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2.7.-

Amidament i preus unitaris.

2.8.-

Senyalització i precaucions.

2.9.-

Equip necessario

2.10,-

Materials no especificats en aquest Plee.

2.11.~ Praves de carrega.

CAPiTOL 111.-CONDICIONS QUE HAN DE COMPLlR ELS MATERIALS I L'EXECUCIÓ
DE L'OBRA CIVIL.

3.1.- Conglomerats hidraulics.
3.1.1.-Ciment.
3.1.2 ..,.Guixos i escaioles.
3.1.3.- Cale aéria.
3.1.4.- Cale hidráulica.

3.2.-

Árids per a formigons i morters.

3.3.-

Aigua per a formigons i morters.

3.4.-"

Additius per a formigons i morters.

3.5.-

Formigó.
3.5.1.- Generalitats
3.5.2.- Sastres ¡liases
3.5.3.- Pilons
3.5.4,- Murs pantalla
3.5.5.- Control de qualitat
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3.6.-

Morters de ciment.

3.7.-

Materials metal'lies.
3.7.1.~ Aceren armadures.
3.7.2.- Acer laminat per a estructures meta[.liques.
3.7.3,~ Elements d'unió per a estructures metal-liques.
3.7.4.- Acerfo~at.
3.7.5.- Acer emmotllurat.
3.7.6.- Galvanitzats.
3.7.7.- Elements metaHics a emprar en el c1avegueram i desguassos.
3.7.8.- Palplanxes metaJliques.

3.8.-

Fusta.

3.9.-

Cintris, encofrats ¡motiles.

3.10.-

Materials ceramics i afins.
3.10.1.-

Maons.

3.10.2.-

Peces ceramiques per a sastres.

3.11.-

Peces de ceramica vitrificada.

3.12.-

Demolicions.

3.13.-

Moviments de terres.
3.13.1.-

Excavacions de ['explanació i préstecs.

3.13.2.-

Excavacions de rases i pauso

3.13.3.-

Terraplens.

3.13.4.-

Reblerts localitzats.
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3.13.5.-

Acabat

i refi de I'explanada.

3.14.- Aridsperafiltre .

3.15.-

3.16.-

Sanejament.

3.15.1.-

Consideracions

3.15.2.-

Tubs de formigó

en massa

3.15.3.-

Tubs de fundieió

i d'acer.

3.15.4.-

Tubs de fibrociment, de policlorur de viril no plastificat, de
polietilé d'alta i baixa densitat, de poliester reforc;at amb
fibra de vidre i de gres.

3.15.5.-

Drens subterranis.

Materíals

i elements

auxiliars

generals.

i armat.

prefabricats.

3.17.- Afermats.
3.17.1.-

Subbases

3.17.2.-

Tol-u

3.17.3.-

S61sestabilitzats "in situ" amb calQ.

3.17.4.-

S61s establlitzats

amb productes

3.17.5.-

S61s estabifitzats

amb ciment.

3.17.6.-

Grava-ciment.

3.17.7.-

Grava-emulsió.

3.17.8.-

Rees d'emprimació.

3.17.9.-

Rees d'adherencia.

3.17.10.-

Tractaments

3.17.11.-

Mescles bituminoses en fred.

3.17.12.-

Mescles

3.17.13.-

Paviments de formigó.
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3.17.14.-

L1ambordes de pedra natural repicada.

3.17.15.-

L1ambordes prefabricades

3.17.16.-

Varades.

3.17.17.-

Rajoles de ciment.

3.18.-

Diversos elements de pedra.

3.19.-

Materíals perajunts

3.20,-

de formigó.

i punts de suporto

3.19.1.-

MaterialsmetaHics.

3.19.2.-

Materialselastomerics.

Impermeabilització.

3.21.- Pintures.

3.22.-

Arbres

3.23.-

Elements metaHics de mobiliari urba.

j

plantacions jardineres.

3.24.- Ancoratges.
3.24.1.-

Objecte.

3.24.2.-

Aspectes generals.

3.24.3.-

Notacions

3.24.4.-

Estudi i calcul.

3.24.5.-

Determinaciá

3.24.6.-

Dimensionat

3.24.7.-

Posta en obra.

3.24.8.-

Beurades d'injecció a base de ciment.

3.24.9.-

Assaigs previs.

Plee Técnic AV.Pare - versió 11.99
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CAPiTOL IV.- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLlR ELS MATERIALS I L'EXECUCIO
DE LES INSTALLACIONS.

4.1.-

.Instal'laciá de fontaneria.
4.1.1.-

Consideracions

4.1.2.-

Canonades

4.1.3.-

4.1.4,-

generals.

d'acer galvanitzades.

4.1.2.1.-

Material i dimensions (DIN 2440/61).

4.1.2.2.-

Unions.

4.1.2.3.-

Praves.

4.1.2.4.-

Protecció.

