja i Gestió de Residus 
Gestió de Residus  
 
c/ Torrent de l’Olla 218 
08012 Barcelona 
93 291 41 60 
cvazquez@bcn.cat 
www.bcn.cat/mediambient 

 

 
 

 

   

 

Pàgina 4 de 25 

 

Introducció 
 
L’objectiu d’aquest document és establir els criteris bàsics que cal 
complir per garantir la correcte gestió de la neteja de les vies i espais 
públics i la recollida de residus en tots els espais de la ciutat. 
 
Normalment quan es construeix un nou espai o es fa una remodelació 
urbana, els responsables del disseny hauran d’incloure aquests criteris 
dins el projecte. 
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1. Neteja  

 
Per a garantir la neteja dels espais de nova construcció s’ha de tenir 
presentes els següents aspectes : 
 

a. Accessibilitat.  
· En el àmbit de l’espai  vial cal garantir l’accés als vehicles 

de neteja. 
· En places : Cal fer un accés pels vehicles de neteja que 

haurà de tenir gual i rètol senyalització “Només serveis”. 
· Fitons : En cas de col·locar fitons per impedir l’aparcament 

sobre vorera , com a mínim un dels fitons haurà de ser 
extraïble amb el model de clau del districte, tenint en 
compte que l’espai resultant ha de ser suficient per que 
pugui accedir els vehicles de neteja. 
 

b. Papereres.  
i. Models. 

1. Paperera homologada tipus “simple” és de 70 litres 

de volum, d’alçada total 958 mm i amplada 545 mm. 

Ha d’incloure l’escut de Barcelona i és d’acer (Veure 
annex 1). 

2. Paperera homologada tipus “doble” és de 220 litres 
d’acer. Ha d’incloure l’escut de Barcelona (veure 
annex 2). 
 

ii. Criteris d’ubicació 
 

1. Papereres simples 
· En carrers : En zones urbanes cal instal·lar les 

papereres de forma que la distància màxima a 
recórrer pel vianant des de qualsevol punt sempre 
sigui inferior a 50 metres.  
En zones de baixa densitat de població aquest no és 
aplicable i s’aconsella la instal·lació de papereres  
pròximes als passos de vianants.. 

· En Places i parcs : Una paperera mínim cada 500 
m2 aproximadament, preferentment en llocs de pas, 
d’entrada o de sortida. 
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· En Parades de bus : Una per cada marquesina de 
bus. Sempre cal procurar que no coincideixi amb la 
zona reservada per accés a invidents ni en l’obertura 

de les portes del autobús. 
· En Bancs : La distancia mínima de separació amb 

bancs és de 2 metres per evitar les males olors. 
· En Àrees de gossos : en aquests espais hi ha 

d’haver també papereres amb la mateixa proporció 
d’1 paperera cada 200 m2 com a mínim. 
 

2. Papereres amb cendrer. (veure annex 3) 
· S’estableix un mínim d’una paperera amb cendrer de 

cada quatre instal·lades en una cruïlla tipus 
Eixample. 

· En les sortides principals de centres d’alta ocupació. 

(centres comercials, mercats, hospitals, instituts, 
etc..). 

· A les entrades o sortides dels principals dels Grans 
Parcs . 
 

3. Papereres amb apagador.(veure annex 4). 

· Totes les papereres han de disposar de cendrer o 
apagador. 
 

4. Papereres dobles. 
· En general s’instal·laran papereres dobles en 

substitució de les simples en aquells punts on hi ha 
alta densitat de tràfic de persones. 
 

c. Paviments 

· Els paviments no han de ser excessivament porosos ja que 
dificulten la neteja. 

· Per poder fer la neteja dels espais amb aigua a pressió cal 
garantir el correcte desguàs de les aigües. 
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2. Recollida 
a.  Contenerització.  La contenerització fa referència a tots els 

factors que afecten als contenidors que hi ha instal·lats a la ciutat.  
i. Tipus de contenidors. 

1. Contenidors de carrega lateral (veure annex 5) 
· Tipus de residus : rebuig (gris), orgànica (marró), 

vidre (verd), envasos (groc) i paper (blau). 
· Capacitat : 3200 l.  vidre i orgànica 2200l. 

· Sistema de carrega : pel lateral del vehicle 

· Tipus : dretes i esquerres. 

· Alçada lliure mínima per la carrega i descarrega: 
5 metres. 

· Les mesures (mm) són :  

 
Amplada Profunditat Alçada 

Resta 1880 1520 1755 
Orgànica 1380 1520 1755 

Vidre 1380 1520 1755 
Envasos 1880 1520 1755 

Paper 1800 1520 1755 
 

2. Contenidors bilateral (sistema de ganxo vertical. 
Veure Annex 6). 
· Tipus de residus : rebuig (gris), orgànica (marró), 

vidre (verd), envasos (groc) i paper (blau). 
· Capacitat teòrica : rebuig 3200 litres, vidre i 

orgànica 1800 litres,  
· Sistema de carrega : Per damunt del vehicle. 

· Costat : indiferent. Pot carregar i descarregar tant 
per la dreta com per l’esquerra amb el mateix 

vehicle. 

· Alçada lliure mínima per la carrega i descarrega: 
8 metres. 

· Les mesures (mm) són :  

  Amplada Profunditat 
Resta 1450 1600 
Orgànica 950 1600 
Vidre 950 1600 
Envasos 1450 1600 
Paper 1450 1600 
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3. Contenidors de càrrega posterior. (veure annex 
7). 
· Tipus de residus : rebuig (gris) i orgànica (marró). 

· Capacitat : 1100 l. resta i 800 l. orgànica. 

· Sistema de carrega : posterior per darrera del 
vehicle. 

· Costat : indiferent. 

· Alçada lliure mínima per la carrega i descarrega:  
4 metres. 

· Les mesures (mm) són :  
 

 
Amplada Profunditat Alçada 

Resta 1115 1370 1470 
Orgànica 800 1370 1370 

Vidre - - - 
Envasos - - - 

Paper - - - 
 

4. Bujols de comercial 
 
· Tipus de residu: rebuig (tapa gris), orgànica (tapa 

marró), paper (tapa blava), envasos (tapa groga) 
i vidre(tapa verd). 

· Capacitat : 120l., 240l. i 360l. En funció de 
l’establiment. 

· Sistema de càrrega: posterior per darrera del 
vehicle 

· Costat indiferent. 
· Alçada lliure mínima per la carrega i descarrega:  

4 metres. 
· Les mesures en mm són: 

 

 
Amplada Profunditat Alçada 

120l. 480 505 1010 
240l. 580 740 1190 
360l. 590 880 1250 
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ii. Criteris d’instal·lació de contenidor 

 
1. Accessibilitat des de la visió de l’usuari del 

contenidor. 
· No posar-los davant dels escocells dels arbres. 

· No posar-los davant de fanals, màstils, bústies i 
altres obstacles. 

· No posar-los davant aparcament de bicicletes. 
 

2. Ubicació des del punt de vista del usuari 
d’enfront. 
· No posar-los davant escala de veïns en voreres 

inferiors a 4 m. 
· No posar-los davant les portes de bars, 

restaurants i comerços en generals. 
· Preferiblement buscar espais on no hi hagin 

habitatges (places, solars, cases deshabitades, 
etc..)  

· No posar-los davant de portes d’escoles. 
 

3. Ubicació associada a la seguretat. 
 
· No es poden posar en llocs on restin la visibilitat 

de sortides de vehicles en pàrquiings i guals. 
· Situar els contenidors preferiblement sempre en 

calçada en carril d’estacionament 
· Evitar al màxim posar-los sobre a la vorera. 

· En cas excepcional d’haver de posar els 
contenidors sobre vorera, cal garantir una pas 
per vianants mínim d’1 metre. 

· Sempre que es pugui, col·locar els contenidors 
just després dels passos de vianants en sentit de 
la circulació, per facilitar la visibilitat dels 
vianants. 

· Es poden col·locar al xamfrans Màxim dos 
contenidors en els xamfrans. Només s’admetrà 

en cassos puntuals la col·locació de 3 
contenidors (2 de rebuig i 1 orgànica). 
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· En cas d’ubicacions de motos abans del passos 

de vianants caldrà ubicar sempre primer els 
contenidors, posant les motos just al costat del 
pas de vianants 

· Sempre cal respectar els 5 metres mínims entre 
el contenidors i el pas de vianants. 

· Els contenidors sempre han d’anar alineats al 

carril d’estacionament i al carril de circulació de 

forma que no es pugui provocar una situació de 
perill de xoc del vehicle contra el contenidor. 

 
4. Ubicació des del punt de vista del conductor 

 
· Els contenidors sempre han d’estar alineats 

respecte el carril de circulació i paral·lels al 
camió. Aquest criteri val pels contenidors de 
carrega lateral i bilateral. 

· Els contenidors de càrrega posterior poden no 
estar alineats al sentit de circulació perquè 
sempre són arrastrats pels operaris en el 
moment de la descarrega. La distancia màxima 
recomanable entre el punt d’aturada del camió i 
la ubicació dels contenidors és de 30 metres 
amb pendents inferiors del 5%. 
  

5. Distàncies 
 
· En zones urbanes es fixa una distància màxima 

del usuari fins al contenidor més proper de 50 
metres. 

· En zones menys denses es recomana  una 
distància màxima de 80 metres. 
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6. Dimensionament dels contenidors 

 
· En zones on es remodeli l’espai sense variar el 

nombre de població es mantindrà la mateixa 
capacitat de contenerització existent. 

· Es zones de nova construcció es calcularà les 
necessitat de contenerització en funció de la taula 
següent. 

o Fracció resta    20 l/hab. 
o Fracció orgànica       7 l/hab. 
o Fracció paper i envasos    6 l/hab. 
o Fracció vidre       4 l/hab. 

 
7. Mesures de les ubicacions. 

 
Depenen del tipus de contenidors i el seu nombre 
tindrem diferents mesures de les ubicacions  per a la 
reserva d’estacionament en línia d’aparcament, en 
vorera o en xamfrà. 
 

 
 
El quadre següent defineix la llargària mínima 
necessària per a ubicar els diferents tipus de 
contenidors. 
 

 Càrrega lateral Bilateral Posterior 
Punt de brossa neta (PBN) 7,1 4,45 - 
1 resta 3,37 2 2.72 
2 resta 5,39 3,5 4.09 
3 resta 7,41 6 5,46 
1 orgànica + 1 resta 4,93 2,4 4.1 
1 orgànica + 2 resta 6,66 4,45 5.47 
1 orgànica + 3 resta 7,11 5,9 6,81 

Mesures en metres. 
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La profunditat necessària per ubicar els contenidors 
és d’1,52 metres. 

 
b. Vehicles 

 
i. Tipus de vehicles 

 
Els diferents tipus de vehicles van relacionats amb els 
diferents tipus de contenidors. Per tant tindrem : 
 

Vehicles de carrega lateral. (veure annex 8). 
Vehicles de carrega bilateral (veure annex 9). 
Vehicles de carrega posterior (veure annex 10). 

 
ii. Radis de gir. 

 
· Depenen del tipus de vehicles les fitxes 

d’especificacions tècniques ens indica a partir de cada 

model quins són els radis de gir i els corresponents 
radis de les voreres. Aquesta dada és fonamental per 
saber com s’han de dimensionar les voreres. 
De les dades de les especificacions dels nostres 
vehicles poden obtenir la següent taula : 
 
 
 

Tipus 2 eixos 3 eixos 
Bilateral 7,36 8,2 
Lateral     

Cisterna de baldeig 7,36 7,875 
Camió de caixa oberta 6,6 -  

Radis de les voreres en metres. 
 

 
· En alguns casos es pot fer una simulació de la corba 

del gir  del vehicle amb algun programa gràfic.  
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iii. Secció del carrer. 
 
La secció mínima del carrer hauria de ser de 3 m. 
La secció recomanada del carrer hauria de ser de 3,5 m. 
 

iv. Tipus de carrers. 
 
En carrers de plataforma única caldrà senyalitzar el pas de 
vehicles de forma clara per evitar interferències entre 
vehicles i vianants. En alguns casos s’usen pivots per fer la 
divisió. 
 

c. Paviments 
 

En general els paviments hauran de suportar el pes dels 
camions de recollida.  Dependrà de  cada zona saber el 
tipus de camió que hi circula i els seu pes per a poder 
dimensionar el paviment adequat. 
 

3. Recollida Pneumàtica 
 

a. Instal·lació. 
 

i. L’obligatorietat de posar recollida pneumàtica dependrà si 

l’espai urbanitzat esta dins de l’abast de les centrals de 

recollida. La tipologia de les bústies i les especificacions de 
la canonada i dels equips dependrà de la tecnologia de la 
central de recollida. 

ii.  Es justifica la inversió en una instal·lació a partir de 25.000 
habitants com a mínim. 

iii. Cal consultar a l’Ajuntament les zones d’influència de la 

recollida pneumàtica 

 
b. Bústies. 

i. Nombre.  
1. Bústia de rebuig : cada 25 habitatges. 
2. Bústia d’orgànica : cada 100 habitatges. 
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ii. El tipus de bústia dependrà de la tecnologia de la central 
de recollida. Caldrà consultar als serveis tècnics per a cada 
cas. 
 
 
 

4. Espais enjardinats 
 

a. Talussos inclinats. 
 
· Cal garantir en el projecte de l’obra si un talús fa més de 15% 

de pendent respecte al pla d’accés, cal dotar l’espai de 

sistemes de subjecció tipus argolla o línia de vida si s’escau.  
· Cal garantir l’accés al talús ja sigui una porta o similar per 

evitar haver de saltar per sobre de tanques o altres elements. 

· En cas d’haver-hi desnivells de caiguda de  més d’1 metre 

caldrà posar tanques de protecció. 
 

b. Àrees de jocs infantils 
 
· Sempre que es faci una àrea de jocs infantils s’haurà 

d’informar a la Direcció de Neteja i Gestió de Residus perquè 
aquest servei pugui incorporar la seva neteja dins el 
programari de neteja general. 

 
c. Grans Parcs. 

 
· Accés. Caldrà coordinar amb Parcs i jardins la gestió de 

l’entrega de claus en aquells parcs que es tanquin per la nit.  

· Horaris de tancament i obertura. Caldrà mantenir actualitzat 
els horaris d’obertura i tancament dels parcs en coordinació 

amb el departament de Parcs i Jardins. 
· Llistat i horari de neteja aproximat. També caldrà mantenir un 

llistat actualitzat de l’horari aproximat de la neteja. 
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5. Actes de treball. 
 

a. Acta de recepció inicial. 
 
Abans del inici de les obres  la direcció de l’obra ha de fixar una 
primera reunió amb els diferents serveis afectats.  
En el cas de Neteja i Recollida la direcció d’obra ha de definir quin 
tipus de recollida hi ha previst durant les obres i en el projecte 
final, així com els accessos, recorreguts dels vehicles de Neteja i 
Recollida de residus, tipus i ubicacions dels contenidors i 
papereres.  
Si s’arriba a un acord es pot tancar l’acta i signar-la de forma que 
s’accepten les condicions inicials del projecte. 
 

b. Actes de seguiment. 
 
Durant la fase de construcció poden aparèixer canvis no esperats 
o canvis de criteri. En aquests casos cal avisar als serveis que 
estiguin afectats pels canvis per trobar noves solucions. 
 

c. Actes de tancament d’obra. 
 
