ESPAI PÚBLIC
OFICINA D’ESPAIS VERDS
Setembre 2017

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I
L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG ALS MUNICIPIS DE
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ÍNDEX
1

INTRODUCCIÓ ....................................................................................... 3

2

NECESSITATS, DOSIS I FREQÜÈNCIA ........................................................... 3
2.1. NECESSITATS ................................................................................... 3
2.2. DOSI I FREQÜÈNCIA DE REG ................................................................ 4
2.3. TEMPS DE REG, HORARI I CONSUM ...................................................... 5

3

DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ ................................................................... 6
3.1. GENERALITATS ................................................................................. 6
3.2. ESCOMESA ...................................................................................... 6
3.3. LA XARXA DE REG ........................................................................... 10
3.4. DISTRIBUÏDORS D’AIGUA ................................................................. 15
3.5. PROGRAMACIÓ DEL REG .................................................................. 23

4

ALTRES ELEMENTS AMB AIGUA .............................................................. 27
4.1. FONTS .......................................................................................... 27
4.2. ALTRES SUBMINISTRES .................................................................... 27

5

REDACCIÓ DEL PROJECTE ...................................................................... 29
5.1. REDACCIÓ DEL PROJECTE ................................................................. 29
5.2. SUPERVISIÓ I RECEPCIÓ DEL PROJECTE ............................................... 30

6

SEGUIMENT I RECEPCIÓ DE L’OBRA ......................................................... 31
6.1. SUPERVISIÓ I RECEPCIÓ D’OBRA ........................................................ 31
6.2. FINAL D’OBRA ................................................................................ 33

7

ANNEX I ............................................................................................. 35

8

ANNEX II ............................................................................................ 41

9

ANNEX III ........................................................................................... 43

2

1 INTRODUCCIÓ
El present document és un recull de les especificacions tècniques a complir per al disseny i
l’execució de noves instal•lacions de reg en tots els parcs metropolitans dins de l’àmbit de l’AMB.
També són les directrius a seguir en tots els projectes gestionats per l’AMB que desprès passaran
al manteniment dels serveis municipals, sempre que no hi hagi unes directrius específiques de
reg del municipi on es projecta l’obra.
Està dirigit a projectistes, direcció d’obra, contractistes i tècnics municipals.

2 NECESSITATS, DOSIS I FREQÜÈNCIA
2.1.

Necessitats

La disponibilitat i reserva d’aigua en el sòl o substrat que exploren les arrels de les plantes ha de
ser suficient per compensar les pèrdues per transpiració. Si hi ha un desequilibri i la sortida
d’aigua és superior a l’entrada, les plantes pateixen els efectes de la manca d’aigua o estrès
hídric. Per tant, l’aigua que es perd per evaporació és la que s’ha de reposar amb el reg perquè
puguin realitzar les seves funcions vitals de nutrició i desenvolupament.
Regar és subministrar aigua a les arrels de les plantes per tal de satisfer les necessitats que no
són cobertes per la pluja. Per a calcular aquesta necessitat d’aigua en un mes concret es tenen
en compte les següents dades mensuals:
-

Pluviometria
Evapotranspiració de referència d’aquell cultiu (ET0)
Coeficient de cultiu de la planta (Kc)

Les necessitats d’aigua dels conreus agrícoles i gespes ornamentals han estat establerts en
laboratori i en estudis de camp, mesurant la pèrdua d’aigua per les plantes (Eto) i corregint
aquesta segons el tipus de conreu (factor espècie o Ks). En les zones ornamentals i jardins
s’estableixen dos correccions més: una segons la densitat de la plantació (Kd) i una altra segons
el microclima esperat (Kmc).
La determinació dels coeficients per calcular les necessitats de reg dels jardins (a partir de la
metodologia proposada per Costello et al.) són els següents:
Factor espècie (Ks): En jardins amb barreja de espècies de diferents necessitats cal considerar
el valor de les més exigents. (Veure publicació: WUCOLS IV)
•
•

Molt baix: entre 0 i 0,1
Baix : entre 0,1 i 0,3
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•
•

Moderat : entre 0,4 i 0,6
Elevat. entre 0,7 i 0,9; gespes càlides (0,7) i gespes fredes (0,95)

Factor densitat (Kd): Depèn de les cobertes de vegetació existents
•
•
•

Baix: entre 0,5 i 0,9 ; jardins joves i dispersos, per plantacions d'un tipus: Arbres amb
menys del 60% de cobertura o arbusts i entapissant amb menys del 90%.
Moderat: entre 0,9 i 1,1; jardins densos d’una única espècie: Arbres amb cobertura entre
el 60%-100% o arbusts i entapissant major de 90%.
Elevat : entre 1,1 i 1,3 quan hi ha varis tipus de vegetació i capes, sense un estrat
dominant.

Factor microclima (Kmo): Depèn de les condicions concretes del jardí
•
•
•

Baix: entre 0,5 i 0,9; Zones en ombra o protegides del vent
Moderat: entre 0,9 i 1,1; Condicions de camp obert sense vent
Elevat: entre 1,1 i 1,4; Zones amb fonts de calor, paviments o exposats a les ventades

Cal omplir els quadres de necessitats de reg per cada mes i per a cada tipologia de plantes que
es reguin conjuntament i tinguin necessitats assimilables: arbrat en paviment, arbrat en parterre,
arbustiva i entapissant, gespes fredes i càlides. (Annex I).
Per determinar la necessitat real d’aigua en un moment determinat, cal descomptar la pluja
efectiva, que és l’aigua retinguda a la capa de les arrels en relació a la pluja caiguda. Depèn de
les característiques del terreny i de la precipitació:
•
•

Quan la precipitació és major que 75 mm, Pluja efectiva =0,8P-25
Quan la precipitació és menor que 75 mm, Pluja efectiva =0,6P-10

2.2.

Dosi i freqüència de reg

La dosi o durada de reg útil és la quantitat d'aigua que s'ha d'aportar en cada reg perquè aquest
sigui efectiu. Es determinen les dosis admeses en funció de la permeabilitat del terreny, la
pendent i de la fondària de les arrels.
Segons la textura del sòl hi ha una reserva d’aigua disponible (RFU) que amb la fondària de les
arrels determina un volum màxim a aportar, ja que volums superiors no seran aprofitats per les
arrels. D’altre banda la permeabilitat del sòl limita el volum aportat de cop. Cal triar el valor més
petit entre aquests dos valors per determinar la dosi útil.
La dosi útil s’incrementa segons l’eficiència del sistema de reg i la necessitat de rentar el perfil
del sòl.
Si s’està treballant amb talussos, hi ha una disminució de la infiltració en funció de la pendent,
que també implica una disminució de la dosi. Aquesta s’estima segons el quadre adjunt.
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Pendent %

Factor
pendent

Disminució de la
infiltració %

<5

1

0

5-8

0,8

20

9-12

0,6

40

13-20

0,4

60

>20

0,25

75

Considerant tots aquests factors s’arriba a la dosi real a aplicar cada cop que es dona un reg.
Per estimar la freqüència de reg cal dividir les necessitats hídriques mensuals, entre la dosi útil.

2.3.

Temps de reg, horari i consum

Segons el sistema de reg i la disposició dels seus elements s’assoleix una determinada
pluviometria del sistema, que pot calcular-se a partir de la separació entre els elements o dividint
el cabal del sector per la superfície que ocupa.
Amb la dosi real de reg, i la pluviometria per a cada sistema (aspersors, broquets o degoters), es
calcula el temps que cal per aportar aquesta aigua per a cada sector o electrovàlvula.
La franja horària preferent per regar per aspersió és a partir de les 24h fins a les 6h del matí, es
un factor limitant a l’hora de dissenyar el sistema de reg. Pel reg per degoteig no hi ha una franja
horària limitant, però per un millor aprofitament de l’aigua es recomana regar quan no fa molta
calor, i preferentment en horari laboral, per poder detectar possibles fuites.
Amb el numero de regs anual, el volum aportat en cada sector i el temps de reg, es calcula el
consum anual de la instal·lació. Aquesta dada és interessant per avaluar els costos anuals de
l’aigua d’un projecte determinat i calcular els ratios de consum, utilitzats en algunes normatives
com a referències en els períodes de sequera.
També és convenient calcular el mes de màxim consum, que suposa la punta de demanda
d’aigua.
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3 DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ
3.1.

Generalitats

La instal·lació de reg construïda segons els criteris de l’AMB consta de les següents parts:
•
•
•
•

Escomesa : potable, freàtica-regenerada o pous.
Xarxa de reg: canalitzacions, pericons i tapes.
Distribuïdors d’aigua
Programació i xarxa elèctrica

L’esquema dels elements de reg es pot veure en el detall 14.

3.2.

Escomesa

L’aigua pot venir d’una xarxa potable, d’una xarxa d’aigua freàtica o regenerada o directament
d’un pou.

Escomesa de xarxa potable
Té una part que és propietat de la companyia subministradora, formada pel comptador i una clau
de pas anterior al mateix. La clau de pas anterior està en una petita arqueta abans del comptador.
Les dimensions d’aquests pericons les determina la companyia d’aigües. La clau de pas anterior
és d'ús exclusiu de la companyia subministradora. (DETALL 01)
L’eix del comptador així com l’arqueta hauran de ser perpendiculars a l’eix del vial. Els tubs del
passa murs es collaran de tal manera que el forat quedi impermeabilitzat. La brida d’espera, serà
de PN16, i el seu diàmetre dependrà de la connexió del servei.
S’aconsella projectar les instal•lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h que són subministraments
considerats normals per la S.G.A.B.
Segons l’estimació de consum, s’ha de contractar una mida d’escomesa o un altre. Cada
diàmetre d’escomesa, està associat a un dret d’escomesa ( m3/h), i per cada dret d’escomesa es
pot contractar un cabal de subministrament, sempre inferior al màxim de l’escomesa.
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La bateria de distribució es situarà desprès del comptador de la companyia, de la clau de pas i
de la vàlvula antiretorn, dins d’una arqueta independent.
La bateria de distribució constarà d’un ramal amb clau de pas en cas de fonts que no tinguin
escomesa pròpia, una vàlvula antiretorn a la sortida de la qual la canonada es bifurcarà en dos
branques; la xarxa bàsica de reg i la xarxa de boques de reg, amb las seves corresponents
vàlvules. (DETALL 03)
Si el reg té sectors d’aspersió caldrà col·locar una arqueta de desinfecció immediatament després
de la vàlvula de derivació de la xarxa bàsica de reg.
El diàmetre de la canonada d’enllaç del comptador y la bateria de distribució serà com a mínim
el de la xarxa de major diàmetre del parc.
En instal·lacions que tinguin broquets giratoris es convenient posar un filtre general en el ramal
de la xarxa bàsica del reg, encara que l’aigua sigui potable. En instal·lacions de parcs grans que
tinguin cambra tècnica pel reg, aquest filtre ha de ser de neteja automàtica. En petites
instal·lacions i pocs sectors de reg, el filtre ha d’anar amb brides i ha de ser autonetejant, encara
que sigui manualment.