4.1.2.5.-

Connexions

4.1.2.6.-

Suports i suspensions.

4.1.2.7.-

Passamurs.

4.1.2.8.-

Muntatge.

Canonades

elastiques.

de coure.

4.1.3.1.-

Material i dimensions.

4.1.3.2.-

Unions.

4.1.3.3.-

Corbes i canvis de direcció.

4.1.3.4.-

Praves.

4.1.3.5.-

A'IHament.

4.1.3.6.-

Connexions elastiques.

4.1.3.7.-

Suports i suspensions.

4.1.3.8.-

Passamurs.

4.1.3.9.-

Muntatge.

Aparelts sanitaris.
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Condicions generals.

4.1.4.2.-

Defectes deIs aparells sanitaris.

4.1.4.3.-

Característiques deis aparells sanitaris segons el
seu ús .

4.1.4.4.-

Aixetes sanitaries.

4.1.5.- Xarxa d'evacuació interior (col'lectors d'aparells sanitaris).
4.1.6.- Preves i assaigs de la ¡nstal.lació.

I
I

•I
,.

4.1.6.1.-

Generals.

4.1.6.2.-

De les xarxes de distribució d'aigua.

4.1.6.3.-

De la xarxa d'evacuació.

4.1.6.3.1.- Prava d'aigua .
4.1.6.3.2.- Prava d'aire.
4.1.6.3.3.- Prava d'olors.

4.1.6.3.4.- Prova de lum.
4.1.6.4.-

I
I

•I

4.1.4.1.-

Deis ap'arells sanitaris.

4.1.6.4.1.- Ceramica sanitaria.
4.1.6.4.2.- Assaigs de la porcellana.
4.1.6.4.3.- Aixetes sanit3ries .

4.1.6.5.-

4.2.-

Muntatge.

Instal-Iacio d'electricitat.
4.2.1.- Consideracions generals.

I
I
I
I
I

4.2.2.- Condueles.
4.2.2.1.-

Traga.

4.2.2.2.-

Execució de la instaHació.

4.2.2.3.-

Taules per a la selecció de tubs per a canalitzacions
electriques, i caixes derivació.
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4.2.3.- Conductors.

4.2.3.1.-

Per a tensions fins a 1.000 Volt.

4.2.3.2.-

Per a tensions fíns a 750 Valt.

4.2.4.- Quadres eléctrics.

4.2.4.1.-

Característiques
de distribució.

4.2.4.2.-

Caracteristiques
ventitació.

constructives

del

quadre

de

4.2.4.3.-

Característiques
bombes.

constructives

del

quadre

de

4.2.4.4.-

Característiques
d'ascensors.

constructives

del quadre general

constructives

del

quadre

4.2.5.- Equips de mesura.

4.2.5.1.-

Comptadors trif8sics.

4.2.5.2.-

Equips auxiliars. Transformadors.

4.2.5.3.-

Armaris de doble a"illament.

4.2.6.- Posta aterra.
4.2.6.1.-

Realització.

4.2.6.2.-

Elements de la posta aterra.

4.2.6.2.1.-

Presa de terra.

4.2.6.2.2.-

Línies principals de terra.

4.2.6.2.3.-

Derivacions de les Iínies principals de terra.

4.2.6.2.4.-

Conductors de protecció.

4.2.7.- Proves i assaigs.

4.2.7.1.-

Generals.

4.2.7.2.-

Parcials en obra.

4.2.7.3.-

En fabrica.
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4.2.7.4.-

Assaigs ¡ prava de materials .

4.2.7.4.1.-

Prava de rutina de materíals.

4.2.7.4.2.-

Prava de muntatge.

4.2.7.5.-

Pravade recepció.

!•

•
•

4.3.-

Instal.laciá de prevenció d'incendis.
4.3.1.- Consideracions generals .
4.3.2.- Canonades galvanitzades.
4.3.3.- Pintura i senyalltzació .
4.3.4.- Conductors .
4.3.5.- Conductes.
4.3.5.1.-

Traga.

4.3.5.2.-

Execució de la instaHació.

4.3.6.- Equips.

$ 25 mm) certificada

4.3.6.1.-

Equip de manega (BtE
segons UNE 23.403.

4.3.6.2.-

Extintors.

43.6.3.-

Detectors térmics .

4.3.6.4.-

Central de deteceiá.

4.3.6.5.-

Portes tallafoc .

43.6.6.-

Retenidors de portes tallafoc .

N

4.3.7.- Praves i assaigs de la instaHació .

4.4.-

Instal.laciá d'enllumenat.
4.4.1.- Normes tecniques generals.
4.4.2.- Característiques deis aparells d'enllumenat ordinario
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-pág. 10-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Jl1

4.4.3.- Característiques deis aparells d'enllumenat d'emergencia.
4.4.4.- Enllumenat exterior (públic).
4.4.5.- Proves i assaigs.

