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El present Plec de condicions tècniques perticulars té per objecte la definició de les condicions 
que hauran de regir en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, que són definides en 
els Plànols tècnics així com en l'estat d'amidaments i a la Memòria.

2.1 - ASPECTES GENERALS

En cas d'incompatibilitat entre els documents, es donarà prioritat a allò que hi ha en els Plànols,  
i en qualsevol cas a allò que permeti la més correcte execució de les obres.

De caràcter general, que juntament amb aquest plec es considera vigent d'aplicació:

-Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres Públiques.

De caràcter particular que complementen aquest Plec:

-Plec de Clàusules Administratives Particulars.

-Les disposicions referents a la Seguretat i Higiene en el Treball.
-Instrucció pel Projecte i Execució d'Obres de formigó en massa i armat EH-82.
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Retolació a una cara en impressió digital en vinil de fundició i laminat de protecció.

Placa a suport: Placa composada per una lama d'alumini extrusionat de 400x300x20 mm. amb 
tapa lateral i grapa lateral per subjecció a suport en forma de banderola.

Placa a paret: Placa composada per un mòdul d’alumini de 420x320x20x2 mm. amb plecs a tot el 
perímetre, i contraplaca parcial de 150x315 mm. per collar a paret.

A continuació es desglosen els plànols per a cada un dels models.

Placa a paret: Placa composada per un mòdul d’alumini de 420x320x20x2 mm. amb plecs a tot el 
perímetre, i contraplaca parcial de 150x315 mm. per collar a paret.

Placa a suport: Placa composada per una lama d'alumini extrusionat de 400x300x20 mm. amb 
tapes laterals i femelles insertables a la part posterior per subjecció a suport.
Per la restitució del sistema de subjecció a suport vertical, es col·locarà una abraçadera d’alumini 
de Ø60mm.

Retolació a una cara en impressió digital en vinil de fundició i laminat de protecció.

 

Per la restitució del sistema de subjecció a suport vertical, es col·locarà una abraçadera d’alumini 
de Ø60mm.

Model A

Aquests tres models són els següents:

Model C

Placa a paret: Placa composada per un mòdul d’alumini de 420x320x20x2 mm. amb plecs a tot el 
perímetre, i contraplaca parcial de 150x315 mm. per collar a paret.

Placa a suport: Placa composada per un mòdul d’alumini de 420x320x20x2 mm. amb plecs a tot 
el perímetre i carril guia d’alumini soldat a la part posterior per subjecció a suport.

Model B

Retolació a una cara en impressió digital en vinil de fundició i laminat de protecció.

NOVEMBRE DEL 2018

Es proposen tres sistemes diferents de placa de carrer, que puguin ser compatibles amb els 
suports existents, de tal manera que s’aprofiti tot el material possible.

2.2 - ELEMENTS INDUSTRIALS

El sistema de subjecció de les plaques al suport també s’ha dissenyat perquè sigui compatible 
amb el model actual.
Es contempla canviar totes les abraçaderes.

El model de placa proposada en el cas de les plaques subjectades a paret, s’ha dissenyat d’una 
mida superior a l’actual, com a solució per ocultar la possible superfície malmesa de les façanes 
dels edificis.

Dels tres sistemes proposats, d'Ajuntament ha escollit el model B.

Els suports d'alumini existents són de 3 mm de gruix de paret.

En cas de restablir o afegir el suport vertical, es col·locarà un tub d’alumini extrusionat de 
Ø60x3000 mm, i paret gruix de 5 mm. anoditzat plata. Aleació 6060.

OPCIÓ ESCOLLIDA
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Model A Model B Model C

2.3 - PLÀNOLS TÈCNICS OPCIÓ ESCOLLIDA

Carrer de
???

Carrer de
???

Carrer de
???

Carrer de
???

DESCARTADA

DESCARTADA
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Placa amb suport a paret Placa amb suport vertical Suport vertical d’alumini

Tap de polipropilè
color negre

Suport d'alumini extrusionat 
 Ø60x3000x5 mm.

Anoditzat plata 
Aleació 6060

Abraçadera alumini 

DESCARTADA

Alumini Ø60 mm
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Placa a paret Placa amb suport vertical

Tap de polipropilè interior estriat pla de baixa densitat, de color negre

Suport d'alumini extrusionat de Ø60x3000x5 mm.
Anoditzat plata. Aleació 6060

Tapes d'alumini pintades
del mateix color que la banderola

Perfil d'alumini extrusionat

Femella insertable zincades M6
Cargols Allen inox M6x20 

Abraçadera alumini 

Bisos inox Ø3,5x13 

Placa de 420x320mm, amb cantells plegats de 20 mm a tot el perímetre en 
forma de calaix, fabricades en alumini d'aliatge 5754 H111 de 2 mm de gruix.

Com a sistema d'ancoratge posterior, s'inclou contraplaca de 
150x315x18,5mm. La unió entre la placa i la contraplaca es farà mitjançant 
bisos de Ø3,5x13 Inox.

Retolació a una cara en vinil de fundició de 55micres per a impressió digital
amb tintes UVI, i laminat de fundició amb protecció UV.
El vinil cobrirà tota la superfície exterior de la placa i els cantells plegats.

OPCIÓ ESCOLLIDA

Alumini Ø60 mm
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Placa de 400x300x20mm, fabricades en perfil d'alumini extrudit d'aleació 6063,
de 2,5mm de gruix de parets i 2 nervis interiors. Acabats laterals del tall de secció coberts
per tapes d'alumini de 2 mm de gruix.