En aquesta ultima acta es tanca tot el procés i es signa la 
conformitat final del projecte.  
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Annexos 

1. Paperera simple 
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2. Paperera doble 
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3. Cendrer 

 

 
4. Model apagador de burilles 
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Contenidor de càrrega lateral
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Resta Orgànica 

  
 

Paper Envasos Vidre 
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5. Contenidor de càrrega bilateral 

 
Resta Orgànica 

  
 

Paper Envasos Vidre 
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6. Contenidor de càrrega posterior 

Resta Orgànica 
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7. Vehicle de càrrega lateral 

· Camió 2 eixos 

 

· Vehicle 3 eixos 
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8. Vehicle de càrrega bilateral 

 
 

9. Vehicle de carrega posterior 
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1. Objecte 

L'Ajuntament de Barcelona te implementat un protocol d’informació de 
projectes amb la finalitat que aquests incorporin els criteris tècnics i de qualitat 
necessaris per a una millor gestió dels recursos i una coordinació de la informació de 
tots els projectes arquitectònics, urbans o d'infraestructures que es desenvolupen a 
la ciutat. 

 

El paviment és un dels elements fonamentals en la definició del paisatge urbà 
de la ciutat. Aquest document fixa els criteris generals, que s'hauran d'aplicar a tots 
els projectes bàsics i executius d'urbanització, infraestructures o d'infraestructures 
amb elements d'urbanització; que dissenyen, modifiquen i/o milloren els paviments 
de la ciutat de Barcelona. Els objectius d’aquest plec són: 

· Contribuir a la normalització dels paviments (materials i formals) 

· Afavorir la replicabilitat dels paviments, per consolidar en el temps els 
principals tipus de peces de paviment. Això garanteix un 
subministrament continu i permanent, facilitant el manteniment de les 
característiques de la peça,. 

· Afavorir la incorporació de materials reciclats en les bases dels 
paviments o en les pròpies peces i potenciar l’ús de materials de 
proximitat. 

· Implantar un procés permanent de qualitat de tota l’activitat relacionada 
amb el projecte i l’obra de pavimentació. 

· Fomentar l’ús de materials, i de tècniques de pavimentació, que per les 
seves característiques, i logística de l’obra, poden reduir els impactes 
ambientals, sobre les activitats i la mobilitat bàsica dels ciutadans 

 

A més també fixa els formats de lliurament de plànols as-built per facilitar 
l’actualització dels diferents inventaris municipals, tant cartogràfic com de paviments. 



  

  

5 

2. Normativa d’aplicació 

 Norma 6.1 IC Seccions de Ferms, 
de la Instrucció de Carreteres 

Ministerio de Fomento 2003 

 
Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 2014 

 Instrucció d’Alcaldía relativa als 
Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 2011 

 
Ordenança de circulació de vianants i de vehicles 

Ajuntament de Barcelona. Modificació 26-05-2017 

 Ordre VIV/561/2010, d’1 de Febrer, per la que es 
desenvolupa el Document Tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització 
dels espais públics urbanitzats 

Ministerio de Vivienda 2010 

 Norma UNE 127029:2002 

Rajoles tàctils prefabricades de formigó 

 Ordre FOM/3053/2008 
Instrucció Tècnica per a la instal·lació de reductors de 

velocitat i bandes transversals d’alerta en carreteres de la 
Xarxa de Carreteres de l’Estat 

Ministerio de Fomento 2008 
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“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de 
la cartografia municipal topogràfica 3D de l’Ajuntament de 

Barcelona” 

Ajuntament de Barcelona 2016 

 

“Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de 
clavegueram de l’Ajuntament de Barcelona” 

Ajuntament de Barcelona 2015 

 

A més l’Ajuntament de Barcelona ha generat un document d’instruccions 
tècniques, encara no aprovat formalment, amb recomanacions que el present plec 
demana utilitzar també com a referència sempre que no es contradiguin amb algun 
dels criteris continguts al mateix. 

 

Pla Director de Paviments 

Ajuntament de Barcelona. 2015 
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3. Ferms recomanats. Seccions estructurals 

A l’hora de prendre la decisió de quins ferms i paviments fer servir a la ciutat 
cal tenir en compte els següents criteris: 

1. Identificar els usos i activitats previstos en el carrer. Per exemple, 
les necessitats d’un carrer comercial, amb alta densitat de vehicles de 
càrrega i descàrrega, serà diferent que la d’un altre carrer on se 
celebren actes multitudinaris o de festa major, que poden necessitar 
accés de vehicles articulats. 

2. Predefinir el disseny de la secció urbana pel projectista. En funció 
de l’amplada del carrer, s’hauran de definir les possibles seccions 
urbanes i els seus elements d’urbanització. Existència o no de franja 
equipada, d’arbrat, de zones d’estada, de zones exclusives per 
vianants o si es tracta de carrer sense aquests elements.  

3. Triar la denominació i/ o categoria viària segons l’Ordenança de 
circulació de vianants de l’Ajuntament de Barcelona. Tots els carrers de 
la xarxa bàsica de la ciutat estan en un llistat ordenat alfabèticament a 
l’ordenança referida. Els carrers que no són de xarxa bàsica, de 
caràcter local no estan en el document, però en general existeix 
consens municipal (Districtes/Guardia Urbana/Comitè d’Obres 
Mobilitat.) sobre les subcategories dels mateixos. En general existeix 
concordança entre categoria i denominació viària. Per exemple les 
grans avingudes, solen ser vies d’accés, i de trànsit elevat. 

4. Triar l’estatus de mobilitat del carrer. El paviment idoni no serà el 
mateix per a un carrer amb limitació de velocitat 80 km/h, 50 km/h o 
zones 30, 20 o 10.  

5. Determinació d’àmbits. És especialment important, determinar els 
diferents àmbits de paviment en funció dels efectes que provoca en ells 
el trànsit:  

· Àmbit cruïlla: Suporta els girs a baixa velocitat de radi curt, i les 
frenades brusques també a baixa velocitat, responsables de les 
tensions tangencials més importants en el paviment. També en 
la cruïlla es produeix un efecte de suma del trànsit. 

· Àmbit trànsit: Es correspon amb l’àmbit de trànsit nominal del 
carrer, situat en general en la part central d’un carrer de 
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plataforma única o entre vorades en carres convencionals de 
vorera i calçada, subdividit en carrils de circulació. 

· Àmbit d’estacionament:  

 

Es prescriuen tres ferms per a calçades de carrers segregats: dos per a xarxa 
bàsica i un altre per a la xarxa local: 

Calçades segregades 

Xarxa Bàsica 

La solució més resistent, amb màxim requeriments a complir, antilliscant, bon 
drenatge, i propietats sonoreductores, és un ferm mixt de mescla bituminosa 3 capes 
per als carrers de xarxa bàsica, que tenen un trànsit elevat. 
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En el cas de carrers amb carril bus, la base de formigó HM 20 serà de 30cm 
en comptes de 22cm i l’amplada d’aquesta base serà la del carril bus més mig metre 
com mínim:  
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Xarxa Local 

Per a carrers de xarxa local  es farà servir un ferm mixt de mescla bituminosa 
2 capes. Aquesta solució, menys resistent i antilliscant, és adient per trànsit mig i per 
tot tipus de carrers. 
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Plataformes úniques 

Als carrers de plataforma única sempre farem servir la mateixa base i sub-
base i només canviarà la capa superficial: 

 

Per a carrers de plataforma única tindrem dos opcions: 

1. Llamborda amorterada amb junta especial entre 8 i 15 mm., amb 
morter d’ alta resistència (resines). És una solució antilliscant i amb 
certa drenabilitat , i amb capacitat de resistir el mateix trànsit que 
l’aglomerat proposat als carrers segregats de xarxa local. 

2. Llosa o panot amorterats amb junta de 3 mm de beurada de Portland. 

 

En el cas d’interseccions de dos carrers de plataforma única definides amb 
peces no seria recomanable l’ús de peces de petit format (tipus llamborda o 
llambordí), ja que no funcionen correctament en les zones de girs. 
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Les calçades de plataforma única també podran ser d’aglomerat segons la 
següent secció:  
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Voreres 

El paquet de ferm de les voreres de la ciutat està determinat per la lloseta 
de panot, prescriptiva tant per a la xarxa bàsica com per a la xarxa local. Com norma 
general farem servir el panot de 4cm sobre base de 15 cm de formigó: 

Panot 4 cm 
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Panot 8 cm 

Entre el gual i l’accés dels vehicles es col·locarà panot de 8cm sobre base de 
20 cm de formigó: 

 

 

En cas de utilitzar panot tàctil indicador, haurà de complir l’Ordre VIV-
561/2010 (ranures, alçada botons.....) i la distribució es farà segons criteris 
d’Accessibilitat). 

En tots dos casos si no es col·loca la capa de tot-ú es demanarà fer assaig de 
placa de càrrega i comprovar que el terreny existent té una categoria mínima E2.  
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4. Bones pràctiques constructives 

Secció tipus 

Tant la vorera com la calçada es construiran amb una pendent del 2% per 
facilitar la evacuació d’aigües: 

 

Tant la vorera com la calçada es construiran amb una pendent del 2% per 
facilitar la evacuació d’aigües: 
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Rehabilitació de característiques superficials 

Com norma general a l’hora de fer una rehabilitació de les característiques 
superficials de una calçada,  es farà amb una capa ultrafina de 1,5 cm segons la 
següent secció: 
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Rehabilitació de rotondes i carrers amb pendent > 6% 

En el cas de rotondes i carrers amb pendent superior al 6% la rehabilitació es 
farà amb una capa de 5 cm per sobre de la secció de paviment existent, segons la 
següent secció: 
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Recrescut de calçades segregades 

Plataformes úniques d > 10 cm 
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Plataformes úniques 6 cm. ≥ d < 10cm. 
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Plataformes úniques d < 6cm 
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Rasa per calçada 

El sobreample a fer servir en la reposició de canalitzacions serà: 
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5. Elements específics del paviment 

Una vegada definit el ferm estructural cal detallar dintre de la família escollida, 
el format, la disposició i tipus de les juntes, la geometria dels panys, pendents, 
ubicació del drenatge, disposició de tots els elements urbans, enllumenat d’arbres, 
semàfors, fitons, etc., i per descomptat tots els elements del paviment que el 
complementen, com ara les vorades els guals de vianants de vehicles, tant de 
pàrquings com d’inici de carrer, els encintats, les rigoles, peces especials, de 

senyalització, etc. 

La gran majoria estan definides en el document de referència d’elements 
urbans del Departament de PPUU de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Vorades 

De granit 20x24, 30x 24, 40x24, recte de 0,8 a 1,2m. massís amb formigó de 
base mínim HM-20 i plinton de 14-15cm. Varietats segons plec. 

Versió de traçat corb diferents radis. No s’acceptaren vorades de peces rectes 
tallades  

En urbanitzacions de caràcter provisional es recomana la vorada de formigó 
d’iguals dimensions que les de pedra. La col·locació sempre amb llit de formigó 
pastat, no es permet l’ús de formigó sec. Les juntes es rejuntaran amb beurada 
líquida de Pòrtland. 

 

Rigola 

Lloseta hidràulica de color blanc de 20x20x8 per carrers amb circulació 
d’autobusos o trànsit pesant amb transició trapezoïdal de 20 a 30cm en els 
embornals. Per la resta de carrers s’acceptarà de 30x30x8.  

Quedarà col·locada a una cota lleugerament inferior a la de la calçada, 0,5 
cm. per facilitar el drenatge els dies de pluja suau, també per evitar l’acantonament 
de les rigoles pel compactador de l’aglomerat. Es col·locaran sobre base de formigó i 
es rejuntaran amb beurada líquida de Pòrtland de color blanc, i posterior neteja. 

La base de formigó haurà de ser la mateixa que la de la vorada a la que 

acompanya, executant tots dos a la vegada ja que ben executada redueix de forma 

molt considerable qualsevol enfonsament. 
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Guals de vianants 

Versió 120, de granet gris Quintana, segons definició en el document de 
referència d’elements urbans del Departament de PPUU Col·locació amb formigó 
pastat a truc de maceta. Rejuntat amb beurada líquida de Pòrtland i posterior neteja. 

Els guals de vianants no portaran morters a la base i es col·locaran 
directament sobre formigó HM-20. 

 

Guals de vehicles 

Versió 20, 40, 60 de granit, segons definició en el document de referència 
d’elements urbans del Departament de PPUU. 

Versió 120 (trapezoïdal) gual accés carrers de plataforma única. Col·locació 
amb formigó pastat a truc de maceta. Rejuntat amb beurada líquida de pòrtland i 
posterior neteja. 

Per a voreres passants es col·locaran peces de 40 x 60 x 8cm. Tampoc 
portaran morters a la base i es col·locaran directament sobre formigó HM-20. 
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Encintats 

En general de 30 cm. de pedra natural (granit, sorrenca, basalt...), pedra 
artificial (formigó, lloseta hidràulica...),platines metàl·liques per separar panys, 
pendents, o construir línia de recollida d’aigües etc. En el cas de línies de drenatge, 
es col·locaran a una cota lleugerament inferior a la de la calçada, 0,5 cm. per facilitar 
el drenatge els dies de pluja suau. Es col·locaran amb morter pastat a truc de 
maceta i es rejuntaran amb beurada líquida de Pòrtland, i posterior neteja. Hauran 
de tenir un espessor mínim de 8-10 cm 
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6. Elements integrats al paviment 

Reixes de ventilació 

Es col·locaran enrasades amb el paviment, en l’àmbit de les voreres, 
preferiblement en les zones no prioritàries de pas (franja activa de la vorera.) en cap 
cas es permetrà la seva ubicació en calçada per motius de seguretat. Es podran 
situar, convenientment integrades, en els parterres, però de forma que no interfereixi 
la normal disposició del reg, i sempre seguint la rasant del jardí, la inclinació del 
talús, etc. Es dimensionaran per la càrrega de serveis. Tindran forma regular, i 
estaran orientades segons les directrius principals de l’espai públic (paral·lel façana, 
etc..). 

El material serà acer galvanitzat, amb platines soldades. La separació de les 
platines tindrà en compte els articles que siguin d’aplicació de la normativa 
d’accessibilitat. 

El marc de la reixa també serà d’acer galvanitzat, i modulat amb el paviment 
sempre que sigui possible. L’ancoratge es farà mitjançant potes d’ancoratge 
convenientment repartides i encastades en un cèrcol de formigó connectat amb la 
base del pou i lateralment amb la solera de formigó del paviment. 

El drenatge de la reixa es resoldrà des de l’interior, si això no fos possible es 
situaria una o dues línies de recollida tangents a la mateixa reixa, i de les mateixes 
característiques, . Si la conca que aboca l’aigua a la reixa és petita, de l’ordre de 2 o 
3 vegades la superfície de la reixa no caldria resoldre el drenatge amb canals 
perimetrals. En zones inundables de la ciutat, tal com recull l’estudi de la empresa 
municipal CLABSA, (BCASA) es permetrà la solució sobreelevada amb un disseny 
validat des del Departament de Projectes Urbans. 

 

Trapes 

Les trapes dels diferents serveis hauran de complir les especificacions de les 
companyies de servei i dels departaments municipals corresponents.  

La forma pot ser circular o rectangular de foneria o de ferro. En voreres de 
peça el marc serà quadrat o rectangular, si cal amb marc aparent. No es permeten 
les trapes de materials plàstics a excepció dels elements de resines validats per 
BCASA. El gruix del marc ha de ser de 8 cm i les trapes sempre hauran de quedar 
enrasades amb el paviment. 
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En els casos en què el pou estigui sobre carril bus es farà servir un marc de 
25 cm d’alçada col·locat sobre un element resistent de formigó 

Sempre que sigui possible en les trapes de superfície superior a 1 m2, 
situades en vorera, s’estudiarà la solució de trapa re pavimentable amb el paviment 
del carrer. 