Escomesa de xarxa no potable
Des de fa un temps es va incrementant l'ús d'aigua freàtica pel reg d'arbrat i zones verdes. Per
poder utilitzar aigua d’origen freàtic és imprescindible disposar de dues escomeses, una
provinent del freàtic i l'altra provinent de la xarxa potable.
S’ha d’instal·lar també un carret intercanviable que evita la barreja dels dos tipus d’aigua i per
tant la seva contaminació. El carret intercanviable es situa en una arqueta independent que
segons la seva posició connecta la xarxa de reg automàtica amb un dels dos subministraments.
(DETALL 04)
Es pressuposa que si l’aigua ve d’una escomesa general d’aigua freàtica tindrà els tractaments
sanitaris suficients per permetre el seu ús com si fos aigua potable. En el cas d’aigües
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regenerades o aigües que provenen directament d’un pou de bombeig, cal verificar la qualitat
subministrada i les limitacions del seu ús per aspersió.
Es aconsellable tenir boques de reg connectades a la xarxa freàtica i d’altres a la xarxa d’aigua
potable. Sempre caldrà que estiguin convenientment senyalitzades amb un sistema clar i durable
(com per exemple una xapa encunyada d’acer inoxidable) (DETALL 09). Les boques amb aigua
freàtica serveixen per regar i netejar els vials. Les boques connectades a l'aigua potable són
necessàries per les activitats lúdiques que es puguin realitzar en els parcs.
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 amb un distintiu o franja de color
violeta.
Tots els elements com poden ser difusors, aspersors, degoters o microirrigació també tindran un
distintiu de color violeta.

Contractació de subministraments
Per tal de realitzar les contractacions amb les diferents companyies (aigua i llum), caldrà sol·licitar
un pressupost en el moment de redactar el projecte, estudiant la idoneïtat de la localització i
l’existència de xarxes generals de subministrament.
També caldrà verificar les escomeses existents per analitzar si alguna es pot aprofitar.
En obres que tinguin un termini de construcció curt, cal considerar el temps que es triga en
gestionar la construcció d’una nova escomesa, imprescindible per poder començar a plantar.
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 rebuda definitivament l’obra, es comunicarà la data exacta de recepció l’AMB o
l’Ajuntament, que procedirà a facturar el consum corresponent al període d’obra.

Captació, dipòsit, bombeig i tractament de l’aigua
En alguns projectes concrets l’origen de l’aigua serà un pou situat a la mateixa finca. També aquí
hi haurà a més una escomesa d’aigua potable, que pot omplir el dipòsit del reg, com una garantia
de manteniment del subministrament.
A vegades es tracta d’aprofitar pous o mines existents, d’altres es proposa fer una nova captació
amb un nou pou. En els pous nous cal adjuntar l’estudi de viabilitat: permisos, sondatges,
aforament, qualitat de l’aigua, fondària de perforació, etc. Han d’estar aprovats i legalitzats per
l’ACA.
Cal justificar el dimensionament dels elements d’impulsió o de canalització, emmagatzematge i
dipòsit, tractament i conducció fins a la zona de reg.

8

També aquí tots els elements de reg seran indicadors i específics per a aigua no potable.
Es determinaran les necessitats de subministrament elèctric, localització i potència de les
escomeses així com els dispositius i proteccions que es necessitin.
En aquestes instal·lacions els dipòsits són imprescindibles. Tindran el volum suficient per abastir
dos o tres dies complerts de reg. Les parets seran llises, resistents als biocides (preferentment
de polièster). Estaran tancats totalment, amb una entrada tipus boca home. Han de presentar
buits zenitals o laterals que facilitin la ventilació, protegides de l’entrada de substàncies i de la
llum del sol. Si les parets estan en contacte amb l’exterior i sotmesos a escalfament per radiació
solar han d’estar tèrmicament aïllats.
El desguàs serà preferentment per gravetat, i si no és possible, caldrà instal·lar una bomba
d’esgotament. Cal preveure l’extracció del sediments que s’acumulen al fons. El punt de sortida
de l’aigua s’ha de situar 20/30 cm per sobre de la solera del dipòsit per evitar l’entrada de
sediments a les instal·lacions.
La canonada d’entrada ha d’estar en situació oposada o allunyada de la sortida per forçar la
circulació de l’aigua dins del dipòsit i evitar zones d’estacament. L’interior dels dipòsits no ha de
tenir zones recòndites ni amb obstacles a la circulació de l’aigua
Disposarà de sondes que mesuraran el nivell de l’aigua, omplint el dipòsit automàticament.
També disposaran d’una bomba de recirculació amb un sistema d’injecció de clor, per garantir la
salubritat de la mateixa. Cal garantir la concentració de clor actiu d’1 ppm.
En el projecte es definiran completament els elements de tractament de l’aigua, filtres, cloració o
altres. Anirà acompanyat d’un protocol de seguiment de la qualitat de l’aigua i de manteniment
de les instal·lacions que caldrà lliurar als responsables del futur manteniment.
Consultar el protocol de neteja, desinfecció i programa de revisió de la NTJ-16L

Prevenció de la legionel·la
En les instal·lacions que disposin de qualsevol sistema de reg que polvoritzi l’aigua,
independentment del seu origen, caldrà minimitzar el risc de proliferació i disseminació de la
legionel·la mitjançant controls i desinfeccions.
Per llei s’ha de dissenyar i implantar un Pla de prevenció i control de legionel·la (PPCL). Aquest
PPCL ha d’incloure un diagnòstic inicial, un programa d’actuació en el que es contemplin les
operacions de manteniment durant la fase d’explotació, una avaluació interna amb un protocol
d’autocontrol i si s’escau, una auditoria externa. (veure NTJ-16L).
Altres mesures per prevenir el desenvolupament de la legionel•la són:
•
•

Evitar punts d’estancament de l’aigua dins de les canonades i del seu escalfament,
per això les canonades s’enterraran suficientment.
Promoure anelles de les xarxes secundaries per poder baixar les seccions.
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•
•

Els elements d’aspersió han de difuminar el menys possible, treballant a la pressió
adient per no polvoritzar i s’evitaran els difusors.
En casos d’aigua de qualitat i desinfecció dubtosa, s’optarà per regs per degoteig o
a manta.

Cal preveure la instal·lació d’un filtre de protecció general adequat a les característiques de
l’aigua a fi d’evitar la introducció de brutícia a les canonades. En casos d’aigües amb caràcter
molt incrustant es recomana instal·lar equips dosificadors, normalment amb l’acidificació del pH.
La instal·lació disposarà d’un punt de desinfecció, accessible pels vehicles i a prop de
l’escomesa, que consisteix en dos claus de ràcord d´1“ sobre dos tes, separades per un tram de
canonada que té una clau en mig (DETALL 05).
Per desinfectar la xarxa caldrà agafar aigua de la primera clau, tancant la clau intermitja, es
barrejarà amb el desinfectant, que s’introduirà a la xarxa per la segona fins que entri en pressió.
També es preveurà en una altre arqueta una clau i un desaigua amb un tub corrugat connectat
directament a la claveguera. Si l’arqueta no es troba en un punt baix, s’habilitaran altres arquetes
de desaigua amb claus connectades a les clavegueres en els punts baixos i finals de la xarxa. Si
la xarxa principal forma una anella tancada, l’arqueta de desaigua pot estar al costat de la de
desinfecció.
Tots els elements de reg es dissenyaran tenint cura que siguin fàcilment accessibles i
desmuntables per la seva neteja i desinfecció.
La pressió de l’aigua a la xarxa és un punt important a controlar, ja que una pressió excessiva
augmenta el risc d’aerosolització. Per reduir el risc de legionel·losis, cal prioritzar el degoteig, i
l’aspersió respecte els difusors. També els aspersors d’angle baix.

3.3.

La xarxa de reg

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè:
-

Baixa densitat (PE 40) en canonades secundaries.
Alta densitat (PE 100) en canonades primàries, independentment del diàmetre.

Totes les conduccions i els accessoris de la instal•lació seran per a una pressió de treball com a
mínim de 10 atm, segons normativa per a ús alimentari, banda blava i certificat de qualitat
AENOR. Cada cop les xarxes suporten més pressió, per tant cal calibrar si utilitzar canonades i
accessoris de 16 atm de pressió nominal o instal·lar sempre un regulador de pressió general a
la capçalera.
Quan l’origen de l’aigua no sigui potable, les conduccions seran per a una pressió de treball com
a mínim de 10 atm, banda lila i certificat de qualitat AENOR.
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Xarxa primària
És el tram de conducció d’aigua que va des de l’escomesa fins els diferents mecanismes que en
posició de tancat mantenen la pressió. En les zones verdes, aquesta xarxa primària constarà de
dues canonades independents, una per a les boques de reg i l’altra per alimentar els diferents
sectors de reg. En instal·lacions d’arbrat viari, normalment, només hi haurà la canonada principal
del reg.
Les xarxes de distribució seran preferentment en anella tancada, afavorint la canonada
descendent en un punt baix per facilitar la neteja, evitant finals no enregistrables (culs de sac).
Si presenten punts alts, s’han de preveure vàlvules de ventosa per eliminar l’aire. És recomanable
que disposin de vàlvules de desguàs en els punts més baixos per poder buidar la instal·lació en
cas de reparacions, si s’ha de purgar o netejar la canonada, o per prendre mostres d’aigua.
També es procurarà posar els mínims accessoris, per evitar pèrdues de carga innecessàries. Els
accessoris d’unió seran sempre electrosoldats o per electrofusió a testa, en casos puntuals prèvia
aprovació dels serveis tècnics, seran metàl·lics de llautó.
Les vàlvules de la xarxa primària, quan la canonada és igual o superior a 63 mm, han de ser de
comporta de fosa amb brides i junta d’EPDM
Actualment els consums de l’escomesa es poden controlar diàriament per la web del servei
d’Aigües de Barcelona, prèvia contractació del servei de consum per hores, i per això no
s’instal·la per defecte cap comptador addicional.
El dimensionat de les canonades és farà en funció del cabal màxim demandat pel sector més
gran. Com a mesura preventiva en general es preveurà que la canonada tingui capacitat per
poder regar dos sectors a la vegada.
Es calcularan les pèrdues per la fórmula de Blasius o Cruciani-Margaritora, amb les parts
proporcionals de pèrdues per accessoris i es dimensionarà per tal que la velocitat de l’aigua
estigui compresa entre 1 i 1,5 m/s. amb pèrdues de carga admissibles. 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 o dos boques de reg. Si es supera dita longitud, o hi han connectades més de dos boques
de reg s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. Si hi ha bifurcacions a la xarxa, es sectoritzarà amb
vàlvules dins de pericons.
Quan s’hagi d’efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula d’esfera 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. El tub anirà enfundat dins d’un tub corrugat del
doble de diàmetre com a mínim, protegit amb dau de formigó.
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per abastar a més de un capçal de sector,
aquesta serà de igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula de igual
diàmetre que la canonada i ubicada dins de una arqueta.
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Xarxa secundaria
És el tram de canonada entre el capçal sectorial i la derivació als elements de distribució d’aigua,
ja siguin difusors, aspersors, broquets giratoris o ramals de degoteig. És aquella que no manté
la pressió d’aigua per tenir una via de sortida.
El diàmetre de la canonada en tota la seva longitud, dependrà del cabal que hi circuli (segons
projecte) i de la seva longitud. Per raons constructives, quan es determini el diàmetre de la
canonada secundaria de distribució, aquest es mantindrà constant en tota la seva longitud i en
general en tots els sectors de la mateixa tipologia de reg. Sempre que sigui possible, es tancaran
les anelles de la xarxa secundaria, per millorar la uniformitat del reg.
Sobre aquesta canonada secundaria s’instal·len els latiguillos que donen aigua als elements
d’aspersió o els tubs de degotejadors.
En carrers o avingudes amb dobles alineacions, en general, hi haurà una canonada secundaria
per cada alineació, evitant formacions de pinta amb la canonada secundaria.
Tots els accessoris d’unió seran de polietilè i específics de cada element, la seva mida és funció
del diàmetre extern de la canonada:
Canonada
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

