ORDENANÇA NÚM. 2
ANÀLISIS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
CAPÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS
Article 1r.- NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT.
1.- De conformitat amb el que es preveu en l'article 129, Títol III, Capítol V de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Diputació
estableix el preu públic per l’anàlisi de materials de la construcció, que s'especifica en
les tarifes que es contenen en el capítol dos article 4, que es regirà per aquesta
ordenança.
2.- Serà objecte d'aquest preu públic:
El servei de Laboratori Provincial d’anàlisi de material de la construcció.
CAPÍTOL II
ELEMENTS DE LA RELACIO TRIBUTÀRIA
Article 2n.- OBLIGACIO DE CONTRIBUIR.
1.- Fet imposable. Estarà determinat per la prestació del Servei de Laboratori
Provincial d’anàlisi de ma terial de la construcció, i l’obligació de contribuir naixerà per
la prestació de servei d’anàlisis de material.
2.- Subjecte passiu.
a) Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les Entitats
a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol· licitin, provoquin o en
llur interès redundi la prestació del servei.
b) Responsables:
1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'alcanç que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 3r.- BASE DE GRAVAMEN.

Es prendran com a base de gravamen del present preu públic:
Els mòduls d'utilització del servei especificat en la tarifa.
Article 4t.- TARIFES.
LABORATORI ANÀLISI I, MATERIAL CONSTRUCCIÓ
Codi
NLT-104/91
NLT-113/72
NLT-107/91
NLT-108/91
NLT-111/78
NLT-104/91
NLT-113/72
NLT-107/91
NLT-108/91
NLT-111/78
NLT-110/72
NLT-357/86
NLT-117/72
NLT-116/91
NLT-314/92
S-1
S-2
NLT-104/91
NLT-305/90
NLT-203/72
S-3
NLT-358/90
S-4
NLT-104/91
NLT-106/91
NLT-113/72

Concepte
1. SOLS
Anàlisi granulomètric
Equivalent d’arena
Proctor normal
Proctor modificat
Determinació de l’índex C.B.R.
Anàlisi granulomètric
Equivalent d’arena
Proctor normal
Proctor modificat
Determinació de l’índex C.B.R.
Determinació de la densitat in situ M.A
Assaig de placa de càrrega
Contingut de matèria orgànica
Contingut de carbonats
Amidament de gruix
Grup electrogen
Preparació mescla/dosificació
Anàlisi grnulomètric
Series tres provetes grava-ciment
Extracció de mostra
Estudi dosificació d’àrids per granulome.
Cares de fractura
Corbes de consolidació
Anàlisi granulomètric
Límits d’atterberg
Equivalent d’arena

Import euros
24,34
18,03
33,05
63,85
86,24
24,34
18,03
33,05
63,85
86,24
18,03
102,84
22,83
32,30
13,58
30,05
36,42
28,84
84,74
15,02
90,45
19,83
23,43
28,84
25,24
17,85

S-5
NLT-179/77
NLT-167/74
S-6
NLT-149/91
NLT-172/86
NLT-335/87
NLT-152/89
NLT-117/72

Conductivitat
Granulometria per sedimentació
Densitat relativa
Classificació d’una mostra
Coeficient desgast los ángeles
Coeficient de neteja
Cercle de sorra
Matèria que passa pel tamís 0,080
Contingut de matèria orgànica

13,22
30,05
13,52
3,12
70,24
22,23
16,22
16,52
26,17

2. AIGÜES
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7

Presa de mostra
Duresa d’una mostra
Anàlisi d’una mostra per morters
Determinació PH
Determinació del contingut total de sulfats
Determinació del contingut de clorurs
Determinació qualitativa d’hidrats de carboni

9,01
15,02
125,01
15,02
27,04
27,04
18,03

NLT-124/84
NLT-125/84
NLT-122/84
NLT-123/84
NLT-128/91
NLT-197/85
NLT-134/85
NLT-126/84
NLT-126/84
NLT-130/84
NLT-131/89
NLT-137/84

3. BETUMS
Penetració materials bituminosos
Punt reblandiment
Densitat relativa
Contingut d’aigua
Pèrdua per calentament
Viscositat staybolt
Destil.lació
Punt fragilitat
Ductivilitat
Solubilitat en tricloroetilé
Contingut d’astaltens
Determinació del contingut d’aigua