Es collaran amb un mínim de 10 cm de gruix de formigó o morters especials 
d’alta resistència. En calçada en obres de construcció de ferm complet, es deixarà 
un requadre de mida suficient sense formigonar (amb encaixos perimetrals) per 
ajustar la col·locació de les trapes i dels embornals amb formigó. 

Per fer les entregues amb peça contra els embornals es procedirà a retocar si 
cal el cantell de la peça fins a un terç del seu gruix a esquadra. 

 

Embornals 

Existeixen diferents models, per calçada o vorera d’ acord amb les 
especificacions de BCASA. Tots es collaran amb formigó. A la web de l’Ajuntament 
està penjada tota la informació a la “Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de 
clavegueram de l’Ajuntament de Barcelona”. 

Es seguiran les recomanacions de col·locació de les trapes, àmbits sense 
pavimentar en primera fase i col·locació definitiva en segona fase, deixant sempre 
els perímetres de formigó amb encadellats. Per fer les entregues amb peça contra 
els embornals es procedirà a retocar si cal, el cantell de la peça fins a un terç del seu 
gruix a esquadra. 
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7. Plànols de projecte i Plànols as-built 

Per la realització del projecte els redactors podran descarregar des de 
CartoBCN, portal de descàrregues de cartografia de l’Ajuntament de Barcelona, 
tant l’última informació cartogràfica municipal com l’inventari de polígons de 
pavimentació de la ciutat.  

 
Portal de descarregues de cartografía CartoBCN 

 
Plànol de polígons de paviments 

Contingut dins del projecte, es definiran els polígons sorgits pels canvis en la 
urbanització, diferenciant els que es mantenen dels que siguin nous o modificats 
informant-los en la forma que es defineix posteriorment. Aquesta informació podrà 
ser utilitzada en la fase d’obra per l’elaboració del document as built, ja que una 
vegada acabada l’obra serà obligatori lliurar els plànols as-built amb una 
estructura de dades que faciliti el manteniment dels diferents inventaris municipals, 
tant el cartogràfic, que manté el Departament de Informació de Base i Cartogràfic 
de l’Institut Municipal d’Informàtica, com el de ferms, que s’emmagatzema a 
l’aplicatiu municipal PavInform, que manté el Departament de Xarxes Viàries, de la 
Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia Urbana.   
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Als projectes es preveurà una partida per l’actualització del PavInform, 
Sistema de Gestió de paviments de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Cartografia municipal topogràfica 

Es prepararà la cartografia municipal topogràfica d’acord als criteris fixats al 
“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal 

topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona”  

El sistema geodèsic de referència serà l’ETRS89 i el sistema cartogràfic de 
representació serà la projecció UTM 31N. 

La posició planimètrica i altimètrica dels elements ben definits i recollits per 
taquimetria o GPS no diferirà de la veritable en més dels valors indicats a escala 
1:500 (7,5 cm en planimetria i 10 cm en altimetria). 
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Ferms 

La informació serà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG (AutoCad) 
amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació prèviament 
definits i es lliurarà conjuntament amb un arxiu XLSM (Excel) que es descriu en 
paràgraf posterior. 

Als plànols es representaran els polígons de calçada i vorera organitzats per 
capes d’AutoCad (o nivells de Microstation), lliurant-se un plànol amb la planta de 
polígons abans de l’obra i un altre amb la planta de polígons final. 

 
Planta de polígons abans de l’obra. Numerats els polígons afectats per l’obra 

El contractista haurà de numerar tots aquells polígons afectats per l’obra tant 
si es modifiquen com si es donen de baixa. 

A la planta de polígons finals també s’hauran de numerar tots aquells polígons 
nous que surtin durant l’obra. 

 
Planta de polígons final. Numerats els nous polígons 
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Per a dibuixar correctament els polígons serà necessari treballar amb el 
Grafvial de l’Ajuntament, que és un sistema de referència format per trams de carrers 
i nusos a les cruïlles entre carrers. Es dibuixaran un o varis polígons de calçada i/o 
vorera per cada nus i cada tram.  

 
Grafvial. En blau els trams i en vermell els nusos 

 
Grafvial amb polígon. En gris polígons de nusos i en vermell polígons de voreres 

La situació més comú serà dibuixar un polígon de calçada i dos de vorera per 
tram i un únic polígon de calçada en el cas de un nus, com es pot veure a la imatge 
de sobre. 

  

  

32 

En el cas de calçades segregades per l’existència de mitjaneres tindrem varis 
polígons de calçada i vorera per cada tram i nus:  

 

Grafvial a l’Avinguda Diagonal amb el C. Balmes 

 

Polígons de calçada i vorera a l’Avinguda Diagonal amb el C. Balmes 
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L’arxiu Excel a lliurar conjuntament amb els plànols tindrà la següent 
estructura: 

Full Actuació 

Contindrà les dades que identifiquin l’actuació realitzada.  

· Tipus actuació. Desplegable per indicar si l’actuació es de recobriment, 
reforç o renovació. 

· Promotor. Desplegable amb llista de promotors. 

· Data inici obra o data finalització obra. Datas de realització de l’actuació 

· Procedència. Desplegable de procedència. 

· Calçada. Indica si l’actuació inclou polígons de calçada. 

· Vorera. Indica si l’actuació inclou polígons de vorera. 

Únicament cal omplir una fila per l’actuació. 

 
Full Calzada 

Contindrà les dades que corresponguin a les calçades per identificar les 
diferents capes de pavimentació amb les seves característiques i agrupades per 
grups de polígons. 

· Grup polígon. Valor numèric que indica el grup de polígons que tenen 
la mateixa tipologia de materials de calçada. Tindrem tants grups de 
polígons com calçades diferents, ja sigui perquè canvia l’estructura de 
capes o qualsevol propietat com el camp “Plataforma única”.  

· Nivell calçada. Valor numèric (0-4) on 0 es la capa superficial i 1,2,3,4 
son les capes de pavimentació inferiors successivament. 

· Rigola parell i Rigola senar. Desplegables amb llista de rigoles. 

· Plinton. Valor numèric en cm del plinton. 

· Cost real €. Import del cost real de l’actuació. En el cas de que tinguem 
varis grups de polígons, el cost real de cada grup no serà la mitjana del 
cost total sinó que s’haurà de reflectir el cost real de cada grup de 
polígons. 

  

  

34 

· Superfície m2 .Valor de la superfície real. En el cas de que tinguem 
varis grups de polígons, la superfície de cada grup no serà la mitjana 
de la superfície total sinó que s’haurà de reflectir la superfície real de 
cada grup de polígons. 

· Comentaris. Text descriptiu dels comentaris. 

· Plataforma única. Desplegable plataforma única si/no. 

· Material. Desplegable amb llista de materials de la capa. 

· Tipus. Desplegable que mostra els tipus depenent del material 
seleccionat anteriorment. 

· Gruix. Valor numèric en cm del gruix de la capa de pavimentació. 

· Llarg. Valor numèric en cm del llarg normalment de les peces. 

· Ample. Valor numèric en cm de l’amplada normalment de les peces. 

· Reciclat. Valor numèric que indica el percentatge de reciclat. 

· Tipus betum. Desplegable amb la llista de tipus de betum. 

 

Full Vorera 

Contindrà les dades que corresponguin a les voreres per identificar les 
diferents capes de pavimentació amb les seves característiques i agrupades per 
grups de polígons. 

· Grup polígon Valor numèric que indica el grup de polígons que tenen la 
mateixa tipologia de materials de vorera. Tindrem tants grups de 
polígons com voreres diferents, ja sigui perquè canvia el material o 
qualsevol propietat com el camp “Plataforma única”. 

· Nivell vorera. Valor numèric (0-4) on 0 es la capa superficial i 1,2,3,4 
son les capes de pavimentació inferiors successivament. 

· Vorada parell i Vorada senar. Desplegables amb llista de vorades. 

· Cost real €. Import del cost real de l’actuació. En el cas de que tinguem 
varis grups de polígons, el cost real de cada grup no serà la mitjana del 
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cost total sinó que s’haurà de reflectir el cost real de cada grup de 
polígons. 

· Superfície m2 .Valor de la superfície real. En el cas de que tinguem 
varis grups de polígons la superfície de cada grup no serà la mitjana de 
la superfície total sinó que s’haurà de reflectir la superfície real de cada 
grup de polígons. 

· Comentaris. Text descriptiu dels comentaris. 

· Plataforma única. Desplegable plataforma única si/no. 

· Material. Desplegable amb llista de materials de la capa. 

· Tipus. Desplegable que mostra els tipus depenent del material 
seleccionat anteriorment. 

· Gruix. Valor numèric en cm del gruix de la capa de pavimentació. 

· Llarg. Valor numèric en cm del llarg normalment de les peces. 

· Ample. Valor numèric en cm de l’amplada normalment de les peces. 

· Reciclat. Valor numèric que indica el percentatge de reciclat. 

· Tipus betum. Desplegable amb la llista de tipus de betum. 

 

Full Polígons 

Contindrà les dades que corresponguin als polígons afectats per 
l’actuació/actuacions Únicament s’ompliran les columnes “Grup polígon” i “Polígon”. 
Aquest camp serà un numero identificatiu que es correspondrà amb els plànols 
descrits anteriorment  

La resta de columnes (Subtram real, Gravial, Superfície, Centroide X, etc.) 
seran omplertes per la empresa encarregada de pujar tota la informació de la 
actuació al sistema de gestió de paviments municipal PavInform. 
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Full Glossari 

Contindrà informació pels usuaris sobre els diversos camps que composen el 
document. 

 

Full Configuració 

Contindrà l’origen de dades dels diversos desplegables que es troben a les 
pestanyes de la fulla Excel. Aquesta pestanya està protegida amb contrasenya per 
evitar manipulacions indegudes. 
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Per tal de facilitar l’elaboració de plànols as-built, amb aquest plec tècnic es 
lliuren un seguit d’arxius d’exemple d’una obra fictícia en la que s’obre un nou vial 
entre dos carrers existents, anomenat Passatge de Mas de Roda: 

· Arxiu plantilla XLSM amb el model de dades a omplir per cada actuació 
que es realitzi. 

· Arxius d’exemple d’una actuació: 

o Exemple actual.dgn (MicroStation) i Exemple actual.dwg 

(AutoCad) 

o Exemple final.dgn (MicroStation) i Exemple final.dwg (AutoCad) 

o Exemple.xlsm (Excel) 

Es lliurarà un plànol d’estat actual amb l’àmbit del projecte, i dels polígons 
afectats numerats i classificats per grups. 

 

Tindrem 3 tipus de polígons: 

1. Polígons que es modifiquen geogràficament però que mantindran les 
mateixes característiques que els existents de secció i capes de 
paviment. Seran els polígons 1,3,4,6,7,9,10 i 12. 
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2. Polígons que s’eliminen per la creació del nou carrer. Seran els 
polígons 2,5,8 i 11. 

3. Polígons nous que es crearan i que sortiren al plànol d’exemple final 
numerats i a l’Excel classificats per grups de polígons en funció de la 

secció i capes de paviment executades.  

 

Seran els polígons 13, 14, 15, 16, 17 i 18, que a l’Excel sortiran en 2 grups 
diferents de polígons per tenir diferents característiques: un pels polígons 13, 14 i 15 
i un altre pels polígons 16, 17 i 18. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La xarxa de clavegueram i els elements associats són propietat de l’Ajuntament de Barcelona i són 

gestionats per Barcelona Cicle de l’Aigua, qui s’encarrega del seu manteniment i conservació. 

Donat que no totes les obres que es realitzen en el clavegueram són realitzades per Barcelona Cicle de 

l’Aigua s’ha considerat adient preparar aquesta guia, per tal de donar a conèixer els criteris a seguir per 

qualsevol actuació que es realitzi en el clavegueram i elements associats.  

Les disposicions que s’hi estableixen són de compliment obligatori per tal de procedir a l’aprovació del 

projecte i la posterior recepció de les obres. 

 

2. OBJECTE DE LA GUIA 

La present guia té per objecte establir els criteris tècnics de qualsevol obra que es porti a terme dins del 

terme municipal de Barcelona que impliqui l’execució i/o modificació del clavegueram i/o elements associats 

a aquest. 

 

3. INFORMACIÓ DE LA XARXA EXISTENT 

La informació de la xarxa de clavegueram existent de la ciutat de Barcelona és pot obtenir a través de la 

plataforma EWISE de l’ACEFAT, a la pàgina web https://www.ewise.es. 

D’acord amb la sol·licitud realitzada, s’adjunta a l’informe de xarxa la informació relativa als serveis públics 

del subsòl existents i planificats, gestionats per BCASA, a l’àmbit previst al projecte. 

Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, es necessita accedir al 

catàleg de tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació es pot consultar a l’adreça d’Internet: 

http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi 

accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per demanar el nom d'usuari i password que permeten 

accedir-hi i visualitzar la documentació. 

La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de 

Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un 

estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels 

projectes constructius corresponents. 

El plànol d’informació sobre l’estat estructural de la xarxa s’inclou només a títol orientatiu, i es basa en la 

informació disponible en cada moment. Per a qualsevol incidència o consulta complementària sobre aquest 

estat de conservació, caldrà contactar amb el Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, c/ Acer 16, 08038 Barcelona 

(Telèfon: 932 896 800). 

La sol·licitud de connexió de finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació relativa a 

connexions existents, s’ha d’enviar al Servei d’Inspeccions i Neteja: a l’atenció de Sra. Elma Cabot 

(ecabot@bcn.cat) de la Direcció d’Operacions de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, al carrer Nil Fabra 20, 

08012 Barcelona (Telèfon: 934 132 465). 
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4. CRITERIS TÈCNICS 

3.1. CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

S’anomenen clavegueres o col·lectors als conductes recol·lectors d’aigües residuals i/o pluvials construït o 

acceptat per l’Ajuntament per al servei general de la població, essent el seu manteniment i conservació 

competència municipal. Usualment discorre col·lineal amb l’eix de la calçada i s’hi connecten els 

claveguerons (descrits a l’apartat 3.5). 

La visitabilitat (o capacitat de recórrer el seu interior) de la xarxa de clavegueram de Barcelona es defineix 

de la següent manera: 

 Per seccions no tubulars: aplica el criteri dimensional establert a la gràfica adjunta. 

o Si H  150 cm i B > 60 cm  visitable 

o Si H  100 cm i B  50 cm  semi-visitable 

o Si H < 100 cm o B < 50 cm  no visitable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 Per seccions tubulars: el criteri de visitabilitat ve condicionat per l’existència de banqueta. Només 

es pot considerar que la claveguera és visitable si disposa de banqueta i si la diferència entre el 

diàmetre i l’alçada de la banqueta és superior o igual a 1,5 m. Si el diàmetre està comprés entre 

1,0 i 1,5 m es considera semi-visitable, i si és inferior es considera no visitable. Si és diàmetre és 

superior o igual a 1,5 m però no disposa de banqueta, es considera semi-visitable. 

 
o Si H  150 cm  visitable amb banqueta 

o Si H  100 cm semi-visitable 

o Si H < 100 cm no visitable 

on H és la diferència entre diàmetre i alçada de banqueta 

Visitable 

Semi-visitable 

No visitable 

Amplada 
máxima de la 

secció 

0,6 m 0,5 m 

1,0 m 

1,5 m 

Alçada màxima 
de la secció 
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Els criteris generals a tenir en compte en la construcció i/o modificació de clavegueres a la ciutat de 

Barcelona són els següents: 

1. Les clavegueres i col·lectors s’han de dimensionar amb una capacitat màxima corresponent als 

cabals de pluja de 10 anys de període de retorn. En qualsevol cas, el diàmetre mínim interior de tota 

xarxa de clavegueram de nova construcció ha d’ésser de 500 mm.  