Accessoris
1/2”
3/4”
1“
1 1/4”
1 1/2”
2”

Canalitzacions
Sempre que sigui possible totes les canonades i cablejat hauran de discórrer sota paviment tou,
evitant les zones asfaltades o pavimentades.
Xarxa primària
Les rases per a la xarxa primària s'executaran segons assenyalen els plànols de projecte: la
generatriu del tub a d’anar a 60 cm de fondària (la rasa ha de tenir una profunditat total 70cm
respecte la cota d’acabat) i 40 cm com a màxim d’amplada. L'ordre d'execució serà: excavació,
piconatge, regularització del fons amb un gruix de sorra/sauló garbellat de 10 cm, instal·lació de
la canonada i recobriment de la mateixa amb 10 cm més de sorra/sauló garbellat, a 20 cm de la
superfície es col·locarà una banda de senyalització. Per a la resta de material de reblert de la
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rasa s'emprarà el terreny de la pròpia excavació, exempt de partícules superiors a 3 cm, i es
rebliran en tongades de 20 cm piconades al 95% del PM. (DETALL 06).
En la calçada, la sorra es substituirà per un dau de formigó HM-20 de 40 cm d’amplada i 25 cm
d’alçada i les canonades es col•locaran protegides per un corrugat de diàmetre interior com a
mínim igual al doble del diàmetre nominal de la canonada que conté.
Els passa tubs preferentment seran rígids i tindran les mides següents:
-

Canonada de 63 mm passa tubs de 160 mm
Canonada de 50 mm passa tubs de 125 mm
Canonada de 40 mm passa tubs de 125 mm

Quan les instal•lacions hidràuliques hagin de passar per la calçada es col·locaran tubulars amb
arquetes de registre de 60 x 60 cm als dos costats de la calçada, ubicades a les voreres, fora de
l’àmbit de guals i pas de vianants, sent visibles els tubulars en el seu interior.
En els creuaments de calçada es deixarà sempre un corrugat de reserva de la mateixa mida que
el passant.
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions elèctriques, aquestes
estaran separades entre elles uns 10 cm, per facilitar reparacions posteriors.
Xarxa secundària
A les xarxes de secundaria, la generatriu del tub a d’anar com a mínim a 30 cm de fondària (la
rasa ha de tenir una profunditat total 40cm respecte la cota d’acabat) i 15 cm d’amplada. Quan
les canalitzacions es col•loquin sota paviment, les canonades aniran protegides per un tub
corrugat de diàmetre interior igual al doble o més del diàmetre nominal de la canonada que conté.
Sota parterre aniran sense tub corrugat. Per aquestes rases s’utilitzaran el terreny de la pròpia
excavació, exempt de pedres més grans de 3 cm, per a tot el reblert de la rasa. (DETALL 07).
En el cas de canalitzacions de degoters en vorera, el tub de reg serà de 40 mm de PEBD, protegit
per un corrugat de 125 mm, quedant accessible des de l’escocell. Els encreuaments de calçada
es protegiran amb un dau de formigó HM-20 de 40 cm d’amplada i 25 cm d’alçada. Quan la
calçada sigui menor de 5m, no cal que tingui registre en pericó, sent aquest el mateix escocell
del carrer.
Les rases de la xarxa secundaria que discorren dins de parterres es rebliran sense compactar i
deixant el terra amb un bombament de 10 cm, reblert amb el terreny natural sense pedres. Les
rases fetes sobre paviment de sauló es rebliran amb sauló en tongades de 20 cm piconades al
95 % PM.
En zones verdes consolidades serà obligat obrir les rases amb rasadores d’espasa de fins a 20
cm d’amplada o manualment.
Si hi han arbres existents, es calcularà la zona de protecció radicular, sent obligatori obrir les
rases manualment en aquesta zona.
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Pericons i tapes
Pericons
Tots els pericons en general seran de 60x60 cm, amb un espai lliure de 48x48 cm i 50 cm de
fondària. Estaran formats per parets de 15 cm de gruix de geros i el fons serà de 15 cm de grava
pel drenatge (DETALL 08). Podran ser prefabricats, sempre que compleixin les mides interiors
estipulades i tinguin els passa tubs necessaris pel seu accés.
Els tubs corrugats que arribin a les arquetes hauran d’estar tallats arran de paret, per tal de no
ocupar espai interior i facilitar la manipulació. L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter. Es
disposaran passa murs amb un diàmetre doble al de la canonada a instal·lar.
En tots els casos les canonades o accessoris que restin ubicats dins de les arquetes quedaran,
prenent els seus eixos, 15 centímetres per sobre del fons de graves i totalment alliberats de
morter per facilitar el desmuntatge.
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..., les arquetes 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.
Tapes
Per la definició de les tapes, caldrà seguir les especificacions concretes de cada ajuntament. Si
no ni ha, les tapes seran de fosa amb frontissa. 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. La superfície metàl·lica ha de ser antilliscant. Ha de tenir una tanca d’un quart de gir per
clau i extraïble a 90º, que bloquegi la tapa amb el seu marc i amb un tap de goma per protegir el
pany. (DETALL 08)
Les tapes estaran identificades pel reg, segons la definició dels plànols o de la Direcció d'Obra.
El sentit d’obertura de la tapa, per seguretat, serà aquell que asseguri que l’operari quedi el més
lluny possible del trànsit.
Puntualment i prèvia acceptació de l’ajuntament i de la direcció facultativa, podran ser de material
plàstic, sempre que reuneixin les condicions de resistència i durabilitat necessàries.
Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: 120x60 cm (amb dos tapes de 60x60cm)
per arquetes dobles i de 60x60 cm per la resta com serien registres, capçals de reg, creuaments
de calçada. Les arquetes amb tapes de 40x40 cm només s’utilitzaran pel registre del cablejat i
en les instal·lacions de degoteig en paviment com arquetes de final de línia i per instal·lar vàlvules
d’aeració.
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La tapes seran de fosa dúctil tipus hidràulica, de resistència B-125. Les D-400 estaran ubicades
a calçada o en camins amb transit rodat. Puntualment, en projectes d’urbanització que utilitzen
peces de formigó es poden posar tapes de D-400, que tenen el canto de 10cm. I permet posar
la peça sencera, sense tallar.
Arqueta del comptador d’aigua
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 companyia subministradora (si no es coneix
es seguirà les de la Societat General d’Aigües de Barcelona).
L’interior de l’arqueta estarà impermeabilitzat i lliscat, amb un punt suficient de desaigua. Tindrà
els passa murs de diàmetre definit per la companyia, així com els accessoris d’acoblament.
En general la tapa serà de planxa estriada, galvanitzada i de 5 mm de gruix com a mínim, s’obrirà
totalment mitjançant perns amb tiradors encastats, quedant allisada amb el paviment. La tapa
estarà composta per mòduls, serà de fàcil obertura i tindran la mateixa amplada que l’arqueta i
la seva longitud no serà superior a 40-50 centímetres. A fi de millorar la resistència es poden
col·locar per sota de les unions uns reforços d’UPN de 60x30 mil·límetres que puguin ser extrets,
a la fi de que l’arqueta no tingui cap obstacle a l’hora de fer reparacions. També cal fer un
repartiment proporcional de les tapes que formin l’arqueta. No podran superar els 20kg d’esforç.
(DETALL 02)
La resistència de la tapa haurà de ser classe B-125 com a mínim, prou resistent a les càrregues
que hagin de transitar damunt seu.
Les característiques de les tapes i pericons per a les connexions a la xarxa freàtica hauran de
complir amb les especificacions tècniques de l’entitat que gestioni la xarxa.

3.4.

Distribuïdors d’aigua

Els distribuïdors d’aigua són aquells elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir
l’aigua a les plantes d’acord amb una pluviometria determinada: boques de reg, aspersors,
difusors, broquets giratoris o ramals de degoteig.
Són elements fonamentals de qualsevol instal•lació ja que la seva correcta distribució i agrupació,
respectant la seva pressió de funcionament, determinen una correcta uniformitat del reg i la
pluviometria de cada sector. És a dir els litres que s’aporten en un metre quadrat en una hora,
dada força important en la programació del reg.
L’elecció del tipus de distribuïdor depèn de la tipologia de les plantes a regar:
-

Gespes i prats: aspersors, difusors, broquets giratoris, en funció de la mida i de la
forma dels parterres.
Arbusts i entapissants: degoteig, puntualment es pot plantejar un reg per aspersió.
Arbrat: anelles obertes de degoteig i barbotejadors.
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En aquells casos en que un únic comptador subministri aigua a molts sectors de reg, s’haurà
d’estudiar el nombre total de sectors d’aspersió, donat que la suma de tots els temps en que es
troben obertes cadascuna de les electrovàlvules podria superar la franja horària preferent per
regar (a partir de les 24h fins a les 6h).
Orientativament, les pressions de funcionament correctes dels diferents emissors són :
-

Aspersors comercials estàndard de 2,5 a 3,5 atm.
Difusors estàndard a 2,1 atm
Broquets giratoris a 2,8 atm
Degotadors autocompensants entre 1 i 3,5 atm

Com a cas excepcional, i prèvia consulta dels serveis tècnics de l’AMB, es podran incloure
canyes per facilitar la distribució de l’aigua de reg a aquelles zones on la vegetació sigui existent
i d’una certa alçada i el reg localitzat no sigui una solució.
Els diferents sistemes de distribució d’aigua, no es podran barrejar dins d’un mateix sector de
reg, només en casos de similar pluviometria i prèvia acceptació dels serveis tècnics de l’AMB.