39,12
39,12
24,04
30,05
30,05
42,07
72,12
72,12
72,12
30,05
186,31
9,01

4. MESCLES BITUMINOSES
MB-1

Preparació i quarteig d’una mostra

10,47

MB-2
MB-3
NLT-161/84
NLT-122/84
NLT-164-90
NLT-165/90
MB-4
MB-5
MB-6
MB-7
MB-8
MB-9
NLT-168/90
MB-10
NLT-179/77
NLT-176/92
NLT-166/92
MB-11
NLT-124/84
MB-12

Estudi dosificació d’àrids
Fabricació de mescla bituminosa
Fabricació 3 prov. Marskall mescla asfàltica
Determinació densitat mescla bituminosa
Determinació del contingut de lligant
Anàlisi granulomètric granular recuperat
Extracció de testimoni
Densitat aparent d’una proveta
Contingut d’aigua
Extracció capa tractament superficial
T.Superficial % lligant àrid
Contingut en reg asfàltic
Determinació buits mescla asfàltica compact.
Estudi mescla bituminosa en calent
Anàlisi granulomètric d’un filler
Densitat aparent d’un filler (tolue)
Adhesivitat dels àrids fins
Tractament superficial granulometria
Penetració de materials bituminosos
Reposició d’un ferm

30,05
98,86
35,97
14,47
33,95
26,85
6,01
17,83
29,53
13,52
47,78
24,04
39,06
540,91
23,04
23,04
52,70
32,15
39,12
10,09

5. FORMIGONS
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8

Índex de consistència mètode con d’abrans
Formigó proj. confecció, extrac. i ruptura
Confec. i ruptura 1 sèrie de 3 prov. cilindr.
Estudi d’informació esclerométrica
Curat, recapçat i ruptura de provetes
Estudi d’una dosificació teòrica d’àrids
Amassada de formigó s/dosificació teòrica
Contingut ciment en una mostra de F. fresc

NLT-121/85
NLT-137/84
NLT-140/84

6. EMULSIÓ
Presa de mostres
Determinació del contingut d’aigua
Determinació de la sedimentació

6,01
103,67
57,09
S/P
9,91
107,58
31,85
60,10

9,88
69,56
69,56

NLT-142/84
NLT-139/84
NLT-130/84
NLT-141/84
NLT-144/91
NLT-195/92
NLT-197/85
E-1

Anàlisi mitjançant tamís
Contingut de fluidificant per destil.lació
Solubilitat en tricloroetilé
Estabilitat al clorur càlcic
Determinació de l’estabilitat del ciment
Càrrega de partícules
Viscositat staybol
Identificació d’una emulsió

24,49
52,28
33,05
18,03
18,03
18,03
38,16
S/P

7. CIMENTS
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16

Presa i preparació d’una mostra
Determinació del contingut de clorurs
Pes específic real
Finor de molta per tamisatge en sec
Principi i fi de fraguat
Determinació de l’expansió
Determinació de la pèrdua per calcinac.
Contingut de sulfats
Determinació del contingut en alcalís
Determinació del fals adormiment
Determinació de sulfurs
Determinació de magnesi
Assaig físic i mecànic complert
Resistència a compressió d’una sèrie cilin.
Confecció de proveta cilíndrica lletada
Residu insoluble en àcid clorhídric

30,05
38,13
13,22
18,76
45,25
27,70
24,32
34,73
76,92
50,78
40,50
60,10
270,45
64,60
60,10
36,27

NLT-148/91
NLT-150/89
NLT-150/89
NLT-113/72
NLT-171/90
NLT-119/72
A-1

8. ÀRIDS
Presa de mostres
Anàlisi granulomètrica per tamís
Determinació contingut de fins d'1 mostra
Equivalent de sorra
Determinació contingut partícules toves
Determinació qualitativa de sofre
Determinació qualitativa de clorurs

16,82
28,84
21,03
18,03
36,06
9,01
51,08

NLT-117/72
NLT-120/72
NLT-354/91
A-2
NLT-149/91
NLT-116/91

Deter. contingut aprx. matèria orgànica
Determinació quantitativa compostos sofre
Determinació del coeficient de forma
Determinació partícules de baix pes espec.
Determinació del coeficient dels angels
Determinació del carbonat càlcic

24,04
72,12
42,07
22,08
75,12
32,30

NLT-153/92

Determinació de la dens., porositat, coef.d'absorció
i contingut d'aigua d'una mostra