2. Per evitar erosions a la xarxa, aquesta s'ha de dissenyar de manera que la velocitat corresponent als 

cabals de pluja de període de retorn de T=0,5 anys no superi els 6 m/s en clavegueres de formigó, i 

els 10 m/s en clavegueres de material plàstic. En qualsevol cas, el pendent màxim admissible d’una 

claveguera és del 10%. 

3. La diferència de pendents entre la rasant del carrer i la claveguera es salvarà mitjançant la 

construcció de salts en pous de registre, o de ràpids. 

4. Per evitar sedimentacions a la xarxa, aquesta s'ha de dissenyar amb pendents tals que assegurin 

velocitats mínimes de 0,6 m/s per als cabals mínims de projecte (cabals d’aigües residuals). En 

qualsevol cas, el pendent mínim recomanable d’una claveguera és de l’1%. En aquells casos en què 

per condicions de contorn no es pugui complir aquesta condició, s’estudiaran en detall les solucions 

més adient en cada cas (cubetes lliscants, ...). 

5. Per pendents superiors al 5% o inferiors al 1%, no s’admetrà la utilització de soleres o tubs de 

formigó, havent d’utilitzar altres materials que minimitzin l’erosió o la sedimentació segons el cas. 

6. La corba d'acord en planta entre els traçats de dues clavegueres que conflueixin ha de ser molt suau, 

i l'angle de les seves respectives alineacions ha de ser inferior als 30 graus sexagesimals en el punt 

d'intersecció (veure detall 12.1). 

7. En el disseny de clavegueres visitables, el radi de gir es regirà pels següents criteris: 

 Radi de gir desitjable:  

       r   10 · B (m)   

on  (m) és l’amplada interior de la secció 

 

 Radi de gir mínim admissible: 

r  12 · B / H (m)   

 

on B (m) és l’amplada interior del col·lector i H (m) és el calat màxim de la secció 

 

 En tot cas, per admetre valors inferiors de radi de gir, el projectista hauria de demostrar que per 

una pluja de T=10 de període de retorn, la sobreelevació a la corba no arriba a exhaurir el 

resguard disponible. S’entén per sobreelevació la diferència d’alçada de la làmina d’aigua en la 

paret exterior respecte a la làmina mitja, obtinguda de la següent manera: 
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!

!z = (v2 · B) / (2·g r) 
 

on v (m/s) és la velocitat de l’aigua, B (m) l’amplada interior del col·lector, g (m/s2) la gravetat i r 

(m) el radi de gir. 

8. La xarxa de clavegueram de nova construcció s’ha de connectar amb la xarxa existent en els 

màxims punts possibles, no només per assegurar el desguàs, sinó també per mantenir el mallatge 

de la xarxa i millorar la ventilació d’aquesta. 

9. Els criteris per a la construcció i col·locació del pous de la xarxa de clavegueram es troben a 

l’apartat 3.2.  

10. Les clavegueres construïdes amb peces prefabricades de tipus T130 o similars es col·locaran al 

fons de la rasa sobre un llit de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, i els costers i la volta aniran 

embolcallats amb un recobriment de formigó HM-20 de 10 cm de gruix (veure detall 7.1). 

11. En zones susceptibles de patir interferències amb altres serveis, les canonades plàstiques es 

col·locaran amb embolcallament de formigó HM-20, amb un recobriment exterior mínim de 10 cm i 

fins a 20 cm d’espessor en funció del diàmetre del tub per evitar les possibles afeccions durant  

l’execució d’obres a la via pública (veure detall 7.2). 

12. Les canonades de formigó o de gres es col·locaran sobre un llit de sorra de gruix mínim 15 cm, i 

embolcallats fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix material granular.  

13. No s’admetran soleres planes en calaixos de formigó. La secció haurà de tenir una banqueta, per 

poder transitar, i una cubeta, rectangular o semicircular, dimensionada per a transportar el cabal 

d’aigües residuals. 

14. Qualsevol secció visitable (inclòs les seccions tubulars de diàmetre superior o igual a 1800 mm) 

haurà de disposar d’una banqueta amb les dimensions necessàries per poder transitar pel seu 

interior.  

15. Es descarta la utilització de canonades plàstiques alveolars o de paret estructurada d’espessor de 

paret interior inferior a 6 mm i rigidesa inferior a SN4 kN/m2, per evitar possibles trencaments durant 

les operacions de neteja d’aquestes amb sistemes hidropneumàtics. Els tubs per a sanejament 

seran autoportants, amb acabat interior llis, i amb garantia d’alta resistència als impactes, l’abrasió i 

la corrosió segons normativa vigent.  

16. La profunditat mínima de la xarxa des de la clau de la claveguera fins a la rasant de calçada haurà 

de ser igual o superiors a 1,60 m sota vorera i 1 m sota calçada. En aquells casos en què no es 

pugui complir aquesta condició, caldrà col·locar una llosa de protecció entre la claveguera i el 

paviment.  

17. Coma norma general la claveguera haurà de disposar-se a una cota més profunda que la resta de 

serveis de la ciutat. 
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18. Les distàncies de separació de la xarxa de clavegueram municipal respecte d’altres serveis serà la 

recomanada a la taula següent:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Les separacions indicades es mesuraran entre les generatrius exteriors dels conductes. 

 En casos de zones consolidades densament ocupades per xarxes de serveis a on no sigui 

possible respectar les separacions indicades, aquestes es podran reduir sempre que les 

instal·lacions estiguin especialment i degudament protegides i aïllades, mitjançant l'aplicació dels 

mitjans que en cada cas determini l'Administració Municipal i s'ajustin al que prescriuen els 

reglaments corresponents. 

19. No es permet el pas de xarxes de clavegueram sota línies d’arbres.  

20. En els casos excepcionals en què la claveguera hagi de quedar embeguda o constrenyida al trasdós 

o entre pantalles d’aparcaments, túnels o altres grans infraestructures soterrades, aquesta haurà de 

ser visitable, per permetre futures actuacions de manteniment o rehabilitació des del seu interior. 

Així mateix, s’impermeabilitzaran totes les seves juntes. 

21. Quan s’urbanitzi un carrer de la ciutat, per nova urbanització, renovació o arranjament caldrà:  

 executar la nova claveguera (planificada o indicada per BCASA) o renovar l’existent si es troba 

en mal estat. 

 executar totes les connexions o entroncaments amb futures clavegueres planificades a les 

cruïlles amb els carrers transversals, fins al límit de l’àmbit de l’obra.   

 

3.2.   POUS DE REGISTRE 

S’anomena pou de registre a l’element de construcció de forma prismàtica, oberta pel damunt i encastada 

a terra, amb tapa de tancament marcada amb la llegenda que correspongui.  

El pou sorrer es considera un element singular i les seves especificacions estan contemplades en l’apartat 

3.4.c. 

Serveis 
Separació recomanable 

en planta (cm) 

Separació mínima en 

planta i en alçat (cm) 

Abastament aigua 70 30 

Gas 50 30 

Electricitat - alta 50 20 

Electricitat - baixa 50 20 

Comunicacions 50 20 

Altres 50 30 
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El pou de salt es considera un element singular i les seves especificacions estan contemplades en l’apartat 

3.4.a. 

a. Execució de pous de registre 

Els criteris generals a tenir en compte en la construcció i/o modificació de pous de registre a la ciutat de 

Barcelona són els següents: 

1. En seccions visitables es situaran pous de registre com a màxim cada 50 m de distància.  

2. En seccions no visitables es situaran pous de registre com a màxim cada 40 m de distància, i en els 

canvis d’alineació, canvis de secció, canvis de rasant, unions de ramals, en les connexions 

d’embornals amb la claveguera, i en qualsevol altre element singular. 

3. Els pous de registre en clavegueres visitables seran del tipus “xemeneia”, és a dir, el pou es recolza 

sobre la volta del col·lector. Seran de secció quadrada de dimensions interiors 70x70 cm (veure 

detalls 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3). 

4. Els pous de registre en clavegueres no visitables seran del tipus “arqueta”, és a dir, el pou arribarà 

fins a la solera, i el col·lector tindrà continuïtat a l’interior del pou en mitja secció. En aquest cas, els 

pous de registre seran de les dimensions següents: 

 Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat inferior o igual a 1 m, la secció 

interior del pou de registre serà de 70x70 cm (veure detall 6.2.2) 

 Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat superior a 1 m i inferior o igual a 

2,5 m, la secció interior del pou de registre serà de 120x120 cm, amb un forat lliure a la llosa de 

70x70 cm per a recolzament de la tapa (veure detall 6.2.2). 

 Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat superior a 2,5 m, la secció 

interior del pou de registre serà de 120x120 cm en la part inferior del pou amb una alçada lliure de 

1,80 m, i reducció a secció quadrada de 70x70 cm fins a la superfície (veure detall 6.2.1). 

 Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat igual o superior als 8 m, s’hauran 

de construir, per millorar la seguretat en l’accés al pou, amb un replà intermig, en trams d’alçada 

màxima de 4 m. (veure detall 6.1.3). 

 En el cas de clavegueres visitables i no visitables amb secció d’amplada igual o superior a 120 cm, 

l’amplada del pou de registre s’ajustarà a aquesta dimensió (veure detalls 6.2.1 i 6.2.2). 

5. Els pous de registre no provocaran discontinuïtat en la cubeta, en el cas de seccions visitables, i en 

el cas de seccions tubulars s’executarà amb el tub passant i en cap cas amb coincidència amb una 

junta elàstica d’estanqueïtat del tubular. 

6. En seccions visitables el pou de registre tindrà continuïtat amb un dels costers de la secció (veure 

detalls 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3). En tubulars de diàmetre igual o superior a D1200 el pou de registre serà 

tangencial a un dels costats del tub, i en seccions tubulars de diàmetre inferior el tub quedarà 

centrat respecte de les parets del pou, de manera que l’eix del tub no coincidirà amb l’eix del pou de 

registre (veure detalls 6.2.1 i 6.2.2). 
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7. Els pous de registre podran ser de formigó (in situ o prefabricats), d’obra de fàbrica (maó massís o 

de tres forats), o de materials plàstics. La paret dels pous de registre ha de tenir un gruix mínim de 

20 cm. En els casos en què aquesta sigui inferior, caldrà executar un embolcall de formigó.  

8. Els pous de registre del clavegueram i drenatge es trobaran sempre sota superfícies pavimentades 

que permetin l’accés de vehicles de neteja fins a la seva vertical. Quan estiguin situats en calçada, 

hauran de quedar centrats en el carril de circul·lació. S’intentarà així mateix evitar col·locar pous de 

registre en carrils d’aparcament.  

9. En els pous de registre d’accés a cambres de la xarxa de clavegueram de dimensions superiors a 

70x70 cm i alçada superior a 4 m, hauran de col·locar-se guarda-cossos de seguretat per evitar 

riscos de caiguda en alçada.  

10. Els graons per a pous de registre seran de polipropilè amb ànima d’acer col·locats a una 

equidistància de 35 cm des de la cota superior de la tapa de registre, alineats verticalment  i sense 

discontinuïtat fins a la base del pou (veure detall 1.2.1). Hauran de complir la norma UNE EN 13101.  

11. En projectes d’urbanització en què la cota final del paviment variï respecte l’actual, caldrà recréixer 

els pous de registre existents per tal que la tapa del pou quedi a la mateixa cota que el paviment 

futur, tal com s’indica al detall 12.2. 

 

b. Tapes per a pous de registre 

Les tapes per a pous de registre hauran de complir les especificacions tècniques incloses en la “Instrucció 

d’Alcaldia Relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona”.  

1. Es col·locaran tapes de 70 cm de cota de pas en pous de registre de dimensions 70x70 cm. Aquestes 

tapes hauran d’acreditar el compliment de la norma UNE EN124, i estar marcades amb el segell 

d’una empresa certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu. 

2. Com a norma general es col·locaran tapes amb marc no aparent (veure detall 1.1.1). S’acceptaran 

tapes amb marc aparent en voreres per facilitar la col·locació de les peces rectangulars del paviment 

(veure detall 1.1.2). 

3. Les tapes de registre no han de disposar en general de cap dispositiu de bloqueig a l’obertura. En 

casos particulars i amb acceptació dels tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua, es poden requerir tapes 

estanques (per pressió de l’aigua d’1 bar en pressió o depressió, o per evitar les olors, o per evitar 

gasos, etc.), amb dispositius d’enclavament. El tipus d’enclavament dependrà de cada situació 

específica, essent el sistema de cargols el més utilitzat. 
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3.3. ELEMENTS DE CAPTACIÓ D’AIGUA D’ESCORRIMENT  

Entre els elements de captació col·locats a la via pública per absorbir les aigües pluvials de superfície, es 

distingeixen dues tipologies: 

 Embornals 

Elements de captació formats per una reixa individual amb marc perimetral que reposa sobre una caixa 

individual (també anomenada pou de caiguda), d’obra de fàbrica o formigó. 

 Reixes contínues  

Elements de captació formats per un seguit de reixes (individuals o encadellades entre sí) que reposen 

sobre un mateix canal longitudinal. 

En tots dos casos s’entén que estan inclosos els corresponents conductes o dispositius complementaris 

subterranis que condueixen l’aigua captada cap a la claveguera. 

 

a. Selecció de la tipologia d’element de captació 

1. S’intentarà, sempre que sigui possible, recollir els escorriments pluvials en forma de f lux concentrat, 

mitjançant embornals individuals. Aquests s’ubicaran als punts baixos o en els aiguafons de les 

superfícies d’escorriment, normalment materialitzades en forma de rigoles longitudinals. 

2. Només en el cas de places o zones de gran extensió amb flux difús, sense pendent perpendicular al 

flux, i en les que no hagi cap possibilitat de configurar un drenatge com el del cas anterior (rigola i 

embornal), s’admetrà la col·locació de reixa contínua disposada de forma transversal al flux difús. 

3. En aquells casos de carrers on no es pugui assegurar la predominança del flux concentrat per la 

rigola, per exemple amb pendent transversal inferior al 2% i pendent longitudinal superior al 6%, es 

podran admetre reixes contínues transversals. 

 

b. Disposició d’embornals 

1. En carrers amb pendent transversal de la calçada cap a les voreres, es col·locaran els embornals a 

cadascuna de les dues línies de rigola laterals (veure detalls 2.1 i 2.2). 

2. En carrers amb pendent transversal cap a l’eix del carrer, els embornals es col·locaran, segons els 

condicionants de la urbanització, al llarg de la línia d’aiguafons central (veure detalls 2.3 i 2.4). 

Aquesta configuració és força freqüent en carrers de plataforma única. 

3. Per garantir una correcta evacuació de les aigües pluvials, el bombament transversal dels carrers ha 

de ser com a mínim del 2%. 

4. S’han de col·locar embornals aigües amunt dels passos de vianants. 

5. Si l’embornal està adossat a una vorada a diferent nivell, anirà acompanyat d’una bústia lateral de 

pas lliure de 8 cm integrada a la vorada (veure detall 2.1). En cas que l’alçada disponible per 

col·locar la bústia no permeti la col·locació d’una peça de bústia granítica, es col·locarà un element 
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bústia de fosa dúctil amb el màxim pas lliure possible, i en aquest cas l’element haurà de complir la 

norma UNE EN124 i estar marcat amb el segell d’una empresa certificadora acreditada per la ENAC 

o equivalent europeu. 

6. La densitat d’embornals a col·locar a la Ciutat de Barcelona s’expressa en termes de l’àrea tributària 

(en m2) per cada unitat d’embornal, i es determina en funció del pendent longitudinal del carrer, del 

tipus de reixa a col·locar, i de la secció del carrer a urbanitzar (nombre de carrils, carrer amb 

plataforma única o a dues aigües). En els detalls de distribució de reixes d’embornals adjunts al 

present document s’exposen les taules amb la capacitat de captació per les diferents distribucions i 

tipologies d’embornals (veure detalls 13.1 i 13.2). 