Boques de reg
Es col·locaran sempre en espais enjardinats. En carrers arbrats sense més vegetació es poc
aconsellable, pel cost important d’instal·lació, la possibilitat de fuites i furts d’aigua i la creixent
utilització de camions cisterna amb aigua no potable.
La rosca de connexió l’hauran de definir els tècnics de l’ajuntament corresponent per unificar
amb la resta del municipi o del parc. Pels parcs de l’AMB, serà de rosca Barcelona de diàmetre
45 mm, juntes en EPDM i rosca interior de 1 1/2'', equipada amb vàlvula.
Les boques de reg tindran bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc
al forn, de color negre. La connexió a la canonada es farà amb connexió flexible electrosoldada,
formada per un colze, una T i un tub de PE. La col·locació amb morter, previ replanteig en obra,
ha de ser a nivell i recta respecte el paviment. (DETALL 09)
Les boques de reg estaran separades entre elles no més de 50 m de distància, l’esmentada
distància no serà computable, en zones amb dificultats o obstacles, escales i en creuaments de
calçada per on circulin vehicles. En zones sense reg automàtic es separaran 25 m.
El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø en una longitud de fins a
150 m o dos boques de reg. Si es supera aquesta longitud, o hi han connectades més de dos
boques de reg s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. La canonada sempre serà de PEAD amb els
accessoris electrosoldats.
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, ubicada dins del pericó
d’obra amb tapa de fosa.
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Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop possible
d’aquests.
Es aconsellable tenir boques de reg connectades a la xarxa freàtica i d’altres a la xarxa d’aigua
potable. Sempre caldrà que estiguin convenientment senyalitzades amb un sistema clar i durable
(com per exemple una xapa encunyada d’acer inoxidable). Les boques amb aigua freàtica
serveixen per regar i netejar els vials. Les boques connectades a l'aigua potable són necessàries
per les activitats lúdiques que es puguin realitzar en els parcs.

Definició dels sectors de reg
Una vegada seleccionats els emissors, aquests s’han de distribuir per l’espai verd, i cal agrupar
els que regaran al mateix temps. Aquestes agrupacions s’anomenen sectors de reg i van
comandades per un mateix capçal i electrovàlvula.
Els sectors es defineixen a partir del cabal disponible i de l’agrupament d’emissors que reguen
vegetació amb necessitats similars d’aigua. A més, cal considerar:
•

•

•
•

Quan no hi ha un subministrament d’aigua definit, com a limitador, es sectoritzarà
el reg de manera que dins d’un racional nombre i mida dels sectors es demani el
cabal més baix possible. A nivell de referència un carrer amb arbrat viari es sol
demanar un comptador de 4 m3, 6 m3 per places i jardins petits i 10 m3 per parcs.
En el moment de sectoritzar s’uneixen els emissors que reguen zones amb
demandes d’aigua similars (vigilant les zones d’ombra, punts baixos.. etc) i que
estiguin aproximadament en la mateixa cota (+/- 5 m) . no es sobrepassaran els
5 m de desnivell en un únic sector.
Mai s’han d’unir en un mateix sectors emissors de pluviometries diferents
(degoteig, difusors, aspersió)
Per racionalitzar la instal·lació els cabals dels diferents sectors han de ser el més
semblants possibles.

El cabal que demanda cada sector s’obté sumant el cabal que requereixen tots els emissors que
s’han agrupat en un mateix sector a una pressió donada. Quan aquesta dada s’utilitzi per
contractar un cabal caldrà deixar un marge de seguretat. Si es disposa d’un comptador, caldrà
verificar que el sector de màxima demana és menor que el cabal disponible.

Reg per aspersió
El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d’aigua d’acord amb una pluviometria
prefixada, idoni principalment per a superfícies geomètricament bastant regulars, amb una
amplitud considerable i de costat superior a 8 m.
Sempre es projectarà el reg amb cobertura total dels aspersors (solapament del 100%). En cas
de zones amb vents freqüents superiors a 3 m/s cal reduir la separació amb els emissors. La
distribució no sempre és fàcil en geometries irregulars, cal garantir que qualsevol punt es mulla
com a mínim per dos emissors.
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Sempre es reduiran en un 10% els radis teòrics facilitats pels fabricants. A l’hora de dissenyar el
reg amb aspersió, cal preveure que s’ha d’escollir una tovera proporcional a la superfície a regar,
per això, caldrà definir en els plànols i els càlculs la tovera concreta a utilitzar en cada element.
En una fulla de càlcul es relacionaran tots els aspersors per sector, per calcular el volum final del
sector a una pressió donada, que evidentment ha de ser inferior al cabal subministrat pel
comptador.
A partir del volum del sector es dimensionarà la xarxa secundaria. La canonada secundaria
d’alimentació dels aspersors estarà preferentment tancada en anella, i serà tota de la mida
màxima necessària.
Es verificarà que la pressió de sortida de l’escomesa és suficient per compensar els desnivells i
les pèrdues de carga de les canonades en el punt més desfavorable.
També es verificarà que les pèrdues de carga de l’aspersor més desfavorable, sumades al
desnivell, no siguin superiors al 20% de la pressió de treball de l’aspersor.
S’utilitzarà, sempre i quan sigui possible, el mateix tipus d’emissor (marca i model) per a tot el
projecte, de manera que es permeti una gestió del manteniment posterior, més fàcil i eficaç.
Caldrà l’aprovació dels tècnics de l’AMB de la marca i model per tal d’unificat també amb la resta
del municipi o dels parcs metropolitans del mateix sector.
S’utilitzaran aspersors de turbina amb regulador de pressió integrat de fàbrica en el peu de
l’element, i vàlvula anti-drenatge de sèrie incorporada. Cada tovera haurà de posseir filtre a
l'entrada, de manera que les possibles partícules que porta l'aigua de reg no puguin obstruir-lo.
El filtre haurà de ser de fàcil extracció i neteja
Es connectaran amb unió flexible a la canonada secundaria amb accessoris específics de
polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada
de 25mm) amb juntes de tefló en les rosques. Hauran de posseir filtre a l'entrada de l'aigua, de
manera que les possibles partícules que porta l'aigua de reg no puguin obstruir-lo. El filtre haurà
de ser de fàcil extracció i neteja. L’aspersor permetrà la reducció del radi d'abast del 25%.
Es procurarà triar aspersors que generin gotes més grans i s’utilitzaran angles baixos, per reduir
el risc de la legionel·la. L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm.
A l’hora de la instal•lació, caldrà vigilar que es faci una perforació de la canonada secundaria
amb una broca de corona, que asseguri un forat de la mida del maneguet (25 mm). Abans de
tancar definitivament les canonades caldrà purgar-les i treure la resta de terra i plàstic que hi
pugui haver.

Reg amb broquet giratori
El reg amb broquet giratori és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord a una
pluviometria prefixada com a criteri general. Es procurarà triar elements que generin gotes el més
grans possibles, per això s’escollirà preferentment els broquets giratoris respecte els difusors
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convencionals. També s’utilitzaran angles baixos, les dos accions per reduir el risc de la
legionel•la.
Aquests emissors poden donar problemes amb aigües de baixa qualitat que tinguin molts sòlids
en suspensió, per això cal preveure un filtre a l’escomesa general. També es poden posar filtres
a cada capçal, però això augmenta la dimensió dels capçals i les arquetes necessàries.
El reg amb broquets giratoris són recomanables en general en superfícies petites i irregulars i
especialment:
•
•

En parterres amb pendent, donat que disminueixen les escorrenties per la
manera en que el broquet deixa anar l’aigua.
En aquelles zones on la pressió sigui condicionant donat que aquest tipus
d’emissor giratori permet treballar a baixa pressió.

Cal considerar que si s’utilitza aquest sistema, com els emissors tenen una pluviometria baixa,
per un mateix cabal es rega més superfície que amb els difusors, i per tant, no es podrà canviar
a difusors sense fer més sectors de reg.
Aquest tipus de reg sempre ha d’estar automatitzat amb programador. En una fulla de càlcul es
relacionaran tots els broquets, per calcular el volum final del sector a una pressió donada, que
evidentment ha de ser inferior al cabal subministrat pel comptador.
S’utilitzaran toveres amb regulador de pressió integrat de fàbrica de 2,8 bar en el peu de
l’element, i vàlvula anti-drenatge de sèrie incorporada. Cada tovera haurà de posseir filtre a
l'entrada, de manera que les possibles partícules que porta l'aigua de reg no puguin obstruir-lo.
El filtre haurà de ser de fàcil extracció i neteja
Es connectaran amb unió flexible a la canonada secundaria amb accessoris específics de
polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada
de 20mm) amb juntes de tefló en les rosques. El broquet permetrà la reducció del radi d'abast
del 25%.
La distància entre aquests elements serà la necessària per obtenir una cobertura del 100%.
Sempre es reduiran en un 10% els radis teòrics facilitats pels fabricants.
A l’hora de la instal•lació amb collarins de toma, caldrà vigilar que es faci una perforació de la
canonada secundaria amb una broca de corona, que asseguri un forat de la mida del maneguet
(20 mm). Abans de tancar definitivament les canonades caldrà purgar-les i treure la resta de terra
i plàstic que hi pugui haver.

Reg per difusió
Actualment aquest sistema no s’utilitza en regs de nova implantació, per tenir una pluviometria
molt més alta i necessitar més sectors per una mateixa superfície.
Normalment s’utilitzen en projectes de remodelació que ja tinguin difusió. Actualment es
preferible regar amb broquets giratoris les superfícies irregulars i/o petites.
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Les característiques del reg amb difusor són similars a les anteriors: ha de ser automatitzat, amb
cobertura total, vàlvula anti-drenatge de sèrie, angle prefixat de fàbrica, filtre incorporat, canya
de 10cm d’elevació, connexió flexible a la xarxa secundaria i parmetre la reducció del radi d'abast
del 25%.
A l’hora de la instal·lació amb collarins de toma, caldrà vigilar la perforació del collarí que ha de
fer-se amb una broca que tregui un cercle de la mida del maneguet (20 mm) i no un forat de mida
inferior i que deixa restes de plàstic dins de les canonades.
Abans de tancar les canonades caldrà purgar-les