A la part posterior s'insertaran 4 femelles M6 zincades per collar cargols Allen M6x20.
Com a sistema d'ancoratge posterior, s'inclou abraçadera d'alumini per a collar a suport
Ø60 mm. Aplicació de pintura de poliuretà de dos components amb catalitzador alifàtic
d'alta resistència i amb setinat 70±5, amb assecat posterior al forn.

Retolació a una cara en vinil de fundició de 55micres per a impressió digital amb tintes UVI,
i laminat de fundició amb protecció UV. El vinil cobrirà la superfície frontal de la placa.
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Placa amb suport a paret Placa amb suport vertical

Tap de polipropilè de color negre

Suport d'alumini extrusionat de Ø60x3000x5 mm.
Anoditzat plata. Aleació 6060

Grapa de subjecció lateral d'alumini extrusionat
de 33x50x300 mm. anoditzada plata. Aleacció 6063

Tapa d'alumini de 20x300x2 mm. 
pintada al mateix color que la banderola

Femelles insertables M4
Cargols Allen ULS M4x10 Inox

Cargols Allen M6x16

Lama d'alumini extrusionat de 400x300x20 mm.
2,5mm de gruix de parets i 2 nervis interiors. Aleacció 6063.

Pintada i retolada en impressió digital en vinil de fundició

DESCARTADA
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2.4 - PLAQUES I SUPORTS

S'han seleccionat els materials per a la construcció de les plaques i dels respectius suports, 
atenent criteris de resistència i d'estabilitat davant les variacions atmosfèriques, els ambients 
agressius i els cops violents.

PLAQUES A PARET

El material seleccionat és planxa d'alumini de 2 mm. de gruix, d'aliatge 5754 H111.

Aquest aliatge es caracteritza per la seva elevada resistència mecànica, amb bona resistència a 
la corrossió, comparable a la de l'alumini pur.

La fabricació de la placa s'ajustarà a les descripcions dels plànols tècnics (2.3.2 Model B - Placa a 
paret)

PLAQUES A SUPORT

Aquest aliatge es caracteritza per la seva estesa aplicació en el camp arquitectural, degut a la 
seva facilitat d'extrusió, obtenció de les característiques adequades i un excel·lent aspecte 
superficial que permet una amplia gamma d'acabats d'elevades exigències superficials com són; 
anoditzats i colorejats electrolítics, pintats i lacats.

Són del tipus plaques compactes de perfil extrusionat de 20 mm de gruix, amb nervis interns, 
d'aliatge 6063.

Està especialment indicat per la fabricació de fusteria i senyalitzacions entre d'altres elements 
tant d'interiors com d'exteriors.

La fabricació de la placa s'ajustarà a les descripcions dels plànols tècnics (2.3.2 Model B - Placa 
amb suport vertical)
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Les plaques van fixades al suport per mitjà de grapes d'alumini.

Els elements de cargoleria de fixació de les plaques i els suports són d'acer inoxidable.

SUPORTS

Els suports estan formats per tubs d'alumini extrudit, d'aliatge 6060 i amb acabat superficial 
anoditzat de 25 micres de gruix color plata.

Tap superior de polipropilè, interior estriat pla de baixa densitat, de color negre.
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SuportPlaca d'alumini extrudit
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Planxa d'alumini
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- Neteja necessària per eliminar les partícules sòlides que quedin adherides a la peça després del 
desgreixatge.

2.5 - ACABATS

PINTURA

L'aplicació de color a les plaques a suport vertical es realitzarà mitjançant el tractament 
superficial següent:

- Desgreixatge previ al pintat.

- Imprimació wash-prime cromofosfatan.

- Aplicació de pintura de poliuretà de dos components amb catalitzador alifàtic d'alta resistència 
i amb setinat 70±5, amb assecat posterior al forn.
L'acabat superficial ha de ser apte per a rebre vinil autoadhesiu.

RETOLACIÓ

La reproducció gràfica es farà mitjançant impressió digital sobre vinil adhesiu.

- Vinil adhesiu de fundició (PVC fos) de gruix 55 micres i adhesiu final permanent, tipus Orajet 
3951 o de qualitat i prestacions equivalents. Durada de fins a 10 anys.

- Impressió digital amb tintes UVI, a una resolució d'almenys 720ppp.

- Laminat de protecció de fundició (PVC fos) de gruix 50 micres i adhesiu permanent, tipus 
Oraguard 290 o de qualitat i prestacions equivalents. Durada de fins a 8 anys.

- Tots els procediments es realitzaran en ambient condicionat exempt de pols per garantir una 
superfície tractada perfectament neta.

A les plaques a paret el vinil cobrirà tota la superfície exterior de la placa i els cantells plegats.

Els elements a considerar són:

A les plaques a suport el vinil cobrirà la superfície frontal de la placa.
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Impressió digital - Vinil de fundició i laminat de protecció

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PROJECTE EXECUTIU ·  RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR



SENYALITZACIÓ
productes NOVEMBRE DEL 2018

Per la col·locació dels suports nous es preveu el següent:

2.6 - COL·LOCACIÓ

- Els fonaments seran de forma cúbica
i de formigó en massa HS 25/12.

FONAMENTACIONS DELS SUPORTS VERTICALS

- Dau de 200x200x500 mm.

Carrer de
???

- Pel què fa als suports a retirar, tant els que es reubiquen com els que es suprimeixen, caldrà 
deixar el terreny en bon estat.

ARRANJAMENT DEL TERRENY

Per això cal tenir en compte el següent criteri:

- S'extrauran els suports en la seva totalitat, no deixant restes encastades sota el paviment.

- Es procedirà a l'arranjament del paviment, col·locant el panot corresponent (subministrat per 
l'ajuntament) en cas de voreres, i en la resta dels casos normalitzant el terreny el més semblant 
al seu estat original.
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