7. Si, per reduir el número de connexions a la claveguera, es volen col·locar embornals dobles, caldrà 

utilitzar les taules de capacitat corresponents (ja que amb un embornal doble no s’obté el doble de 

capacitat que amb dos d’individuals col·locats de manera uniforme). Els embornals dobles 

s’executaran tal com s’indica al detall 2.2 

8. Si l’àrea tributària real de cada embornal és inferior a l’òptima segons les taules de capacitat degut a 

que no es compleix la equidistància entre els embornals projectats, caldrà augmentar el nombre 

d’embornals fins que l’àrea tributària total de la suma d’ells sigui igual a l’àrea a drenar. 

9. En cas que, per raons de capacitat de captació, sigui necessari col·locar bateries d’embornals, 

aquestes es col·locaran en forma de L (veure detall 3.3.2), i es col·locaran transversalment a la 

calçada només en casos excepcionals. 

10. En els encreuaments de carrers de plataforma única amb carrers amb vorera i calçada a diferent 

nivell, es poden generar punts baixos als costats dels guals remuntables, que cal dotar d’elements 

amb gran capacitat de captació, per evitar la formació de tolls. Sempre que sigui possible, es 

col·locaran embornals amb bústia. En aquests casos es recomana mantenir el pendent de la 

calçada dels vials estàndard amb pendent predominant, sense crear aquests petits ressalts, de 

manera que sigui el carrer de plataforma única el que baixi de cota en els creuaments, per a poder 

enllaçar amb els carrers transversals. 

 Si aquesta solució no és sempre viable per raons de continuïtat dels vianants, es recomana la 

construcció de dues canaletes de 30 cm d’ample que donin continuïtat a les dues rigoles del vial 

estàndard transversal amb flux predominant Aquestes canaletes portaran associada una reixa 

correguda formada per reixes tipus BCN P7. 

 En qualsevol cas, caldrà dotar de l’adient número d’elements de captació al punt baix generat per la 

plataforma única, per tal de reduir l’escorriment superficial produït pel succés de pluja. Es recomana 

la col·locació de reixes Barcelona 10 en L quan la xarxa de drenatge aigües amunt d’aquest punt 

baix sigui especialment insuficient; i quan aquesta insuficiència sigui menor, aquestes reixes es 

podran ser de tipus Barcelona 1.  

11. No s’accepta com a element de drenatge el sistema “caz-col·lector” (tubular amb obertura superior 

contínua, típic del drenatge de carreteres). 
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c. Reixes d’embornal 

Les reixes per a la recollida d’aigües pluvials hauran de complir les especificacions tècniques incloses en la 

“Instrucció d’Alcaldia Relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona”.  

1. Les reixes d’embornal hauran de complir la norma UNE EN 124, i estar marcades amb el segell d’una 

empresa certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu. 

2. En carrers amb pendent transversal a dues aigües, amb voreres i calçada a diferent nivell, es 

col·locaran reixes d’embornal de dimensions 70x30 cm de barres diagonals inclinades 45º, 

col·locades a favor del sentit de les aigües (veure detall 1.3.1). 

3. En carrers de plataforma única i amb una sola línia d’embornals central, i en places o zones de 

vianants, es col·locaran preferentment reixes d’embornal de dimensions 70x30 cm de barres 

inclinades a 45º en forma d’espiga, col·locades a favor del sentit de les aigües (veure detall 1.3.3). 

4. En punts baixos i en carrers o zones que rebin elevades aportacions d’escorriment superficial, es 

col·locaran reixes interceptores formades per dues reixes de barres diagonals de 50x50 cm 

cadascuna, en un marc de 100x50 cm (veure detall 1.3.2). 

 

1.  

1.1.  

1.  

1.1.  

1.2.  

d. Reixes contínues 

1. El canal que recollirà les aigües ha de tenir un pendent mínim del 2,5%, i les reixes hauran de 

col·locar-se transversalment al flux d’aigua (veure detall 2.5). 

2. Les reixes continues seran abatibles, antivandalisme i d’un ample mínim de 30cm. 

3. La longitud màxima de canal de recollida de la reixa contínua cap a un punt de desguàs serà de 10 m, 

per possibilitar les tasques de neteja i manteniment. 

4. La canal de recollida de la reixa ha de tenir una fondària mínima de 45 cm. 

5. En cas que les reixes contínues s’hagin de col·locar a sobre d’infrastructures subterrànies, el fons de 

la canal de recollida s’executarà amb mitja canonada plàstica o de gres, per assegurar l’estanqueïtat 

d’aquesta. 

 

e. Execució de nous embornals 

S’entén com a nou embornal la construcció d’un element allà on no n’hi havia cap anteriorment, i que per 

tant requereix la construcció d’una nova connexió a la claveguera. En el cas que el nou embornal es trobi a 
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una distància inferior o igual a 12 metres d’un embornal individual ja existent, es podrà aprofitar la galeria i 

entroncament a la claveguera d’aquest. Si la distància és superior a 12 m, cal nova connexió. 

Els criteris a tenir en compte en l’execució de nous d’embornals són els següents: 

1. La caixa de l’embornal ha de tenir les dimensions en planta necessàries per tal que el marc de la 

reixa recolzi en tota la seva superfície. La fondària mínima de la caixa d’embornal ha de ser de 1,5 m. 

La caixa es pot construir amb peces prefabricades o amb maons massissos o de 3 forats. 

2. El DN (Diàmetre Nominal) mínim del tub de connexió dels embornals a la claveguera, sigui aquesta 

visitable o no visitable, ha de ser de 400 mm. Només es permetrà DN 300 mm en el cas que les 

dimensions de la paret de la caixa de l’embornal on es connecta el tub no permetin la instal·lació d’un 

tub de DN 400 mm.  

3. En general, el traçat del tub de connexió entre embornal i claveguera ha de ser rectilini, sense girs en 

planta, i per tant exempt de pous de registre intermitjos. Només en el cas excepcional que, per motius 

de traçat hagi d’haver-hi canvis de direcció, aquests s’hauran de fer mitjançant pous de registre. 

4. El pendent del tub de connexió de l’embornal amb la claveguera ha de ser igual o superior al 5% en 

tots els casos. 

5. La connexió del tub d’embornal amb una claveguera visitable complirà els següents requisits 

específics (veure detall 3.1): 

 La connexió no es realitzarà a pou de registre. Es recomana, però, que la connexió es faci el més 

a prop possible dels pous però no pas directament en ells. 

 La connexió es realitzarà aproximadament a 20 cm per sobre de la cota de banqueta i en cas que 

no existeixi banqueta, a 20 cm per sobre de la cota del cabal punta en temps sec.  

 L’angle del tub de connexió amb l’eix de la claveguera on es connecta ha d’anar perpendicular o 

bé inclinat en el sentit favorable a les aigües del col·lector. 

6. La connexió del tub d’embornal amb una claveguera no visitable complirà els següents requisits 

específics (veure detall 3.2.): 

 La connexió es realitzarà sempre a pou de registre. 

 La connexió es realitzarà per sobre de la meitat de l’alçada mitja de la secció. 

7. En el cas d’instal·lació d’embornals nous en calçades de plataforma única on la projecció en planta de 

l’embornal coincideixi amb el traçat del col·lector, es permetrà la connexió a pou lateralment per sobre 

de la cota superior de la secció del col·lector. 

8. Sempre que sigui possible, les connexions dels embornals a la claveguera es realitzaran com a mínim 

a 2 m de distància en planta de les connexions dels claveguerons existents, per minimitzar possibles 

problemes d’olors.  

9. Si la densitat d’embornals que s’hagin de col·locar és elevada, per minimitzar el nombre de 

connexions amb la claveguera, es podran connectar els embornals entre ells per parelles (“en L”) o 
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per trios (“en T”, considerant un embornal principal i dos satèl·lits un a cada costat), sempre i quan la 

distància de separació entre ells sigui igual o inferior a 12 m.  

10. Com a norma general, no s’instal·laran embornals sifònics. En aquells casos on estigui degudament 

justificada la seva necessitat es permetrà la instal·lació d’embornals sifònics realitzats mitjançant 

tubs i colzes de PVC DN 250. En casos concrets es justificarà l’ús de clapetes o sifons de paret 

d’obra de fàbrica (veure detalls 4.1.1 a 4.2.2). 

 

f. Trasllat d’embornals  

S’entén com a trasllat d’embornal el seu desplaçament en planta a una distància inferior o igual a 12 m del 

punt d’ubicació anterior, i que per tant admet l’aprofitament de la connexió existent a la claveguera. Si el 

trasllat supera aquesta distància, s’ha de considerar com un nou embornal i apliquen els criteris de l’apartat 

e. 

Els criteris a tenir en compte en el trasllat d’embornals són els següents: 

 

 Trasllat d’embornals connectats amb galeria semivisitable 

1. Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’eixamplen (és a dir l’embornal s’apropa de 

la claveguera), la nova caixa d’embornal es construirà sobre la galeria semivisitable existent, fins a la 

base d’aquesta en el cas que s’intercepti. En el cas que la projecció en planta del nou embornal no 

coincideixi amb la galeria, es connectarà el nou tub a la part baixa de la galeria semivisitable, sense 

girs i amb pendent uniforme igual o superior al 5% (veure detall 5.1.1). 

2. Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’estreten (és a dir l’embornal s’allunya de la 

claveguera), es perllongarà la galeria amb un tub de diàmetre mínim 400 mm connectat a la part 

baixa de la galeria semivisitable, sense girs i amb pendent uniforme igual o superior al 5% (veure 

detall 5.1.2).  

3. En qualsevol cas, la caixa d’embornal antiga i el tram de galeria semivisitable que quedi fora de servei 

es demolirà, o bé s’anul·larà amb un reblert de formigó pobre. 

 Trasllats d’embornals connectats amb tubulars  

1. Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’eixamplen (és a dir l’embornal s’apropa a la 

claveguera), la nova caixa d’embornal es construirà sobre el tub de connexió existent, fins a la base 

del tub en el cas que s’intercepti (veure detall 5.2.1). 

2. Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’estreten (és a dir l’embornal s’allunya de la 

claveguera), el trasllat de l’embornal es realitzarà perllongant el tub de connexió existent, mantenint la 

cota inicial, direcció, pendent i la secció d’aquest fins al nou pou de caiguda situat a la nova alineació 

(veure detall 5.2.2). 

3. Si la situació en planta del nou embornal no permet complir aquest criteri, es realitzarà una nova 

connexió a la claveguera, anul·lant l’existent. En el cas que per motius tècnics (claveguera molt 

profunda, existència de serveis, ...) no sigui possible realitzar una nova connexió a la claveguera, es 
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podrà connectar el nou embornal a la caixa de l’embornal existent, amb un tub D400 i un pendent 

mínim del 5%, i convertint la caixa de l’embornal existent en un pou de registre de 70x70 cm, per tal 

que el gir i la caiguda de l’embornal quedin registrables. 

4. En qualsevol cas, la caixa d’embornal antiga i el tram de tub de connexió que quedi fora de servei es 

demolirà (o bé s’anul·larà) amb un reblert de formigó pobre. 

 

g. Anul·lació d’embornals 

1. En general, quan s’anul·li un embornal caldrà tapiar la connexió amb la claveguera, omplir el tram que 

quedi fora de servei amb formigó pobre i finalment anul·lar la reixa i la caixa de l’embornal en 

superfície. Es verificarà que no hi hagi cap connexió a l’embornal o en el seu tram de connexió a 

anular (per exemple, algun clavegueró particular, tub de drenatge o connexió de serveis). En cas que 

n’hi hagi, caldrà preveure la ubicació de la nova connexió. 

 

3.4. ELEMENTS SINGULARS  

1.  

a. Salts 

Element que permet salvar desnivells superiors a 1 m en la rasant de clavegueres, mitjançant una 

discontinuïtat en alçada en el traçat. Consisteix en un pou de registre on les aigües afluents es connecten a 

una alçada variable del pou i les aigües efluents surten per la part baixa. 

Els criteris a seguir en l’execució dels salts són els següents: 

1. Només s’admeten salts en clavegueres de diàmetre inferior o igual a 600 mm. Si la secció és major, el 

desnivell s’haurà de salvar amb un ràpid. 

2. Per tal de possibilitar les tasques d’inspecció i manteniment de la xarxa, les aigües afluents s’han de  

derivar per un tubular vertical que les reculli i es connecti a la part baixa del pou mitjançant dos colzes 

de 45º (veure detall 10.3) 

3. El tub de derivació vertical s’ha de calcular per tal de recollir el cabal d’aigües residuals en temps sec, 

amb un diàmetre mínim de 300 mm. 

4. El pou on s’ubica el salt seguirà les especificacions pròpies dels pous de registre a excepció de la 

solera, que en aquest cas serà de granet o basalt per tal de reduir l’erosió amb un pendent del 1%. 

5. En els casos en què la xarxa a projectar sigui exclusivament de recollida de pluvials (parcs i zones 

verdes que no siguin susceptibles de portar residuals) no serà necessària la col·locació del tubular 

vertical per a les aigües residuals. 

6. En cas que s’hagi de connectar una secció tubular amb un col·lector visitable mitjançant un salt, 

aquest es farà mitjançant un pou de registre lateral al col·lector visitable, no es realitzarà amb un pou 

del propi col·lector (veure detall 10.4). 

 

14 de 19 

 

 

b. Ràpids 

Element que permet salvar desnivells superiors a 1 m en la rasant de clavegueres, mitjançant una transició 

hidràulica sense discontinuïtats. 

Els criteris a seguir en el disseny i execució dels ràpids són els següents:  

1. S’han de disposar ràpids quan el diàmetre de les clavegueres sigui superior a 600 mm, i en col·lectors 

visitables. 

2. Per seccions tubulars no visitables de diàmetre superior a 600 mm, caldrà construir una cambra en la 

qual s’inclourà un ràpid de caiguda amb un pendent màxim del 200% (veure detall 10.2). 

3. Per seccions visitables, i per tal de mantenir la visitabilitat, es construiran ràpids amb un pendent 

màxim del 100%. Al llarg del ràpid es disposaran escales, baranes i barres de seguretat per al 

personal de manteniment (veure detall 10.1). La rampa del ràpid es construirà amb una base de 

formigó armat de 30 cm de gruix com a mínim i revestida de morter de resina epoxi; i sobre la base 

del bol amortidor (també de formigó armat de 30 cm de gruix) es col·locarà una solera de granet o 

basalt. L’inici del ràpid aigües avall es rematarà amb un acabat arrodonit, evitant cantells, per afavorir 

el funcionament hidràulic del conjunt. 

 

c. Pou sorrers i connexions de xarxes de drenatge 

Els criteris a seguir en el disseny i execució dels pous sorrers i les connexions de les xarxes de drenatge 

són els següents:  

1. La xarxa de recollida d’aigües pluvials de parcs i de zones on l’aigua de pluja pugui arrossegar sauló 

disposarà de pous sorrers situats abans de la seva connexió a la xarxa de clavegueram unitària.  

2. El número de pous sorrers a col·locar estarà degudament justificat amb la finalitat de minimitzar el 

nombre d’aquests, i en els parcs es prioritzarà la seva construcció a l’interior del parc sempre que es 

compleixin els criteris necessaris per l’accés dels vehicles de manteniment del servei de neteja del 

clavegueram municipal. 

3. Les dimensions mínimes dels pous sorrers seran les indicades al detall 11.1. 

4. La connexió de les cunetes de drenatge amb la xarxa de clavegueram es realitzarà sempre mitjançant 

un pou de registre. Si aquest pou és accessible per a vehicles de neteja, haurà d’incorporar un sorrer. 