Reg per degoteig
S’utilitzaran sempre canonades amb degoters autocompensants integrats, amb diàmetres de 16
o 17 mm. Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors i la cobertura serà
del 100%. Per garantir una bona uniformitat pel que fa a la separació entre degoters i línies caldrà
seguir les recomanacions dels fabricants en funció del cultiu i de la textura del sòl.
Les canonades amb els degoters integrats seguiran les corbes de nivell.
La connexió entre la xarxa secundària i la canonada de degoteig es farà mitjançant un collarí o
un accessori a pressió (“fitting”) amb la reducció necessària. Aquestes connexions seran
accessibles. Les connexions entre canonades de degoteig, altres elements o taps finals es faran
amb els accessoris específics de la mida corresponent.
En un mateix sector de reg no hi hauran desnivells superiors a 5 m, malgrat els degoters siguin
autocompensants, per tal d’assegurar una correcta distribució de l’aigua, sobretot a l’evacuació
de la canonada.
Es col·locarà una vàlvula antisifó en el punt alt per a eliminar l’aire de la instal•lació i una vàlvula
de rentat manual (segons defineixi la D.F.) en el punt baix o final de la instal·lació.
Quan els sectors tinguin tirades llargues de canonada amb un desnivell pronunciat s’intercalaran
vàlvules antidrenats per a reduir i evitar que la canonada es buidi pel punt més baix.
Reg per degoteig d’arbrat viari i jardineres
En totes les obres de carrer on es realitza plantació d’arbrat, és obligatòria la instal·lació de reg
per degoteig dels arbres.
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal•lació posteriorment, la xarxa secundària
del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà sempre de PEBD 40 mm de diàmetre. Cada
ramal que surti del sector tindrà una longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es
protegirà amb tubular corrugat de més del doble de diàmetre interior que el diàmetre de la
canonada, preferentment de 125mm. Dita instal•lació discorrerà continua d’arbre a arbre, just per
sota de la capa de formigó a 30 cm. aproximadament sent visible la canonada en un lateral
interior de l’escocell, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors.
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L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits autocompensants i autonetejants cada
30 cm. de 2,3 l/h aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat
uns 20 cm. Aproximadament. Cal vigilar que la corona de reg estigui ben anivellada per assegurar
un reg uniforme dins l’escocell i que quedi propera a la zona radicular, per assegurar que l’aigua
arriba bé les arrels. (DETALL 10)
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escocell o
s’enregistraran en pericons.
Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col•locarà una vàlvula d’esfera de ràcord pla del
mateix diàmetre que la canonada dins d’un pericó d’obra pel rentat de la instal·lació. Aquest
pericó tindrà el fons formigonat i estarà connectat al sistema de desguàs amb un tub corrugat
amb pendent suficient cap a l’embornal per afavorir l’evacuació. No s’utilitzaran dispositius
automàtics de rentat. (DETALL 11)
En cas que no es trobi cap embornal a la zona, caldrà col•locar un colze de llautó amb reducció
a rosca mascle de 3/4” i deixar el fons del pericó drenant i amb graves.
En el cas de les jardineres no integrades al paviment o suspeses es pot automatitzar el reg
segons el disseny de la jardinera, però cal fer arribar un tub d’entrada de l’aigua i un de sortida
de l’escorrentia. Amb jardineres sempre cal tenir boques d’acoblament ràpid per assegurar el reg
manual.
Reg per degoteig en parterres d’arbustives i entapissants
El reg per degoteig en parterres és molt interessant per la localització i la baixa pluviometria, que
permet regar amb precisió i estalvi d’aigua en grans superfícies. Actualment la majoria dels
parterres es protegeixen amb manta antiherbes, que facilita el manteniment. (DETALL 13)
El degoteig pot tenir problemes en zones amb rosegadors, si en un projecte és coneguda la
incidència de rates o conills, serà millor optar per regar amb aspersió.
Tot sovint es col·loca la graella de degoteig per sobre de la manta, tapada amb triturat de fusta
o escorça de pi. Aquesta alternativa facilita la localització de les avaries i el manteniment de la
graella. D’altre banda la fa molt més accessible als gossos i al vandalisme. En parterres plans es
sens dubte la millor opció.
En parterres amb pendent, sobretot si és forta, l’aigua llisca per la manta i té menys infiltració.
Amb disposicions de degoters a 50 cm i línies a 50 cm, és possible que hi hagin plantes que
pateixen o moren quan estan acabades de plantar. Si la pendent permet posar triturat de fusta,
aquest ajuda a infiltrar. Si la pendent és tan forta que no es pot posar ni triturat, el millor es
col·locar la graella per sota de la manta.
En talussos en pendent, les canonades amb els degoters es col·locaran paral·leles a les corbes
de nivell i la seva distribució anirà espaiant-se a mesura que es va baixant pel talús, de tal manera
que les canonades estaran més juntes a la part de dalt i més separades a la part de baix,
aproximadament un 25 % més de separació en el darrer terç del talús.
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En aquest tipus d’instal·lació es crearà una xarxa secundària a la sortida del capçal, formada per
un col·lector d’entrada i un altre de sortida de polietilè (PE) adient a la mida del capçal i al volum
d’aigua circulant.
Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada amb degoters integrats auto-netejant i
auto-compensant de 2,3 l/h, inserits a cada 50 cm com a màxim. La longitud de les línies està
en funció de la pendent, el diàmetre, la pressió a l’inici de les canonades i el cabal del degoter.
Es recomanen aquestes distàncies de canonada com a màxim, en terreny pla, considerant una
pressió al final del lateral de 5 mca.

1,6 l/h

2,3 l/h

Pressió d'entrada
(m.c.a.)

Distància entre degoters (m)
0,3

0,5

1

15

86

133

233

20

99

154

268

30

118

183

321

35

125

195

342

15

109

169

294

20

125

195

339

30

150

232

406

35

159

247

432

Les línies de degoters estaran separades 20 cm. de les voreres i entre elles entre 30 i 50 cm, en
funció del tipus de plantació, la textura del terreny i el cabal de degoter, quedant soterrades entre
5 i 10 cm, màxim 15 cm. La pluviometria en funció del cabal dels degoters, la separació entre
aquests i la separació entre línies es pot consultar en la següent taula.
Distància entre degoters (m)
Distància entre línies (m)
Dosis d'aplicació (mm/h)

1,6
0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
0,2 0,3 0,4 0,5 0,2
26,7 17,8 13,3 10,7 16

0,5
0,3
10,7

0,5
0,4
8

0,5
0,5
6,4

2,3
0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
0,2 0,3 0,4 0,5 0,2
38,3 25,6 19,2 15,3 23

0,5 0,5
0,3 0,4
15,3 11,5

0,5
0,5
9,2

Les canonades de degoters sempre s’estendran seguint el sentit de les corbes de nivell.
Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que
la canonada dins d’un pericó de plàstic.
La instal•lació estarà dotada d’una vàlvula antisifò automàtica que s’ubicarà a tots els punts alts
de la instal•lació, dins de pericó de plàstic. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de
reg o el de la vàlvula de rentatge (DETALL 12).
Reg per degoteig en gespa
Encara que és un mal sistema per regar la gespa, (dificulta les feines de manteniment, té una
vida útil curta i és difícil detectar les avaries), si es vol regar amb aigües regenerades amb poca
garantia de salubritat, actualment és la única alternativa.
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S’ha de preveure un substrat de qualitat i bàsicament sorrenc, amb un sistema assegurat de
drenatge. La graella de degoters s’ha d’instal·lar entre 7 i 10 cm de fondària, amb degoters
integrats, auto-compensats, amb un tractament amb làmina física antiarrels, de 2,3 l/h, amb una
distribució de les línies i dels degoters segons la textura .
La graella ha d’estar el més horitzontal possible, i la distribució final dels degoters hi de ser al
portell. La pluviometria en funció del cabal dels degoters, la separació entre aquests i la separació
entre línies es pot consultar en la taula de l’apartat anterior.
Cal considerar que la implantació de la gespa s’ha de fer amb un sistema provisional de reg per
aspersió, sobretot si es fa amb llavors. En el cas d’implantació amb gleves de gespa, es poden
col·locar les línies a sota dels pans.
En els capçals generals d’aquestes instal·lacions cal preveure un filtratge addicional i un
tractament general d’injecció d’àcid, per allargar la vida de la instal·lació.

3.5.

Programació del reg

Serà obligatori instal·lar una xarxa de reg automatitzat, programat i telegestionable, en totes les
zones verdes i plantacions d’arbrat viari, que hagin de ser rebudes pels serveis tècnics de l’AMB.
Les instal·lacions de reg per aspersió, difusió, broquet giratori i degoteig estaran controlades per
capçals de reg.
Un capçal és el conjunt d’elements que permeten l’obertura manual o automàtica d’un sector de
reg o de tota la instal·lació, normalment es troben en arquetes enterrades, encara que a vegades
es fan instal·lacions verticals en parets, amb les canonades generales amb col·lectors i una
bateria d’electrovàlvules. Els detalls de la construcció dels capçals es detallen en els plànols.
Quan vagin dins de les arquetes enterrades, s’instal·laran deixant espai suficient per a
manipulacions posteriors. Amb tots els elements i accessoris nets, desmuntables i lliures de
morter. S’evitarà posar elements a diverses alçades.
Les arquetes es posaran en llocs visibles, preferiblement sobre paviment tou o terra i fora de la
gespa. Es convenient concentrar dos sectors en una sola arqueta (depenent de la mida de les
electrovàlvules i accessoris).

Capçal general
El capçal mestre, que pot tenir by-pass, s’acciona des del programador, i talla l’aigua quan no
s’està regant. No tots els sistemes de telegestió admeten aquesta possibilitat.
En les instal•lacions realitzades per l’AMB no s’instal•len by pass mestre, ja que si es fan
accidentalment actuacions sobre les canonades, com rases o trencaments, no es detecten fins
que el reg no es posa en marxa i per tant es considera que és millor tenir sempre las canonades
de la xarxa general en carrega.
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En canvi cal contar sempre un regulador de pressió general, el dispositiu per desinfectar la xarxa
en cas de reg per aspersió, broquets o difusió i també el filtre general en cas de broquets giratoris.

Capçal de reg per aspersió
El capçal de sector de reg per aspersió, difusió o broquets giratoris, normalment es dissenya de
1´´1/2 de diàmetre nominal, per cabals al voltant de 5.000-6.000 l/sector. Ha de ser totalment
desmuntable. Estarà format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus Sandwich de ràcord pla i
rosca mascle i una electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide (de 24 ó 9 v,
segons el tipus de comandament elèctric de la instal·lació) amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques.
Tots els accessoris, tes i colzes, seran de llautó, (a excepció de la clau) i de 10 bar de pressió
nominal. Normalment s’instal·laran dins del pericó, quedant alliberats de morter per facilitar el
seu desmuntatge. (DETALL 14).
En cas d’instal·lacions en paret, es farà amb un col·lector i seran fàcilment accessibles i
desmuntables.
En les instal·lacions amb broquet giratori cal considerar la possibilitat d’afegir un filtre en el
capçal, o un general més gran per tota la instal·lació.
El nombre de sectors pel reg aeri s’haurà de calcular en base a la franja horària establerta per
aquest tipus de reg que anirà preferentment des de les 24h fins a les 6h.

Capçal de reg per degoteig
El capçal per sector de reg per degoteig, normalment de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de
pressió, serà totalment desmuntable, estarà format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus
Sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre metàl·lic de 300µ (micres) o 120 mesh, electrovàlvula
de pas total amb regulador de cabal i solenoide (de 24 ó 9 v, segons el tipus de comandament
elèctric de la instal•lació) amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions
estanques, regulador de pressió ajustable metàl·lic o amb dial incorporat a l'electrovàlvula.
El capçal de reg per degoteig incorporarà un manòmetre per controlar la pressió o un punt de
pressa de la mateixa.
Tots els accessoris, tes i colzes, seran de llautó (a excepció de la clau), i s’instal·laran dins del
pericó, quedant alliberats de morter per facilitar el seu desmuntatge. (DETALL 15).