39,06

Si es realitzés algun altre tipus d'anàlisis diferents als assenyalats, s'aplicarà al
mateix, el preu públic en aquell moment sigui vigent pel mateix servei autoritzat als
laboratoris del MOPU.
Les despeses de desplaçament i dietes que s' imputaran en la facturació de
qualsevol treball que realitzi el Laboratori Provincial es regularan segons les
condicions i tarifes que contempli el Conveni Laboral en vigor pels treballadors de la
Diputació de Lleida.
Article 5è.- QUOTES.
Les quotes exigibles tindran caràcter individual, procedint la liquidació per llicència
concedida o servei prestat i es podrà utilitzar l'autoliquidació.
Article 6è.- EXEMPCIONS.
1.- Seran determinades per la legislació vigent.
2.- El fet de tenir exempció no deslliura de cap manera de l’obligació d’obtenir la
preceptiva llicencia.
CAPÍTOL III
NORMES DE GESTIÓ
Article 7è.- NORMES DE GESTIÓ.
LABORATORI ANÀLISIS I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
1.- La sol· licitud del servei es presentarà en la Secció de Vies i Obres Provincials, la
que amb la conformitat de l'Enginyer Director, es passarà a l'encarregat del
Laboratori, per a la pràctica de l'anàlisi sol· licitat.

2.- L'Enginyer Director de Vies i Obres, vista la petició dels anàlisis sol· licitats,
passarà ordre de treball als Serveis de Laboratori, indicant els anàlisis que han
d'efectuar-se, i comunicarà al peticionari, els preus públics a suportar.
L'encarregat del Laboratori Provincial, estendrà per escrit i triplicat el resultat de
l'anàlisi, que autoritzarà amb la seva signatura, i el qual no podrà ésser lliurat a
l'interessat mentre no hagi satisfet l'import de la liquidació de preus públics
corresponent.
3.- Els Serveis Tècnics de Vies i Obres, confeccionaran en un exemplar per triplicat,
la liquidació corresponent, i passaran l'original i el duplicat a Intervenció per a la
contracció en comptes i posterior càrrec a la Tresoreria, la qual, tan aviat s'hagi fet
efectiva la liquidació, entregarà l' original a l’interessat als efectes de poder retirar l'
informe facultatiu de l'anàlisi.
4.- Si l'anàlisi no fos retirat ni satisfetes les taxes liquidades en els terminis establerts
pel Reglament de Recaptació, es portarà a cap el seu cobrament per la via executiva,
prèvia la notificació reglamentaria.
CAPÍTOL IV
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8è.- INFRACCIONS I SANCIONS.
LABORATORI ANÀLISIS I MATERIAL CONSTRUCCIÓ.
1.- Regirà per tot tipus d'infracció l'establert al respecte per la Llei General Tributària.
En especial, constituiran infraccions simples:
Els altres actes o omissions que consisteixen en l'incompliment o defectuós
compliment de les disposicions d' aquesta Ordenança i de les altres complementaries
que li siguin aplicables.
2.- Constituiran infraccions greus:
a) L' autorització d'un informe d' anàlisi d' un producte fet ja anteriorment a un altre
peticionari, per assortir afecte en un altre acte i per una ultra persona diferent
d'aquella per a la qual va ésser realitzat, sense el previ pagament dels preus.
b) Els altres actes o omissions que consistint en l'incompliment o defectuós
compliment de les disposicions d' aquesta Ordenança i d'aquelles altres que
subsidiàriament li siguin aplicables.
3.- Les infraccions simples es castigaran amb multes no superiors a l'import dels
preus liquidats.

4.- Les defraudacions se sancionaran amb multes no superiors al doble de les
quantitats defraudades.
CAPÍTOL V
ORDENANÇA GENERAL PREUS PÚBLICS
Article 9è.- ORDENANÇA GENERAL PREUS PÚBLICS
Tot el que no esta previst en la present Ordenança, serà d'aplicació l'establert en
l'Ordenança General de preus públics.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança es començarà a aplicar des del dia 1 de gener de 1999, i
regirà fins la seva derogació o modificació.
DILIGÈNCIA.
La precedent Ordenança va ser aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió ordinària
celebrada el dia vint-i-nou d’octubre de mil nou-cents noranta-vuit.
EL SECRETARI GENERAL,
S.- Basílio Gòmez i Monzon.