En cas contrari, es connectarà mitjançant un tubular aquest pou amb un nou pou aigües avall que sí 

sigui accessible, on es col·locarà el sorrer (veure detalls 11.2.1 i 11.2.2)   

5. Els tubs de drenatge es connectaran directament als pous de registre. 

6. No es permet la col·locació de sorrers en els pous de caiguda dels embornals o reixes de captació. 

7. Es prohibeix la col·locació de pous sorrers en els trams de claveguera municipal on circuli aigua 

residual. 
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3.5. CLAVEGUERONS PARTICULARS 

S’anomena clavegueró al conducte de titularitat privada destinat a la conducció de les aigües pluvials i 

residuals procedents de les finques, fins a la claveguera pública. 

 

2.  

1. Construcció de nous claveguerons 

S’entén que la construcció d’un clavegueró nou comprèn tot el tram entre la façana i la claveguera pública, 

inclosa la seva connexió. 

1. Els nous claveguerons seran del material i diàmetre que designi la Barcelona Cicle de l’Aigua, essent 

el diàmetre mínim de 250 mm, i un pendent entre el 1% i el 3%, llevat dels casos en que tècnicament 

sigui inviable. 

2. La connexió del tub d’un clavegueró amb una claveguera visitable complirà els següents requisits 

específics (veure detall 8.1): 

 La connexió no es realitzarà a pou de registre. 

 La connexió es realitzarà a cota de banqueta, canalitzant les aigües a la banqueta mitjançant una 

petita mitja canya, per evitar acumulacions de restes orgàniques a la banqueta. En cas de no 

existir banqueta la cota de connexió serà la làmina d’aigua. 

 L’angle del tub de connexió amb l’eix de la claveguera on es connecta ha d’anar perpendicular o 

bé inclinat en el sentit favorable a les aigües del col·lector. 

3. La connexió del tub d’un clavegueró amb una claveguera no visitable complirà els següents requisits 

específics (veure detall 8.2): 

 La connexió no es realitzarà a pou de registre. 

 En el cas de clavegueres tubulars, la connexió s’efectuarà amb peça tipus clip o similar (veure 

detall 9.3). 

 En clavegueres de diàmetres grans (superiors a 800 mm) la connexió no ha de quedar elevada 

respecte la làmina d’aigua, amb l’objectiu de minimitzar esquitxos que afavoreixen la dispersió de 

les olors de clavegueram. 

4. En qualsevol cas, les connexions dels claveguerons no podran ser penetrants a la claveguera a la 

qual es connecten. Aquests hauran de quedar enrasats a la paret de la claveguera, segellant el punt 

de connexió amb morter o amb material plàstic, segons el cas. 

5. Els claveguerons particulars existents que es trobin en servei i es vegin afectats per obres a la via 

pública, s’hauran de restituir i connectar amb la xarxa de clavegueram existent o de nova execució 

individualment, és a dir, no es poden realitzar agrupacions de claveguerons. 

6. Davant la nova construcció o substitució de la xarxa de clavegueram d’un carrer, totes les finques 

que ja estaven connectades a la xarxa hauran de quedar connectades a la nova claveguera. Els 
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claveguerons antics, de materials no plàstics, o en mal estat, es restituiran fins a la línia de façana. 

En cas que es trobin claveguerons longitudinals particulars en el carrer a urbanitzar, aquests 

s’hauran de demolir o anul·lar i connectar tots els claveguerons a la nova claveguera municipal. 

7. En els nous claveguerons es construirà un pou de registre a vorera per tal de facilitar la conservació 

d’aquest. Les dimensions del pou de registre seran de 40x40 cm en pous de fins a 2,5 m de 

fondària, i a partir de 2,5 m de fondària hauran de ser de 70x70 cm amb pates per permetre les 

tasques de neteja i manteniment del clavegueró. A la tapa del pou de registre del clavegueró haurà 

d’indicar “clavegueró particular”, per diferenciar-lo dels pous de registre de la xarxa de clavegueram 

pública. 

8. En els casos que la densitat d’altres serveis faci inviable la construcció d’aquest pou a la vorera, la 

propietat haurà de preveure una arqueta a l’interior de la finca per a poder realitzar les tasques de 

manteniment d’aquest clavegueró. 

9. Només en els casos excepcionals de connexions de claveguerons a claveguerons longitudinals 

particulars, es permetrà la construcció d’un pou de registre a calçada, en funció del que dictaminin 

els tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua.   

10. En els nous claveguerons on els tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua prevegin problemes de retorn 

de l'aigua de la claveguera en temps de pluja, es recomana la instal·lació d'una vàlvula de clapeta 

antiretorn inserida al tub, en el pou de registre del clavegueró o bé a l’interior de la finca (veure detall 

9.2). 

11. Quan una empresa o particular sol·liciti l’aprofitament d’un clavegueró existent, els tècnics de 

Barcelona Cicle de l’Aigua establiran les proves a realitzar per dictaminar la viabilitat d’aquest 

aprofitament. Les proves seran realitzades pel sol·licitant i es presentaran els resultats per la 

resolució de la sol·licitud. En cap cas es podran aprofitar els claveguerons de formigó o d’obra de 

fàbrica en les noves obres d’habitatges o rehabilitacions integrals d’edificis. 

12. Per a la construcció del clavegueró serà necessari presentar un certificat de l’existència de 

ventilació, signat per un tècnic competent. Els criteris a complir per aquesta ventilació són els 

següents: 

 Entre el sifó general i la façana de l’edifici, es disposarà obligatòriament d’una canonada de 

ventilació sense sifó ni tancament que sobrepassi de dos metres l'últim pla accessible de l'edifici i 

que haurà de situar-se com a mínim a 2 m de distància dels predis veïns. Per l’esmentada 

canonada podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els 

punts laterals de recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixes que impedeixin el 

pas de múrids. El no compliment d'aquesta prescripció impedirà la concessió de la llicència del 

clavegueró (veure detall 9.4). 

 Els baixants dels edificis ja construïts podran servir per a ventilació aèria, substituint la canonada 

destinada a aquest fi, i hauran de complir les condicions que s'exigeixen en l'apartat anterior. 
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 En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ser utilitzades com a 

xemeneies de ventilació quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades en 

els epígrafs anteriors i sempre que desguassin directament al clavegueró. 

13. Els claveguerons que desguassin per bombament hauran de tenir una arqueta de trencament de 

càrrega prèvia a la connexió amb la xarxa de clavegueram.  

 Si el bombament pertany a un edifici, aquesta haurà de situar-se a l’interior d’aquest. 

 Si el bombament pertany a una infraestructura pública, aquest es podrà situar a la via pública, i 

l’arqueta haurà de portar la inscripció “clavegueró particular”. En el cas que el bombament sigui 

d’aigües residuals, aquesta haurà de ser estanca a olors.  

14. Quan no existeixi claveguera pública davant de la finca, però sí a una distància inferior als 100 

metres, el propietari haurà de conduir les aigües a l’esmentada claveguera mitjançant la construcció 

d’un clavegueró longitudinal. Quan aquesta distància sigui superior a 100 m, serà d’aplicació 

l’establert a les Ordenances Municipals. 

 

2. Reparació i neteges dels nous claveguerons 

S’entén que la reparació d’un clavegueró existent comprèn el tram des de la façana fins a 1 metre de la 

connexió amb la claveguera municipal. 

1. En el cas que els tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua determinin la necessitat de reparació d’un 

clavegueró en el últim metre abans de la connexió, aquesta serà realitzada per l’Ajuntament a càrrec 

del propietari, o s’autoritzarà que aquesta sigui realitzada pel sol·licitant.  

2. Qualsevol actuació que impliqui la reparació del clavegueró en una longitud de més del 35% haurà de 

ser autoritzada pels tècnics de Barcelona Cicle de l’Aigua. No es permet la col·locació d’un tubular per 

l’interior del clavegueró a reparar, excepte autorització expressa dels esmentats tècnics. 

3. La neteja i reparació dels claveguerons han de realitzar-les els seus propietaris, amb obtenció prèvia 

de l’oportuna llicència municipal en el cas de la reparació. 

 

3.6. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

a. Elements de drenatge urbà sostenible 

La impermeabilització el terreny lligada al desenvolupament urbà té efectes negatius com són les 

inundacions i l’impacte contaminant dels abocaments al medi receptor en temps de pluja degut a l’increment 

d’escorriment superficial. L'objecte de les TEDUS (Tècniques de Drenatge Urbà Sostenible) és compensar 

aquests efectes mitjançant l’emmagatzematge i/o la infiltració en el subsòl. Aquestes solucions tècniques es 

centren en laminar els cabals punta, reduir els volums d'escorriment i retenir contaminació.  

Les TEDUS permeten un millor control del procés d'escorriment en base als principis de reducció de la 

impermeabilització, emmagatzematge, i/o infiltració. També permeten eliminar quantitats importants de 
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diversos contaminants, mitjançant processos naturals d’infiltració, sedimentació, precipitació, biodegradació 

o bioassimilació. 

Exemples de possibles TEDUS:  

 estanys de retenció o detenció 

 aiguamolls 

 àrees d’infiltració inundables 

 rases d’infiltració 

 pous d’infiltració 

 filtres de sorra, rases drenants 

 cunetes filtrants 

 paviments porosos/modulars 

 teulades verdes. 

A continuació s’adjunten alguns criteris generals que s’hauran de tenir en compte en el disseny d’elements 

de drenatge urbà sostenible: 

1. El projecte haurà de definir completament la titularitat del sistema, és a dir, on acaba la titularitat 

privada i on comença la pública.  

2. Les zones per on poden circular vehicles no poden desguassar cap a elements de drenatge 

sostenible. Aquestes zones han de conduir les aigües de pluja directament als sistemes de drenatge 

convencionals. 

3. Qualsevol element de drenatge urbà sostenible haurà de tenir un sobreeixidor connectat a la xarxa de 

clavegueram. 

4. En l’interior dels edificis projectats amb drenatge urbà sostenible (recollida d’aigües de les cobertes), 

caldrà col·locar un sobreeixidor del baixant de pluvials cap al de residuals, per tal que, en el cas que 

es colmati l’element de retenció-infiltració d’aigua de pluja, l’aigua de les teulades pugui evacuar cap a 

la claveguera. En qualsevol cas, es col·locarà una clapeta anti-retorn que s’obri en el sentit pluvial-

residual, per evitar que una obturació del clavegueró de residuals pugui contaminar els elements de 

drenatge sostenible on desguassen els baixants de pluvials. 

5. Es recomana la col·locació d’un filtre en les canaletes de les teulades per minimitzar l’arribada de 

sòlids als pous d’infiltració, millorant així el seu funcionament i manteniment. 

6. En cas que l’actuació prevegi la infiltració d’aigua al terreny, s’hauran de complir algunes condicions 

específiques: 

a. Si la infiltració es provocada mitjançant sistemes de graves o similars que provoquin l’entrada de 

l’aigua al terreny caldrà disposar de l’aval de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per la proposta, 

obtingut prèviament a l’inici de les obres,. 

b. Al cas anterior o si la infiltració al terreny és realitza naturalment el projecte haurà d’incloure un 

annex geotècnic que inclogui dades de caracterització del terreny  (entre d’altres la permeabilitat), i 
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un estudi que demostri que el terreny té capacitat suficient per infiltrar l’aigua de pluja prevista en 

el projecte. 

7. En qualsevol cas, la implantació de TEDUS en noves urbanitzacions no implica que es pugui reduir la 

capacitat de la xarxa de clavegueram a executar, aquesta s’haurà de dimensionar igualment per la 

pluja de disseny de T=10 anys. 

8. El disseny de TEDUS ha de considerar que la màxima fondària d’una làmina d’aigua a la via pública, 

per qüestions de seguretat, és de 30 cm. Si de manera excepcional aquest requisit no es pot complir 

s’haurà de justificar i definir els sistemes de seguretat adequats. 

 

b. Elements de ventilació d’infraestructures subterrànies 

En el projecte d’aquests elements (ferrocarrils, aparcaments, ...) cal tenir en compte els següents 

aspectes: 

1. En zones sensibles de patir acumulacions superficials d’aigua en episodis de pluja intensos (punts 

baixos, zones d’alt risc d’inundabilitat), els elements de ventilació de les infraestructures subterrànies 

haurien de quedar elevats per sobre de la cota de paviment, per tal de protegir aquests elements 

davant d’inundacions. 

2. Es recomana no reduir, en noves urbanitzacions, la cota de protecció actual dels elements de 

ventilació existents a la ciutat, per no augmentar el risc d’inundació d’aquests. 

 

c. Urbanització de zones urbanes de Collserola  

Per la seva singularitat, en els projectes d’urbanització de les zones urbanes de Collserola s’aplicaran els 

següents criteris: 

3. S’evitarà connectar les aigües pluvials a la xarxa d’aigües residuals existent, afavorint l’escorriment 

superficial d’aquestes de forma natural cap al medi. 

4. Cal assegurar en tot cas que la configuració del carrer no genera punts baixos d’acumulació d’aigua. 

En el cas que per motius topogràfics el punt baix sigui inevitable, caldrà dotar-lo d’un sistema de 

recollida pluvial que haurà de restituir l’aigua captada cap al medi amb el mínim recorregut possible, 

però evitant discórrer per l’interior de finques privades. 

5. Cal evitar obres de drenatge lineal tipus cuneta. Quan per motius de secció viària sigui inevitable 

posar-les, aquestes es conduiran cap al medi amb el mínim recorregut possible, però evitant discórrer 

per l’interior de finques privades. 

6. La restitució de l’aigua captada cap al medi es farà en unes condicions constructives tals que no 

provoquin erosions als marges naturals. El projecte estudiarà la solució necessària per evitar l’erosió 

del terreny, per exemple, protegint-los amb escullera o emmacat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1. DETALLS D’ELEMENTS DE CLAVEGUERAM 

 
1. Tapes i reixes 

2. Disposició d’embornals en calçada 

3. Connexió d’embornals no sifònics 

4. Connexió d’embornals sifònics 

5. Trasllat d’embornals 

6. Pous de registre 

7. Seccions tipus 

8. Connexions de claveguerons de particulars 

9. Clapetes,clips i sifons 

10. Salts i ràpids 

11. Cunetes i sorrers 

12. Varis 

13. Taules de capacitat de les reixes d’embornals 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TAPES I REIXES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DISPOSICIÓ D’EMBORNALS EN CALÇADA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONNEXIÓ D’EMBORNALS NO SIFÒNICS 

 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONNEXIÓ D’EMBORNALS SIFÒNICS 

 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TRASLLAT D’EMBORNALS 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. POUS DE REGISTRE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SECCIONS TIPUS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONNEXIONS DE CLAVEGUERONS DE PARTICULARS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CLAPETES,CLIPS I SIFONS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SALTS I RÀPIDS 

 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CUNETES I SORRERS 

 



 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. VARIS 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. TAULES DE CAPACITAT DE LES REIXES D’EMBORNALS 
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1. Objecte 

L'Ajuntament de Barcelona impulsa el desenvolupament d'un Protocol de 
Projectes amb la finalitat d'aconseguir una millor gestió dels recursos i realitzar una 
coordinació de la informació de tots els projectes arquitectònics, urbans o 
d'infraestructures que es desenvolupen a la ciutat. 

 

Aquest document fixa els criteris generals, que s'hauran d'aplicar a tots els 
projectes bàsics i executius d'urbanització, infraestructures o d'infraestructures amb 
elements d'urbanització; que dissenyen, modifiquen i/o milloren la senyalització vial 
de la ciutat de Barcelona, amb apartats específics de senyalització fixa i 
senyalització provisional. 