Treballs elèctrics (fins a 24 V)
La instal·lació elèctrica d’una xarxa de reg automàtic està formada per un programador que
controla l’hora de posada en marxa, els dies de reg, i el temps de reg dels sectors, així com un
sistema per fer arribar la senyal a cadascuna de les electrovàlvules. També es pot donar el cas
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de programadors autònoms alimentats per piles. Preferentment en noves instal·lacions s’optarà
per alimentació amb cable soterrat.
Les instal·lacions elèctriques es realitzaran dins de tubs corrugats de doble capa, de 90 mm de
diàmetre, amb conductors de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K. Els
conductors tindran una secció mínima d’1’5 mm2. Si es superen els 100 m. de longitud la secció
del cable serà augmentada a 2’5 mm2.
El número de conductors seran els necessaris per cada un dels sectors de reg, un pel comú més
un 30% de cables de més de reserva, i sempre dos com a mínim, que passaran per tota la
instal·lació.
Les instal·lacions elèctriques seran registrades a través de pericons. No hi pot haver un tram de
més de 50 m sense registre. Es poden utilitzar les mateixes arquetes on resten ubicats els
capçals, les claus de pas i passos de calçada. Mai podran ser utilitzades les arquetes o tubulars
d’enllumenat públic.
Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb, connexions
estanques de silicona o similar normalitzada, evitant que la corrent elèctrica no es derivi a terra.
La instal·lació elèctrica que alimenta el programador acomplirà la normativa del reglament
electrotècnic de baixa tensió i estarà protegida per ICP de 6 A, i diferencial de 40 A amb
sensibilitat de 30 mA.
La ubicació del programador serà dins d’armari de polièster o de xapa, amb juntes d’estanquitat
i placa de muntatge, proveïts de pany amb clau a definir per la DF o l’Ajuntament.
Sempre que sigui possible, aquest armari es situarà annex al quadre elèctric d’enllumenat, sobre
un peu de formigó. En el cas que el peu de formigó no sigui comú es farà un pont amb tubular
de 90 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 l’AMB.
En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja electrònic capacitatiu de resposta
immediata o un sensor electromagnètic regulable, amb protecció antivandàlica d’acer inoxidable
i es col•locarà annex a l’armari del programador. En casos puntuals aquest model es pot veure
modificat en funció del programador emprat pel sistema de telegestió.

Programador
Els programadors s’hauran d’ajustar al nombre d’estacions. Preferentment hauran de ser
modulars ampliables, sobretot en zones verdes o en projectes executats per fases. Tots els
equips hauran d’estar dotats de kits de comunicació per la telegestió.
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 telegestionat.
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La selecció del model definitiu haurà d’estar consensuada pels tècnics de l’AMB i els tècnics
municipals.

Telegestió
Actualment qualsevol nova xarxa de reg ha de contar amb sistemes que permetin telegestionar
la totalitat dels punts de reg, tot introduint sensors meteorològics.
En el mercat hi ha diferents propostes de telegestió, que van canviant i es van actualitzant
ràpidament. Normalment en cada projecte s’utilitzarà el sistema que ja tingui implantat
l’ajuntament concret o l’AMB.
Bàsicament consisteixen en programadors elèctrics o a piles, que es comuniquen amb
repetidors, elèctrics o solars, i que finalment envien la informació a un element que es comunica
(normalment via mòdem) amb un programa central que gestiona el reg, incorporant les dades
meteorològiques o d’altres.
Atès els importants beneficis en la reducció de mà d’obra i de consum d’aigua que comporta la
telegestió, en tots els nous projectes de reg gestionats per AMB és imprescindible implantar un
sistema d’aquests tipus.
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4 ALTRES ELEMENTS AMB AIGUA
4.1.

Fonts

Les fonts de boca han de situar-se el més a prop possible de la xarxa d’aigua de subministrament
(preferentment no més de 15m). Cal una escomesa d’aigua directa per cada font, que serà el
més petita possible.
Puntualment, i prèvia aprovació municipal, es pot utilitzar una escomesa comú amb el reg. La
connexió de les fonts anirà abans de la clau de les boques de reg, i es protegirà amb una vàlvula
antiretorn situada just desprès de la seva connexió. Es pot considerar la conveniència d’instal·lar
un comptador addicional per poder calcular el consum derivat de les fonts d’aigua potable.
Les canonades de subministrament d’aigua seran el més petites possibles, (20 mm per una o
dos fonts) a validar segons els càlculs hidràulics, i es realitzaran amb PEAD i accessoris
electrosoldats.
Al peu de la font hi haurà una arqueta amb una clau de bola, un filtre i un regulador de pressió,
adequats a la mida de la canonada de subministrament. (DETALL 16).
S’estudiarà la pavimentació del peu de la font per evitar entollaments (evitant en un quadrat de
2x2 la utilització de paviments tous o gespes), amb una reixa que reculli els esquitxos i un
drenatge registrable de mida suficient.
En fonts allunyades de la xarxa d’aigua potable de la companyia o quan tinguem varies fonts en
sèrie, cal valorar la conveniència de col·locar una electrovàlvula, comandada pel programador,
que renovi l’aigua estancada dins la canonada, amb una freqüència a definir in situ, assegurant
l’adequada cloració del aigua en tot moment. L’aigua pot abocar-se a la claveguera o aprofitarse per algun reforç de reg. (DETALL 17).

4.2.

Altres subministres i boques per festes

La connexió a la xarxa primària dels lavabos públics es realitzarà com a mínim amb canonada
de 32 mm de diàmetre, sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics. A l’exterior de
l’edifici i com a màxim a un metre de distancia, s’instal•larà una vàlvula dins d’una arqueta, per
poder tallar l’aigua. Cal també incorporar un comptador independent.
El subministrament d’aigua potable per concessionaris dels espais públics, com bars, restaurants
o altres serveis s’haurà de preveure amb escomeses pròpies. Si no és possible, caldrà
independitzar el subministraments amb comptadors a l’escomesa o el més a prop possible de la
mateixa.
En els parcs metropolitans caldrà instal·lar boques d’aigua potable per festes. Seran boques de
reg de sortida verticals amb aixeta individual, amb rosca de ¾ “ a l’entrada i racor de connexió
ràpida de mànega de sortida, col·locada en arqueta amb tapa de fosa. (DETALL 09).
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5 REDACCIÓ DEL PROJECTE
5.1.

Redacció del projecte

Per la redacció del projecte, caldrà calcular les necessitats del reg i el dimensionament de
l’escomesa i la xarxa seguint les directius del present document i la Guia per a la redacció de
projectes d’obra civil i espais verds (IT 730.02.A) .
Caldrà definir primerament les superfícies que ocupen les diferents tipologies de plantes:
•
•
•
•

arbres en zona enjardinada.
arbres en paviment.
m2 gespa, prat i via verda.
m2 arbusts, enfiladisses i entapissants.

Seguidament s’haurà d’estudiar l’origen de l’aigua, les possibilitats d’escomeses d’aigua no
potable i la determinació de les limitacions de qualitat i de cabal. Cal establir en el projecte el
protocol de seguiment de la qualitat de l’aigua
Caldrà justificar les dosis de reg amb un disseny agronòmic a partir de les necessitats i de les
condicions del futur enjardinament, que es complementarà amb un disseny hidràulic de la
instal·lació, amb la definició dels sectors, dimensionat de la xarxa, definició de materials i
planificació del reg. També caldrà definir com s’automatitzarà i controla telemàticament.
Els plànols seran coherents amb les descripcions de la memòria. Es generaran plànols suficients
per que la comprensió dels detalls sigui fàcil. (entre E1:200 i E1:500)
Els detalls dels diferents elements de la xarxa de reg (difusors, aspersors, elements de degoteig,
punts de presa d’aigua, troneres i d’altres elements de registre i de programació) es dibuixaran a
una escala adequada per a la seva completa definició, inclosos marcs i tapes; així com la tronera
d’escomeses elèctrica i d’aigua i comptadors.
S’adjuntaran plànols de detall, a escales adequades, de les seccions de rasa, amb ubicació i
diàmetre de la conducció de reg; i de la resta dels elements: difusors, aspersors, elements de
degoteig, preses d’aigua, tronetes i d’altres elements de registre, incloses el programador i les
peces a allotjar al seu interior; troneta per a l’escomesa i comptadors, amb el detall de l’escomesa
i dels comptadors. Cal incloure també el plànol d’esquema de la xarxa de reg.
Pel que fa als espais destinats a parcs i jardins públics, i quan l’abastament d’aigua per al reg
sigui un altre que la xarxa d’aigua potable, caldrà incloure els plànols necessaris per a la completa
definició de la captació d’aigua, ja sigui superficial (elements d’embassament d’aigües plujanes,
d’aigües reciclades...) o subterrània (pous). Caldran també els plànols de les canalitzacions per
portar l’aigua a la/les zona/es de reg; de les cambres de bombes, amb inclusió dels elements
d’impulsió, i dels elements necessaris per donar a les aigües captades el tractament adient (filtres
i d’altres tractaments químics) per aconseguir la seva aptitud per al reg.
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•
•
•
•

Planta
Situació del punts de reg
Detalls (incloure l’escomesa elèctrica)
Captació i tractament / escomesa

El pressupost es presentarà amb TCQ, a partir del banc de preus específic de l’AMB, on estan
definides les principals partides utilitzades normalment en els projectes d’urbanització.

5.2.

Supervisió i recepció del projecte

Per avaluar la coherència del projecte amb el pressupost, caldrà elaborar els ràtios de reg del
projecte, diferenciant si es tracta de projectes d’alineacions de carrer o de superfícies
enjardinades. (Annex II):
Elements Generals

Fonts

Boques

Arbres

Arbusts

Gespa

€/m2

€/ut

€/ut

€/ut

€/m2

€/m2

Import per capítol
Ràtio

Dades generals del projecte:

Import Reg/Superfície total (R/A)
Import Reg/S ponderada (R/H)

€/m2

Import Total/S total (P/A)
Import Total/S ponderada (P/H)

€/m2

€/m2

€/m2

La superfície ponderada surt de multiplicar els arbres aïllats del projecte per 15 m2
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6 SEGUIMENT I RECEPCIÓ DE L’OBRA
6.1.

Supervisió i recepció d’obra

Es refereix a totes aquelles proves necessàries que s'hauran de dur a terme en la xarxa de reg
instal·lada per tal de comprovar la qualitat dels materials, la qualitat en l'execució i la qualitat en
el funcionament i seran imprescindibles per la seva recepció.
Per a cadascun dels materials instal·lats es demanarà la marca, model i fabricant així com els
certificats de qualitat corresponents, que seran lliurats a la propietat abans de la seva instal•lació
a fi de comprovar si gaudeixen de l'aprovació de la Direcció d'Obra. Una copia dels certificats
dels materials realment col•locats es tornaran a lliurar amb el “As Built”
Es comprovarà en el decurs de l'obra per a cada partida executada:
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualitat de les terres i sorra de replè de les rases.
Profunditat de les rases.
Comprovació en l'aplec de l'estat dels tubs.
Comprovació de com s'estan realitzant les juntes amb les peces especials i
massissos de formigó.
Comprovar com s'estan enrasant amb el terreny els aparells.
Es comprovarà que s’hagi eliminat el formigó de les vorades allí a on van aspersors
o difusors, per tal d’apropar-los al màxim a les mateixes.
Es verificarà que els forats fets per connectar els maneguets dels aspersors són
suficientment grans i que no queden restes de plàstic a l’interior de les canonades.
Abans que s'hagin instal•lat la majoria dels aspersors i difusors, es comprovarà el
sistema antivandàlic en cas que ni hagi.

Per comprovar el funcionament del reg per degoteig, cal que el contractista obri el reg mitja hora
aprox. abans de la visita.
Es realitzaran els proves hidràuliques de pressió i estanquitat, obligatòries per tota la xarxa
primària, i la de cobertura (opcional a criteri de la DF). L’assoliment de la prova serà certificat
per una empresa homologada de control de qualitat, que expendrà el certificat
corresponent:

Prova de pressió
Per a la xarxa primària es comprovarà fent el tancament de les vàlvules de cada sector. Abans
de començar la prova s’han de col•locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la
canonada i la rasa deu estar parcialment farcida deixant les juntes descobertes.
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Encara que no és habitual, si cal verificar la xarxa secundària es comprovaran cadascuna de les
estacions de reg de forma individual mantenint la vàlvula de bola i electrovàlvula tancades i
posant taps provisionals en els tubs dels emissors.
S’iniciarà la prova omplint d’aigua la canonada, mantenint-se plena la canonada al menys 2 h.
L’omplert de la canonada es realitzarà deixant oberts tots els element que puguin donar sortida
a l’aire, els quals s’aniran tancant desprès i successivament de baix a dalt. En el punt més alt,
en cas de que no hi sigui, es col•locarà una reixeta de purga per l’expulsió de l’aire i es
comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes.
Un cop transcorregudes les dos hores, es començarà a fer pujar lentament la pressió, de forma
que l’increment de la mateixa no superi un quilo per cm2 i minut. Un cop obtinguda la pressió
desitjada, que serà 1.4 la pressió màxima estàtica, es deixarà de fer durant trenta minuts. En cas
de no conèixer la màxima pressió estàtica, es farà la prova a 8 atm.
La prova es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no
acusi un descens superior a la rel quadrada de la pressió de prova (Kg/cm2) dividit per 5. Quan
el descens 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
no sobrepassi la magnitud indicada.

Prova d’estancament
Desprès d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió anterior, deurà realitzar-se la
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, i com a mínim serà de 6 atm. La pèrdua queda definida
com la quantitat d’aigua que deu subministrar-se 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-se expulsat l’aire. La duració de la prova d’estancament serà
de dues (2) hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula
V=KxLxD
•
•
•
•

A on V és la pèrdua total de la prova en litres
L és la longitud del tram objecte de la prova en metres
D és el diàmetre interior en metres
K és un coeficient depenent del material

El contractista a la les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos qualsevol
que siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades i qualsevol pèrdua d’aigua
apreciable, encara quan el total sigui inferior a l’admissible.

Prova de cobertura
Entre dos aspersors qualsevol d’un sector de reg , la diferència de pressió no pot ser superior al
20 % i la variació de cabal serà com a màxim del 10%.
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Un cop finalitzat el projecte i executada la instal•lació, mitjançant pluviòmetres repartits al llarg
del sector, obtindrem les diferent pluviometries en cada punt mostrejat (Pli) i la pluviometria
mitjana.
La disposició dels pluviòmetres serà aleatòria, repartits per tota la superfície a testar, i com a
mínim un punt cada 50 m2
Segons la fórmula de Christiansen calcularem el coeficient d’uniformitat.
Cu = 100 (1- ∑ (Pli - Pl mitjana))
i* Pl mitjana
Si la instal•lació ha estat projectada d’acord amb les premisses apuntades, el Cu estarà per sobre
del 80 %, encara que en alguns casos poden considerar-se acceptables valors del 75%
A banda de totes aquestes comprovacions esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol
altra que es consideri necessària o interessant.

Altres comprovacions
Es comprovarà el funcionament de les vàlvules i electrovàlvules, una per una, fent-les treballar a
les condicions extremes.
Es comprovarà el funcionament de tots els aspersors i difusors, un per un, deixant-los durant una
estona llarga per veure si es produeixen embassaments.
Es comprovarà exhaustivament cadascun dels programadors: modificant els programes, obrint i
tancant manualment cadascun dels sectors, modificant els temps de reg, etc.
A banda de totes aquestes comprovacions esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol
altra que es consideri necessària o interessant.
Totes les proves de funcionament aniran a càrrec del Contractista ja que es consideren incloses
dins del preus unitaris del materials i de la instal•lació.

6.2.

Final d’obra

Per tal de rebre la instal•lació de reg serà imprescindible la presentació dels plànols definitiu de
la instal·lació o “As Built”
Caldrà lliurar al personal l’AMB, plànols (en paper i suport informàtic) 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 i
cabal dels comptadors d’aigua, etc.
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En el plànol 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.
Així mateix en el plànol apareixerà una fotografia del interior de totes les arquetes que tenen
elements de reg.
També caldrà lliurar els certificats dels materials emprats i els certificats de les probes de pressió
i estanqueïtat .
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.
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7 ANNEX I

ARBRAT EN ALINEACIÓ
Dades generals
Localització
Latitud
Tipus de vegetació
Factor espècie
Factor densitat
Factor microclima

Àrea Metropolitana de Barcelona
42º
Arbres ornamentals en alineació
Es consideren valors dels arbres més exigents
1
Factor moderat.
1,2 Factor elevat. Condicions de paviment

Determinació de les necessitats netes de reg
GESPA
GEN
Tª mitjanes (ºC)
8,8
Pluviometria
44,0
Pluja efectiva (*)
16,4
Hores de sol
146,0
Eto (mm)
0,70
Factor espècie
0,40
Factor densitat
1,00
Factor microclima
1,20
Etc (mm/dia)
0,34
Etc (mm/mes)
10,4
Necessitats netes reg
6,0
* Mètode precipitació fiable FAO

FEB
9,6
36,0
11,6
156,0
1,20
0,40
1,00
1,20
0,58
17,3
-5,7

MAR
11,1
48,0
18,8
187,0
1,70
0,40
1,00
1,20
0,82
25,3
-6,5

ABR
12,9
51,0
20,6
204,0
2,30
0,40
1,00
1,20
1,10
33,1
-12,5

MAI
15,9
57,0
24,2
248,0
3,20
0,60
1,00
1,20
2,30
71,4
-47,2

JUN
19,7
38,0
12,8
267,0
3,90
0,70
1,00
1,20
3,28
98,3
-85,5

JUL
22,8
22,0
3,2
308,0
5,10
0,80
1,00
1,20
4,90
151,8
-148,6

AGO SEP OCT NOV DEC
23,0 21,1 17,1 12,5
9,7
66,0 79,0 94,0 74,0 50,0
29,6 39,2 51,2 35,2 20,0
270,0 207,0 181,0 145,0 143,0
4,80 3,10 2,10 1,20 0,80
0,80 0,60 0,60 0,40 0,40
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
4,61 2,23 1,51 0,58 0,38
142,8 67,0 46,9 17,3 11,9
-113,2 -27,8
4,3 17,9
8,1

MITJ
15
659
283
2.462

693
-447

Determinació de la dosi màxima de reg en funció de la textura del sòl i la fondària de les arrels
TEXTURA
Argilosa
Franco-argilosa
Franca
Franca-sorrenca
Sorrenca

Aigua
RFu (%)
útil (%)
29,0
11,6
24,0
9,6
18,0
7,2
9,0
3,6
7,0
2,8

Arrels
60 cm
69,6
57,6
43,2
21,6
16,8

Perme.
mm/h
3,6
6,4
8,9
16,0
19,0

Dosi
màx.
3,6
6,4
8,9
16,0 mm/reg
16,8

Freqüència del reg al llarg de l'any
ARBRES
Freqüència

GEN

FEB

MAR

ABR

2

2

Dosi
Rentat
16,00
10%
16,00
10%

Efic
70%
90%

MAI
3

JUN
5

7

JUL
AGO SEP OCT NOV DEC TOTAL
10
9
5
43

Necessitats brutes de reg
SISTEMA
Barbotejadors
Degoteig

D real
25,14 mm/reg
19,56 mm/reg

Planificació del reg
D real
D real Pluviom
m2
escocell l/ut/h
Degoteig arbrat
19,56
28,16
16,10
(*) Pluviometria calculada amb 7 degoters de 2,3 l/h
SISTEMA

Temps Temps
nº
Temps
reg (h)
reg (') sectors total
1,75 104,94

ARBUSTS, ENTAPISSANTS, REGATS AMB DEGOTEIG
Dades generals
Localització
Latitud
Tipus de vegetació
Factor espècie
Factor densitat
Factor microclima

Àrea Metropolitana de Barcelona
42º
Arbusts, entapissants regats amb degoteig
Factor moderat, el de les espècies més exigents
1
Factor moderat. Coberta
Arbusts ivegetal
entapissants
del 100%
de 90 a 100%.
1
Factor moderat. Condicions de camp obert

Determinació de les necessitats netes de reg
GESPA

GEN

Tª mitjanes (ºC)
Pluviometria
Pluja efectiva (*)

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO SEP OCT NOV DEC

8,8

9,6

11,1

12,9

15,9

19,7

22,8

23,0

21,1

17,1

12,5

9,7

15

44,0

36,0

48,0

51,0

57,0

38,0

22,0

66,0

79,0

94,0

74,0

50,0

659

3,2

29,6

39,2

51,2

35,2

20,0

283

308,0 270,0 207,0 181,0 145,0 143,0

2.462

16,4

11,6

18,8

20,6

24,2

12,8

146,0

156,0

187,0

204,0

248,0

267,0

Eto (mm)

0,70

1,20

1,70

2,30

3,20

3,90

5,10

4,80

3,10

2,10

1,20

0,80

Factor espècie

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Factor densitat

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Factor microclima

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Etc (mm/dia)