 

A més també fixa els formats de lliurament de plànols as-built per facilitar 
l’actualització dels diferents inventaris municipals, tant cartogràfic com de 
senyalització i altres elements urbans. 
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2. Normativa d’aplicació 

La senyalització de Barcelona s'executarà seguint les directrius definides al 
Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona i les seves 
actualitzacions anuals, publicat pel Departament de Senyalització de la Direcció de 
Mobilitat: 

 
http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Barcelona.pdf 

 
 Pel que fa a carrils bici es seguiran els criteris marcats pel Manual de 

disseny de carrils bici de Barcelona, publicat al 2016 per la Direcció de Serveis de 
Mobilitat: 

 

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/ManualCarrilBici2016.pdf 
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3. Senyalització Fixa 

 

Ubicació 

Senyalització de Codi 

· Els pals de suport s’han de col·locar a 0,80 m de la línia exterior de la 
vorera. En conseqüència, per voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els 
senyals s’hauran de instal·lar en banderola amb pal col·locat a tocar a la 
façana. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el 
pas dels vianants. 

· Els senyals verticals es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte 
el terra per evitar actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels 
senyal amb la calçada serà de 50 cm. 

 

Criteri per a la col.locació de senyals de codi 
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Senyalització d’Orientació 

· Els pals de suport s’han de col·locar a 1,20 m de la línia exterior de la 
vorera. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el 
pas dels vianants. 

· Els mòduls es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte el terra 
per evitar actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels senyal 
amb la calçada serà de 60 cm. 

 
Criteri per a la col.locació de senyals d’orientaciói 
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Tipus, dimensions i característiques tècniques 

Senyalització de Codi 

· Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre  
60 mm, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb 
color RAL 7037. En cap cas s’acceptaran suports de secció rectangular. 

· L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 20 cm agafat amb 
morter hidràulic d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), utilitzant una relació 
morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó. 

· La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High 
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm 
d’espessor. 

 

· Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen 
les següents mides: 

Mida dels senyals 
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· El color de la cara posterior dels senyals serà el RAL 7037 (gris pols) i 
a més tots els senyals hauran de portar el marcatge CE, de conformitat 
amb la Norma UNE EN 12899-1:2010 i la directiva 89/106/CEE, l’escut de 
l’Ajuntament de Barcelona i la data de fabricació. 

 

· Als nous semàfors model Barcelona, els senyals verticals es col·locaran 

ancorats a semàfor amb peça d’adaptació de fosa d’alumini i amb un 
diàmetre de 40 cm.  

 

Detall de peça d’adaptació de senyal a semàfor 
 

 

Col.locació de senyals ancorats en semàfors 
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· Tanmateix, els senyals a col·locar a una trama tipus “casc antic”, amb 
carrers de menys de 8 m d’amplada, també seran de diàmetre 40 cm. A 
més s’ancoraran a mur amb mènsula 

· El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen 
els senyals de trànsit ha de ser Helvètica Bold condensada al 80 %, 
composada amb una separació entre caràcters de 5%,, i en minúscula.  

 

Tipus de lletra  
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Senyalització d’Orientació 

Suports 

· El suport serà de secció cilíndrica, totalment acanalat, de diàmetres 
variables i portaran corredisses telescòpics amb l'objecte de permetre 
afegir o retirar indicadors respectant alçada mínima i una millor fixació de 
la placa al pal, impedint així la rotació o moviment dels indicadors 
instal·lats. 

 

· Realitzats en alumini extrusionat (aliatges 6063, 6106, 6005, o de 
similars característiques) i posteriorment lacats amb pols-polièster 
termoendurible, amb aplicació electrostàtica i polimeració a 200º, amb un 
gruix d’unes 60-70 micres i color RAL 9007. 

 

· La part superior haurà d’estar protegida amb un tap 
d’ABS i els tapajuntes dels suports telescòpics i 
embellidors hauran de ser també d’ABS per assegurar 
la impermeabilitat d’aquest. 

 

· Les dimensions dels pals seran dependents del 
nombre de mòduls a subjectar i s'ajustaran a les de la 
següent taula de normalització: 

DIÀMETRE CATEGORIA 
RESISTENT 90 mm MC 

114 mm MD ME 
140 mm ME MF MG 
168 mm MH 

 

 

 

Categoria MC MD ME MF MG MH 
Moment admissible (kN x m) 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

Diàmetre del suport 90 114 114/140 140 140/168 168 
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Ancoratge 

· Els suports s’implantaran al terra mitjançant soles de fundició de ferro 
galvanitzat en calent 80 micres, formades per dos semicollarins iguals 
fixats amb cargoleria units al dau de formigó mitjançant perns d’ancoratge 
zincats, posicionats amb una plantilla. 

· Les dimensions mínimes dels perns (Ф, L i P) i les seves separacions (d) 
s’ajustaran a la taula següent: 

DADES 
PERNS 

SUPORT TIPUS 
MC MD ME MF MG MH 

F (m) 16 16 20 20 24 30 
d (m) 0,16 0,20 0,23 0,23 0,27 0,27 
L (m) 0,30 0,40 0,45 0,70 0,70 0,80 
P (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 
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Fonaments 

· Els fonaments de les plaques o plafons seran de formigó del tipus HM-
20. 

· Les dimensions mínimes dels fonaments en funció dels suports seran les 
reflectides a la taula següent: 

SUPORT 
TIPUS 

FONAMENT 

Llarg A (m) Ample B (m) Alçada C (m) 

MA 0,60 0,60 0,50 
MB 0,90 0,60 0,60 
MC 1,10 0,70 0,70 
MD 1,30 0,90 0,80 
ME 1,50 0,90 0,90 
MF 1,70 1,10 1,00 
MG 1,90 1,10 1,10 
MH 2,10 1,30 1,20 

 

· Aquestes dimensions són donades en el supòsit d’un fonament calculat 
com a pou rígid i un terreny de mala qualitat, amb una càrrega admissible 
de 0,1 N/mm . Per al càlcul de l’estabilitat del conjunt s’estableix un 
coeficient de seguretat a la bolcada d’1,50. Per a la verificació estructural 
dels fonaments de formigó s’aplicaran els criteris del CTE DB-SE-C. 
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Mòduls Indicadors 

· Els mòduls indicadors seran panells d’alumini construïts amb un perfil 
perimetral que consta de les parts rectes fetes en aleació d’alumini 
6060T5, que incorpora els rails per fixar les abraçadores, i de les parts 
corbes (radi 50 mm.) fetes amb aleació d’alumini 6060T51, amb una part 
davantera d’alumini de gruix 16/10e, d’aleació d’alumini 1050 A.H. 287. i 
una altra al darrera d’iguals característiques, formant un calaix tancat. Tot 

el conjunt estarà lacat amb pols-polièster termoendurible, amb aplicació 
electrostàtica i polimeració a 200 º, amb un gruix d’unes 60-70 micres, 
RAL 9007. Tota la cargoleria serà d’acer inoxidable. 

  

· La cara davantera serà retolada mitjançant làmina retroreflectant RA2 
High Intensity Prismatic (HIP) grade i vinils no reflectants homologats 
RAL 5011 (blau) per textos amb làmina antivandàlica tipus POF o similar. 

· Les dimensions dels mòduls indicadors dependran de l’amplada de la 
vorera: 

 

Longitud Alçada 

2200 mm. 570 mm. 

2200 mm. 300 mm. 

1500 mm. 370 mm. 

1500 mm. 200 mm. 

1000 mm. 200 mm. 

700 mm. 150 mm. 
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Fixació dels mòduls indicadors al suport 

· La fixació de cada mòdul indicador al suport es 
farà exteriorment mitjançant abraçadores de 
fixació de fosa d’alumini i diàmetre 90 mm. La 
part interior serà estriada, per no permetre que 
pugui girar el suport o el panell, lacades amb 
pols-polièster termoendurible, amb aplicació 

electrostàtica i polimeració a 200 º, amb un gruix 
d’unes 60-70 micres, RAL 9007. 

 

· El fust en els senyals telescòpics serà 2,60m d’alçada. 

 

· Hi haurà quatre mides d’abraçadora: 60 a 75 cm, 75 a 100 cm, 110 a 
120 cm i 140 a 170 cm. 

 

· Tota la tipografia, textos, pictogrames, color dels calaixos, etc. compliran la 
normativa establerta per la senyalització específica adoptada en cada 
moment per l’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció de Serveis 
de Mobilitat. El RAL dels mòduls serà el 9007 (alumini gris) 

 

· L'alfabet en el qual s'inclouran els textos serà "Helvètica Bold 75” amb 
una separació entre caràcters de -5%. 

 

· Els colors que s'utilitzaran seran: 

o Blau fosc per als calaixos superiors (noms de carrer) i per als 
pictogrames corresponent a "RAL 5011". 

o Negre per a textos i pictograma representatiu de Fira corresponent 
a "RAL 9004". 

o Blau clar per a caixetins i al pictograma representatiu d'hospital 
corresponent a "RAL 5005". 
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o Blanc per a textos i fons corresponent a "RAL9003" 

o La resta de colors a utilitzar estan definits a l'Annex 3 “Colors 
normalitzats” del Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de 
Barcelona 
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Senyalització Horitzontal 

· La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de 
nous aglomerats, pel que fa a línies de separació, tacs dels passos de 
vianants, etc., haurà de ser de color blanc. Per motius mediambientals es 
proposa la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents), 
dosificació mínima 720 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells 
angulosos (tipus Varilux o similar) amb dosificació de 300 gr/m2 en passos 

zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a 
un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175.  

 

· Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component 
amb aplicació a màquina, amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició 
de partícules de vidre (tipus Varilux o similar) en els mateixos casos 
anteriors. 

 

· La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al 
blanc, serà acrílica amb una dosificació mínima de 720gr/m2, excepte 
pels carrils bici amb possible invasió d’altres vehicles per maniobra i al 
inici i fi de zones 30, en que s’utilitzarà pintura de doble component amb 
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. En 
aquests casos el color serà el RAL 3020 (vermell trànsit). 

 

· Per a marques vials prefabricades s’utilitzaran materials 
termoadherents amb un gruix de 3 mm i un coeficient de lliscament mínim 
de 0,60 SRT. Exemples d’aquest tipus de marca son les inscripcions de 
atenció zona escolar o de perill vianants. 
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4. Senyalització Provisional 

Quan es tracta de modificacions per obres cal tenir en compte que, en la 
majoria de casos, s’hauran de fer canvis de senyalització no només dins de l’àmbit 
estricte del projecte sinó també als entorns. 

Tota la senyalització de l’àmbit i dels entorns haurà d’estudiar-se com global 
de forma que sigui coherent amb la situació definitiva d’ordenació. Tots els 
desviaments d’obres hauran de ser aprovats prèviament pel Comitè d’Obres i 
Mobilitat. 

S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar tots els senyals i marques 
vials que s’hagin malmès per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora 
de l’àmbit concret de l’obra. 

· Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives 
retroreflectants amb condicions de retirabilitat segons Norma  
8.3 I.C de Senyalització d’Obres per tal de conservar la marca original i per 
evitar l’esborrat de marques vials provisionals, inclòs fora de l’àmbit de 
l’obra. 

· La senyalització vertical d’obres es podrà col·locar en pal d’acer 
galvanitzat. En desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 
de retroreflexió. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació 
urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retroreflexió, segons 
Norma UNE 135 334. 

· Quan es retirin pals de suport no només s’ha de retallar el perfil 
metàl·lic, sinó que es necessari eliminar-ho totalment per tornar a reposar 
la vorera original. No s’acceptaran els senyals retirats mitjançant tallat 
amb la radial únicament. 

· En obres que impliquin modificació de traçat i estigui previst 
pavimentar, s’empraran marques vials amb pintura groga amb 
microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat 
nocturna quan estigui previst repavimentar la calçada. 

· En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb 
màquina granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina 
fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig. 
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5. Bones pràctiques 

 

· S’ha de minimitzar el nombre de pals suport, aprofitant, sempre que 
sigui possible, fanals i semàfors existents. 

· Com a norma general s’ha de minimitzar el nombre de senyals. Per 
ordenar i regular un tram de carrer només és necessari col·locar un senyal 
al inici o al final del tram, sempre i quan quedi ben delimitat. Col·locar tots 
dos senyals, d’inici i de final, es considera un excés de senyalització. 
Recordar que un senyal vertical, que regula i ordena un tram d’un carril de 
circulació o de serveis, regeix des del punt on és col·locat fins al següent 
senyal o fins al límit físic del tram (v.gr.: cruïlla).  

· Els senyals verticals es col·locaran al principi del tram que es vol 
ordenar (en el sentit de la marxa). 

· A totes les cruïlles s’ha d’indicar quins girs estan prohibits, quins 
carrers són d’entrada prohibida i que tots ells gaudeixin de màxima 
visibilitat. A més no cal duplicar a banda i banda del carrer els senyals 
d’entrada prohibida a tota classe de vehicles (R-101). Normalment es 
col·loquen en l’angle obert del possible gir, i de manera que sigui fàcilment 
visible per als conductors. 

 
Senyalització de cruïlla tipus Eixample amb semàfors 

 

· A les cruïlles, es recomana col·locar un senyal d'obligat continuar recte, o 
a esquerra/dreta, quan no hi hagi cap altre itinerari possible. En el cas que 



  

  

 

21 

es pugui continuar recta i girar a la dreta o esquerra, es col·locarà un 
senyal  
R-303 o R-302 respectivament. 

 

 
· La col·locació d’un senyal d’entrada prohibida sobre un de direcció 

obligatòria (R-401a/b) pot resultar confós per als conductors i serà 
necessari separar aquests senyals: situant el de direcció obligatòria a la 
mitjana i el d’entrada prohibida al lateral de la calçada que correspongui. 
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· Per prohibir l’estacionament de motos en vorera se seguiran els 
següents criteris de senyalització:  

o A les voreres on ja està prohibit estacionar motos en vorera segons 
l’Ordenança de Circulació de Vehicles i de Vianants no es col·locarà 
cap senyalització per recordar-ho. 

o Per prohibir l’estacionament de motos en vorera quan hi ha carril 
d’estacionament en calçada s’ha de col·locar un senyal R-308, 
orientat cap a la vorera, acompanyat de la placa complementària  
A-13 (Motos en vorera). Aquest senyal s’instal·larà tant al pas de 
vianants de entrada al carrer com al de sortida. 

 

o Per prohibir qualsevol estacionament en calçada i alhora el de 
motos en vorera es col·loca un senyal R-308, orientat cap a la 
calçada, amb la placa complementària A-14 (Inclús motos en 
vorera). 
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o A les cruïlles en T en què està prohibit l'estacionament de motos al 
carrer principal, es col·locaran a banda i banda senyals R-308 més 
plaques complementàries A-13 orientats cap a la vorera, i un senyal 
R-308 més placa A-14 orientat cap al carrer que s’incorpora. 

 

· Finalment, cal recordar que en cas de dubte o contradicció entre 
senyalització vertical i senyalització horitzontal, la senyalització vertical 
preval sobre la horitzontal. 

 

· Quan dos senyals es col·loquin en el mateix suport, la disposició 
correcta dels senyals segons les diferents combinacions serà: 
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Fig . Exemple de col·locació senyals 

 

· Quan es vol restringir la circulació a un carrer cal delimitar clarament 
quins vehicles no poden circular i, si cal, marcar l’horari de les restriccions. 