0,42

0,72

1,02

1,38

1,92

2,34

3,06

2,88

1,86

1,26

0,72

0,48

Etc (mm/mes)
Necessitats netes reg

13,0
3,4

21,6
-10,0

31,6
-12,8

41,4
-20,8

59,5
-35,3

70,2
-57,4

94,9 89,3 55,8
-91,7 -59,7 -16,6

39,1
12,1

21,6
13,6

14,9
5,1

Aigua
Arrels
RFu (%)
útil (%)
20 cm
29,0
11,6
23,2

Perme.
mm/h
3,6

Dosi
màx
3,6
6,4

Hores de sol

MITJ

553
-304

* Mètode precipitació fiable FAO

Determinació de les dosis de reg
TEXTURA
Argilosa
Franc-argilosa

24,0

9,6

24,0

6,4

Franca

18,0

7,2

18,0

8,9

Franc-sorrenca

9,0

3,6

9,0

16,0

9,0 mm/reg

Sorrenca

7,0

2,8

7,0

19,0

7,0

8,9

Freqüència del reg al llarg de l'any
GESPA

GEN

Freqüència

FEB

MAR
3

ABR
4

MAI
5

JUN
7

JUL
8

Necessitats brutes de reg
SISTEMA
Degoters

Dosi
9,00

Rentat
10%

Efic
90%

D real
11,00 mm/reg

Planificació del reg
SISTEMA

D real

Pluviom Temps
mm/h
reg (h)

Temps
reg (')

nº
sectors

Temps
total

Degoters (0,3x0,4)

11,00

19,00

0,58

34,74

0,00

Degoters (0,5x0,4)

11,00

12,00

0,92

55,00

0,00

Degoters (0,5x0,5)

11,00

9,00

1,22

73,33

0,00

11

AGO SEP OCT NOV DEC TOTAL
10

7
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GESPA FREDA, C3
Dades generals
Localització
Latitud
Tipus de vegetació
Factor espècie
Factor densitat
Factor microclima

Àrea Metropolitana de Barcelona
42º
Gespa C3 regada amb broquets giratoris
Factor elevat. Variable al llarg de l'any.
1
Factor moderat. Coberta
Arbusts ivegetal
entapissants
del 100%
de 90 a 100%.
1
Factor moderat. Condicions de camp obert

Determinació de les necessitats netes de reg
GESPA

GEN

Tª mitjanes (ºC)
Pluviometria
Pluja efectiva (*)

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO SEP OCT NOV DEC

8,8

9,6

11,1

12,9

15,9

19,7

22,8

23,0

21,1

17,1

12,5

9,7

15

44,0

36,0

48,0

51,0

57,0

38,0

22,0

66,0

79,0

90,5

74,0

50,0

656

3,2

29,6

39,2

48,4

35,2

20,0

280

308,0 270,0 207,0 181,0 145,0 143,0

2.462

16,4

11,6

18,8

20,6

24,2

12,8

146,0

156,0

187,0

204,0

248,0

267,0

Eto (mm)

0,70

1,20

1,70

2,30

3,20

3,90

5,10

4,80

3,10

2,10

1,20

0,80

Factor espècie

0,61

0,64

0,75

1,04

0,95

0,88

0,94

0,86

0,74

0,75

0,69

0,60

Factor densitat

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Factor microclima

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Etc (mm/dia)

0,43

0,77

1,28

2,39

3,04

3,43

4,79

4,13

2,29

1,58

0,83

0,48

Etc (mm/mes)
Necessitats netes reg

13,2
3,2

23,0
-11,4

39,5
-20,7

71,8
-51,2

94,2
-70,0

103,0
-90,2

148,6 128,0 68,8
-145,4 -98,4 -29,6

48,8
-0,4

24,8
10,4

14,9
5,1

Aigua
Arrels
RFu (%)
útil (%)
15 cm
29,0
11,6
17,4

Perme.
mm/h
3,6

Dosi
màx
3,6
6,4

Hores de sol

MITJ

779
-517

* Mètode precipitació fiable FAO

Determinació de les dosis de reg
TEXTURA
Argilosa
Franc-argilosa

24,0

9,6

14,4

6,4

Franca

18,0

7,2

10,8

8,9

Franc-sorrenca

9,0

3,6

5,4

16,0

5,4 mm/reg

Sorrenca

7,0

2,8

4,2

19,0

4,2

8,9

Freqüència del reg al llarg de l'any
GESPA

GEN

Freqüència

FEB

MAR
5

ABR
8

MAI
14

18

JUN
20

Necessitats brutes de reg
SISTEMA

Dosi

Rentat

Efic

D real

Aspersió

5,40

10%

75%

7,92 mm/reg

Rotators

5,40

10%

80%

7,43 mm/reg

Difussors

5,40

10%

70%

8,49 mm/reg

Planificació del reg
Aspersió

Pluviom Temps
mm/h
reg (h)
7,92
11,00
0,72

Rotators

7,43

11,00

0,68

40,50

0,00

Difussors

8,49

40,00

0,21

12,73

0,00

SISTEMA

(*) Pluviometria mitja teòrica

D real

Temps
nº
reg (')
sectors
43,20

Temps
total
0,00

JUL
28

AGO SEP OCT NOV DEC TOTAL
24

13

10

140

GESPA CÀLIDA, C4
Dades generals
Localització
Latitud
Tipus de vegetació
Factor espècie
Factor densitat
Factor microclima

Àrea Metropolitana de Barcelona
42º
Gespa C4
Factor moderat, època de repòs hivernal de març a octubre.
1
Factor moderat. Coberta
Arbusts ivegetal
entapissants
del 100%
de 90 a 100%.
1,2 Factor moderat. Condicions de camp obert

Determinació de les necessitats netes de reg
GESPA

GEN

Tª mitjanes (ºC)
Pluviometria
Pluja efectiva (*)
Hores de sol
Eto (mm)

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO SEP OCT NOV DEC

8,8

9,6

11,1

12,9

15,9

19,7

22,8

23,0

21,1

17,1

12,5

9,7

15

44,0

36,0

48,0

51,0

57,0

38,0

22,0

66,0

79,0

94,0

74,0

50,0

659

12,8

3,2

29,6

39,2

51,2

35,2

20,0

283

267,0 308,0 270,0 207,0 181,0 145,0 143,0

2.462

16,4

11,6

18,8

20,6

24,2

146,0

156,0

187,0

204,0

248,0

0,70

1,20

1,70

2,30

3,20

3,90

5,10

4,80

3,10

Factor espècie

0,62

0,57

0,53

0,56

0,52

0,44

Factor densitat

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Factor microclima

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Etc (mm/dia)

1,72

2,19

2,47

3,45

2,97

1,65

18,8

51,7
-31,1

67,9
-43,7

Aigua
Arrels
RFu (%)
útil (%)
15 cm
29,0
11,6
17,4

Perme.
mm/h
3,6

Dosi
màx
3,6
6,4

Etc (mm/mes)
Necessitats netes reg

MITJ

16,4

11,6

74,1 107,0 92,1 49,6
-61,3 -103,8 -62,5 -10,4

2,10

1,20

0,80

51,2

35,2

20,0

442
-302

* Mètode precipitació fiable FAO

Determinació de les dosis de reg
TEXTURA
Argilosa
Franc-argilosa

24,0

9,6

14,4

6,4

Franca

18,0

7,2

10,8

8,9

Franc-sorrenca

9,0

3,6

5,4

16,0

5,4 mm/reg

Sorrenca

7,0

2,8

4,2

19,0

4,2

8,9

Freqüència del reg al llarg de l'any
GESPA

GEN

FEB

MAR

Freqüència

ABR

MAI
10

13

JUN
14

Necessitats brutes de reg
SISTEMA

Dosi

Rentat

Efic

D real

Aspersió

5,40

10%

75%

7,92 mm/reg

Rotators

5,40

10%

80%

7,43 mm/reg

Difussors

5,40

10%

70%

8,49 mm/reg

Planificació del reg
SISTEMA

D real

Pluviom Temps Temps
nº
Temps
mm/h (*) reg (h) reg (min) sectors total

Aspersió

7,92

11,00

0,72

43,20

Rotators

7,43

11,00

0,68

40,50

Difussors

8,49

40,00

0,21

12,73

(*) Pluviometria mitja teòrica

JUL
20

AGO SEP OCT NOV DEC TOTAL
18

10

85

PLANIFICACIÓ DEL REG I CONSUMS
Planificació del reg
D real

SISTEMA

(mm/reg)

Rotators
Degoteig arbrat
Degoters arbusts

Pluviom (mm/h)

Temps
reg (h)

Temps reg
(minuts)

12,00
17,50
9,00
,

Consum d'aigua anual

nº regs

Volum per reg
(m3/h)

Temps Consum anual
(m3)
total (h)

Consum anual rotators
Consum anual arbrat
Consum anual arbusts
Total anual
Consum en mes màxim
Mes màx aspersors
Mes màx arbrat
Mes màx degoteig arbusts
Total mes màx consum

nº regs

Volum per reg
(m3/h)

Temps Consum anual
(m3)
total (h)

nº sectors

Temps
total (h)
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Nom del projecte . AJUNTAMENT. PROJECTE (Data i equip redactor)
DADES GENERALS PROJECTE
A Superfície total urbanitzada
B Metres lineals de carrer
B' Metres lineals de vorera
DADES JARDINERIA
C Arbres total i nous
Arbres existents
Arbres talats
C'
Arbres amb goteig
C''
Arbres sense goteig

Percentage jardineria (H/A)
Percentage arbrat (C/A)
ml Percentage arbrat en vorera (C/B')

m2
ml

OBSERVACIONS
Total

Nous

ut
m2

Arbusts i entapissants
Herbàcies
Enjardinament
Superfície ponderada (*)
Superfície total (F+G)

DADES REG
I Nº Sectors aspersió
K Nº Sectors goteig
K
K'
L Nº Sectors total
M Nº Boques de reg
N Nº Fonts

m2
m2
m2

(* 15 m2 per arbre)

m2

Arbrat
Arbustiva

ut

S gespa/sectors (E'/I)

m2/sector

ut

Ut arbres/sect (C'/K)
S arbusts/sect ( D'/K')

m2/sector

ut

ut/sector

ut
m2/ut

Arbusts

Gespa

ml/ut

Arbres

IMPORT REG PEM
Rases

S total/boques ( A/M)
L total/boques ( B'/M)
Boques

ut

Fonts

ut

General

D
E
F
G
H

%

%

%

%

%

%

€/m2

€/ut

€/ut

€/ut

€/m2

€/m2

Primaria
Secundaria
Canonades
Canonada 63
Canonada 50
Canonada 40
Canonada 32
Corrugats i creuament
Xarxa de boques
Arquetes
Sectors
Creuaments
Aspersió (capçal i elem)
Goteig arbrat (capçal i elem)
Goteig arbust (capçal i elem)
Subministrament
Escomesa, arqueta
Arqueta claus, filtre, regul
Comandament
Programadors
Cablejat i corrugats
R

Fonts
Total

P

Total jardineria i reg

Import Reg/S total (R/A)
Import Reg/S ponderada (R/H)

€/m2

Import Total/S total (P/A)
Import Total/S ponderada (P/H)

€/m2

€/m2

€/m2
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