 

· Es necessari col·locar les plaquetes de numeració de carrer a les 
cruïlles de carrers centralitzats per tal d'indicar als conductors el nom i els 
números del carrer al que es poden incorporar si giren. Només es 
col·locaran si el gir està permès i si hi ha semàfor, i en el costat de la 
calçada des d’on es realitzi. 
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· Als carrers de plataforma única cal minimitzar la senyalització a les 
entrades. Per exemple, no cal senyalitzar el límit de velocitat de circulació, 
ni advertir el perill de la circulació de vianants, ni tampoc que és un carrer 
residencial (S-28 i S-29). 

 

· Als carrers de plataforma única, on la calçada s’hagi diferenciat de la 
vorera amb un paviment asfàltic, caldrà senyalitzar els passos de vianants 
amb senyalització horitzontal. En canvi, com a norma general, als carrers 
de plataforma única on només hi hagi paviment de peces no s’haurà 
d’executar cap tipus de senyalització horitzontal. 

 

· A fi de millorar la visibilitat als passos de vianants i augmentar la 
seguretat, no s’han de col·locar les zones de càrrega i descàrrega, així 
com contenidors, abans d’un pas de vianants. La distància mínima de 
separació serà de 5 m i és aconsellable pintar motos entre mig. Tot allò 
que destorbi la visibilitat i la llegibilitat del carrer, s’ha de col·locar al mig 
del tram de carrer, o un cop passat el pas. 
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· Els passos de vianants sense semàfors es senyalitzaran sempre amb 
senyals S-13 per reforçar la seguretat dels vianants. 
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· La ubicació dels contenidors, així com les característiques de les 
reserves d'estacionament i els guals a la via pública, cal consultar-les amb 
el Serveis Tècnics de Districte. 
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Reserves de motos 

· No és necessari implantar senyalització vertical d’estacionament autoritzat 
de motos per a un nombre menor de vuit places d’aparcament d’aquest 
tipus, evitant així una excessiva proliferació de senyals al carrer. 

· No cal duplicar la senyalització vertical als estacionament de motos, un 
únic senyal és suficient. 

 

Reserves de càrrega i descàrrega 

· Els senyals verticals de càrrega i descàrrega B-21 i següents es 
col·locaran a l’àrea de la ciutat amb estacionament regulat. Fora de l’ àrea 
regulada el model de senyal serà tipus B-31 i següents. 
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Reserves de Bicicleta 

· Com a norma general sempre que hi hagi estacionament en cordó la 
reserva de bicicleta es col·locarà a la calçada. 

 

· En cas d’anar a vorera es recomana col·locar l’estacionament on la vorera 
reuneixi les condicions geomètriques per garantir el pas als vianants, 
separat 95 cm de la vorada ó 60 cm de la façana, i sempre evitant que 
coincideixi amb parades de taxi, zones de càrrega i descàrrega, 
aparcaments reservat per a persones amb mobilitat reduïda, així com amb 
altres zones on pugui obstaculitzar.  
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Carril bus 

· A l’inici de cada tram de vial on hi hagi carril bus/taxi s’haurà de senyalitzar 
verticalment aquest amb un senyal B-1 i següents (minimitzant el número 
de pals aprofitant els fanals) i horitzontalment amb la inscripció BUS (E-71) 
o amb les inscripcions BUS (E-71) i Taxi (E-72). No s’utilitza cap marca per 

indicar l’inici, només aquestes inscripcions. 

 

 
· Si el carril és en segona posició (si hi ha un carril d’estacionament a la 

seva dreta) i sense horari, no cal col·locar senyalització vertical, amb la 
senyalització horitzontal és suficient. 

 

· Les parades de carril bus amb plataforma o col·locades al mig d'un carril 
bus 24 h (sense cap tipus d'horari) no es senyalitzaran vertical ni 
horitzontalment. 

· En un carril bus, on es permeti l’estacionament en una franja horària, cal 
senyalitzar les parades de bus i els espais on estan situats els contenidors 
a fi de facilitar la maniobra dels busos i dels vehicles que han de fer la 
recollida d’escombraries amb senyals R-307 i plaques complementàries  
B-11 per a autobusos i C-1 per a contenidors. 
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6. Plànols as-built 

Abans de l’obra els projectistes podran descarregar des de CartoBCN, portal 
de descàrregues de cartografia de l’Ajuntament de Barcelona, tant l’última 
informació cartogràfica municipal com l’inventari de elements de senyalització. 

 

Una vegada acabada l’obra serà obligatori lliurar els plànols as-built amb 
una estructura de dades que faciliti el manteniment dels diferents inventaris 
municipals, tant el cartogràfic, que manté el Departament de Informació de Base i 
Cartogràfic de l’Institut Municipal d’Informàtica, com el de senyalització, que 
s’emmagatzema al Sistema de Informació Geogràfica Inca Urbano i manté el 
Departament de Espai Urbà, de la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia 
Urbana.  

  



  

  

 

33 

 

Àrea d’actuació, dades de l’obra i amidaments 

Als plànols as-built es delimitarà l’àmbit d’actuació de l’obra mitjançant un 
polígon tancat a la capa “Àmbit”.  

També es lliurarà un arxiu Excel amb les dades generals de l’obra i els 
amidaments de senyalització vertical i horitzontal (veure arxiu Model dades de 

l'obra.xlsx): 

· Full Dades de l'Obra 
o Nom de l’obra 
o Promotor 
o Empresa 
o Data d’inici de l’obra 
o Data de finalització de l’obra 

· Full Senyalització Vertical 
o Coordenades X,Y del senyal 
o Suport 
o Codi del senyal 
o Llegenda 
o Dimensions (cm) 
o Material 
o Alçada lliure (m) 
o Retroreflectància 

· Full Senyalització Horitzontal 
o Tipus marca vial 
o Color 
o Material 
o ml 10 cm 
o ml 15 cm 
o ml 20cm 
o ml 30 cm 
o ml 40 cm 
o ml 50 cm 
o m2 
o Unitats 

A més, es lliuraran els resultats de tots els assaigs de lliscament fets.  
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Cartografia municipal topogràfica 

Es prepararà la cartografia municipal topogràfica d’acord als criteris fixats al 
“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal 
topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona”  

El sistema geodèsic de referència serà l’ETRS89 i el sistema cartogràfic de 
representació serà la projecció UTM 31N. 

La posició planimètrica i altimètrica dels elements ben definits i recollits per 
taquimetria o GPS no diferirà de la veritable en més dels valors indicats a escala 
1:500 (7,5 cm en planimetria i 10 cm en altimetria). 
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Senyalització Vertical 

La informació es lliurarà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG 
(AutoCad) amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació 
prèviament definits. Als plànols es representaran els suports amb un codi de colors 
en funció de la seva tipologia (pal, semàfor, fanal, banderola, etc.) i la senyalització, 
tant de codi com informativa, amb símbols gràfics, que els representin fidelment  

Al costat dels senyals verticals s’anotarà: 

· Codi del senyal. 

· Llegenda, en el cas de plaques complementàries no normalitzades 
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Senyalització Horitzontal 

La informació es lliurarà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG 
(AutoCad) amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació 
prèviament definits. Als arxius DGN o DWG només tindrem tres tipus d’elements: 

· Cèl·lules (DGN) o blocs (DWG), per a fletxes i inscripcions. 

· Polígons tancats farcits, per a tot tipus de línies, passos de vianants i 
cebrejats. 

· Texts, quan s’utilitzen missatges que no siguin estàndard 

El color dels anteriors elements serà el de la marca vial que representin: 
blanc, groc, blau, verd o vermell. 

L’estructura de nivells o capes serà la següent: 

Capa Tipologia Contingut 

Bicing Polígons Línia exterior estació Bicing 

CarrilBici10 Polígons Línies de carril bicicleta de 10 cm 

CarrilBici30 Polígons Línies de carril bicicleta de 30 cm 

CarrilBus30 Polígons Línies de carril bus de 30 cm 

Cebrejats Polígons Franges obliqües de illetes i separadors de 

trànsit, "catifes" vermelles de zona 30 i carril bici 

amb possible invasió d'altres vehicles 

Contenidor15 Polígons Línies de contenidor 

Estacionament10 Polígons Línies de estacionament de 10 cm (àrea verda, 

àrea blava, estacionament no regulat, places per 

a persones amb mobilitat reduïda…) 

EstacionamentMotos10 Polígons Línies de estacionament específiques de motos 

de 10 cm 

Inscripcions Cèl·lules (DGN) / 

Blocs (DWG) 

Fletxes e inscripcions  

Linia10 Polígons Línies de carrils de 10 cm 

Linia15 Polígons Línies de carrils de 15 cm 

Linia40 Polígons Línies transversals de 40 cm de detenció i cediu el 

pas 

NoBloqEncreu15 Polígons Línies de graelles de no bloquejar encreuament 

de 15 cm 

NoEstacionament15 Polígons Línies grogues de prohibició d'estacionament de 

15 cm 

PassosBicis Polígons Passos de bicicletes 
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PassosElevats Polígons Triangles de passos elevats 

PassosPastilles Polígons Passos de pastilles (passos no semaforitzats) 

PassosTacs Polígons Passos de tacs (passos semaforitzats) 

ZigazagaBateria15 Polígons Línies de ziga-zaga en bateria (càrrega i 

descàrrega, taxis…) 

ZigazagaCordo15 Polígons Línies de ziga-zaga en cordó (càrrega i descàrrega, 

taxis…) 

 

Per tal de facilitar l’elaboració de plànols as-built, amb aquest plec tècnic es 
lliuren els següents arxius: 

· Arxius d’exemple amb tot tipus d’elements delineats amb l’estructura de 
dades descrit: 

o Exemple marques vials.dgn (MicroStation) 

o Exemple marques vials.dwg (AutoCad) 

 

Arxiu d’exemple amb marques vials  
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· Biblioteques amb la simbologia de fletxes i inscripcions (veure ANNEX: 

Biblioteca de cèl·lules / blocs) 

o Biblioteca de cèl·lules.cel (MicroStation) 

o Arxius dwg amb blocs (AutoCad) 

Nom Descripció  Nom Descripció 

BCN-BiciAvis1D.dwg Avís carril bici 1 sentit  BCN-TxtE100.dwg Bus 1 

BCN-BiciAvis1I.dwg Avís carril bici 1 sentit  BCN-TxtE101.dwg Bus 2 

BCN-BiciAvis2.dwg Avís carril bici 2 sentits  BCN-VM20.dwg Inici Zona 20 

BCN-BiciCeda.dwg Cediu el pas en carril bici  BCN-VM20F.dwg Fi Zona 20 

BCN-BiciE73b.dwg Stop en carril bici  BCN-VM30.dwg Inici Zona 30 

BCN-BiciE77a.dwg Bicicleta  BCN-VM30F.dwg Fi Zona 30 

BCN-BiciE90.dwg Circulació prohibida a bicicletes  BCN-VM30F2.dwg Fi Zona 30 

BCN-BiciFlechaR.dwg Fletxa recta en carril bici  BCN-XB_D20.dwg Intercanviador d'autobusos D20 

BCN-BiciFleE50D.dwg Fletxa dreta en carril bici  BCN-XB_H6.dwg Intercanviador d'autobusos H6 

BCN-BiciFleE50I.dwg Fletxa esquerra en carril bici  BCN-XB_H8.dwg Intercanviador d'autobusos H8 

BCN-CamiEscolar.dwg Camí escolar  BCN-XB_H10.dwg Intercanviador d'autobusos H10 

BCN-CosConsular.dwg Text Cos Consular  BCN-XB_H12.dwg Intercanviador d'autobusos H12 

BCN-E-78D.dwg Persones amb mobilitat reduïda  BCN-XB_H14.dwg Intercanviador d'autobusos H14 

BCN-E-78I.dwg Persones amb mobilitat reduïda  BCN-XB_H16.dwg Intercanviador d'autobusos H16 

BCN-E74b.dwg Cediu el pas en cruïlla tipus Eixample  BCN-XB_V3.dwg Intercanviador d'autobusos V3 

BCN-E75.dwg Limitació de velocitat 30 Km/h  BCN-XB_V7.dwg Intercanviador d'autobusos V7 

BCN-E79.dwg Moto en zona avançada  BCN-XB_V15.dwg Intercanviador d'autobusos V15 

BCN-E80a.dwg Punt de recàrrega de turisme elèctric  BCN-XB_V17.dwg Intercanviador d'autobusos V17 

BCN-E80d.dwg Punt de recàrrega de taxi elèctric  BCN-XB_V21.dwg Intercanviador d'autobusos V21 

BCN-E80e.dwg Punt de recàrrega de vehicles de CID  Bici1.dwg Bicicleta 

BCN-E91.dwg Avís de perill d'estació Bicing  Bici2.dwg Bicicleta 

BCN-E92.dwg Bus a peu  BiciFlechaDI.dwg Fletxa dreta o a l'esquerra en carril bici 

BCN-E94a.dwg Avís precaució bus esquerra  BiciFlechaRD.dwg Fletxa recta o a la dreta en carril bici 

BCN-E94b.dwg Avís precaució bus dreta  BiciFlechaRDI.dwg Fletxa dreta o a l'esquerra en carril bici 

BCN-E94c.dwg Avís precaució bus dreta-esquerra  BiciFlechaRI.dwg Fletxa recta o a l'esquerra en carril bici 

BCN-E95a.dwg Avís precaució tramvia 1  BiciPelPeat.dwg Perill vianants 

BCN-E95b.dwg Avís precaució tramvia 2  Ceda.dwg Cediu el pas 

BCN-E95c.dwg Avís precaució tramvia 3  ComCarBusD.dwg Carril Bus dreta 

BCN-E99.dwg Pujada bus  FlechaFinCarD.dwg Fletxa fi de carril dret 

BCN-E102.dwg Atenció zona escolar  FlechaFinCarI.dwg Fletxa fi de carril esquerre 

BCN-E104.dwg Perill vehicle elèctric  FlechaRetorno.dwg Fletxa de retorn 

BCN-FCiudadD.dwg Fletxa a la esquerra  PeligroCiclista.dwg Perill ciclistes 

BCN-FCiudadDI.dwg Fletxa a la dreta o a l'esquerra  StopCiudad.dwg Stop en ciutat 

BCN-FCiudadI.dwg Fletxa a la esquerra  StopCtra.dwg Stop en carretera 

BCN-FCiudadR.dwg Fletxa recta  TxtBus.dwg Text bus 

BCN-FCiudadRD.dwg Fletxa recta o a la dreta  TxtTaxi.dwg Text taxi 

BCN-FCiudadRDI.dwg Fletxa recta o a la dreta o a l'esquerra  VM10.dwg Limitació de velocitat 10km/h 

BCN-FCiudadRI.dwg Fletxa recta o a la esquerra  VM20.dwg Limitació de velocitat 20km/h 

BCN-FlechaDoble.dwg Fletxa carril bidireccional Av. Diagonal  VM40.dwg Limitació de velocitat 40km/h 

BCN-FlechaE42bD.dwg Fletxa obliqua a la dreta  VM50.dwg Limitació de velocitat 50km/h 

BCN-FlechaE42bI.dwg Fletxa obliqua a l'esquerra  

BCN-FlechaE43b.dwg Fletxa recta i obliqua a la dreta  

BCN-LimAlt_4.dwg Limitació d'alçada 4 m  

BCN-MotoElec.dwg Punt de recàrrega de moto elèctrica  

BCN-ParkingP.dwg Accés a aparcament  

BCN-PeligroPeat.dwg Perill vianants  

BCN-TxtE79a.dwg Motos en xamfrà de l'Eixample  
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ANNEX: Biblioteca de cèl·lules / blocs 
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Annex 0
Especificacions generals
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Detall i dimensions logotip Contactless 



Model de taula a emplenar per demanar codis QR. En negre informació a emplenar per el projectista, en 
verd informació a emplenar per l’Oficina Tècnica de Barcelona Contactless  
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