4.5.-

4.4.5.1.-

Assaigs en fabrica.

4.4.5.2.-

Assaigs en obra.

lnstaHació de ventilació i control de gasas.
4.5.1.- Normes tecniques generals.
4.5.2.- Motors.
4.5.3.- Ventiladors.
4.5.3.1.-

Elements antivibratoris.

4.5.4.- Conduetes metal-lies.
4.5.4.1,-

Conductes rectangulars.

4.5.4.1.1.-

Construcció.

4.5.4.1.2.-

Unions entre trams.

4.5.4.1.3.-

Refor90s.

4.5.4.1.4.-

Suports i suspensions.

4.5.4.1.5.-

Peces accessóries.

4.5.4.2.-

Conductes circulars.

4.5.4.2.1,-

Construcció.

4.5.4.2.2.-

Unions entre trams i peces accessoris.

4.5.4.2.3.-

Refor90s.

4.5.4.2.4.-

Suports i suspensions.

4.5.4.2.5.-

Peces accessoris.'

4.5.4.3.-

Passamurs.

4.5.4.4.-

Condicions d'acceptació o de rebuig.

..
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4.5.4.41.-

Materials.

4.5.4.42.-

InstaHació.

4.5.45.4.5.5.- Control de

4.6.-

Tra,a.

ca

i fums.

4.5.5.1.-

Consideracions generals.

4.5.5.2.-

Caracteristiques del detector de

4.5.5.3.-

Central dedeteeeiá de CO.

ca.

Instal.laciode megafonia.
4.6.1.- Micrófon.
4.6.2.- Altaveu.
4.6.3.- Amplificador industrial 100 W.

4.7.~ Circuittancatde TV.

4.8.-

Senyalització.

4.9.-

Instal.lació d'interfonia.

4.10.-

Instal-Iació de control.

4.11.-

Instal.laciá d'ascensor.
4.11.1.-

Ascensorhidraulic.

4.11.2.-

Ascensor electromecanic

4.12.-

Termo eléctric.

4.13.-

Eixugamans eléctric.

4.14.-

Extractor axial de pressió.

Plee Técnic AV.Pare - versió 11.99
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4.15.-

,

Instal.laeió de bombeig.
4.15.1.-

Quadreeléctric.

4.15.2.-

Estació de bombeig per a al<;:adesentre 7 i 8 metres.

4.15.3.~

Estacióde bombeigper a algadesentre 10 i 11 metres.

4.15.4.-

Estacióde bombeigper a algadesentre 13 i.14 metres.

!

I

I
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4.16.-

Materials a utilitzar .

4.17.-

Materials no especificats en aquest Plee.

[

I
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS

CAPiTOL 1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.-

1.1.- APLlCACIÓ DEL PLEC.El present Plee de Prescripcions Técniques Generals sera d'aplicació al projecte
executiu que caldra redactar i per tant a les obres efectuades per compte de
I'Ajuntament de Granollers pel concessionari del projecte d'aparcament subterrani de
I'Avinguda del Pare de Granollers.

1.2.- DOCUMENTS QUE HAURÁ DE CONTINDRE EL PROJECTE.Document núm. 1.-

Memoria i Annexes.

Document núm. 2.-

Plimols.

Oocument núm. 3,-

Plee de Prescripcions Técniques.

Document núm. 4.~

Pressupost.

El contingut de cada document es detallara en la Memoria.

1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.Les obres a realitzar sén les de construcció d'un aparcament subterrani a
l'Avinguda del Pare de Granollers. Correspon a la Direcció Facultativa I'aclariment deis
dubtes que podran plantejar-se durant I'execució deIs treballs, així com la definició
deis aspectes de I'obra que no estiguessin suficientment tractats.

1.4.- CONDICIONS ECONÓMIQUES I ADMINISTRATIVESLes condicions economiques i administratives que s'han de complir en I'execuc¡ó
. de les obres definides pel present Projecte, estan consignades en el Contracte entre el
Concessionari ¡ l'Ajuntament. El Concessionari esta obligat a tenir permanentment a
obra una copia del Contracte signat a dlsposició de la Direcció Facultativa.

1.5.- DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I LA INSPECCIÓ.Les obligacions i responsabilitats de la Direcció Facultativa i de la .Inspecció
(sigui General o Facultativa) queden definides per la normativa vigent al respecte i per
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les clausules del Contracte signat entre el Contractista i I'AJUNTAMENT, als quals es
remet el present Plec.
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CAPiTOL II.-CONDICIONS
GENERALS
RELATIVES
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.-

ALS

MATERIALS

2.1.- CONDICIONS GENERALS.Tots els materials que sigui n utilitzats en ¡'obra hauran de complir les condicions
que s'estableixin en aquest Plee. Els esmentats materials hauran de ser examinats i
assajats abans de la seva acceptació.
En cas que la Inspecció o I'AJUNTAMENT ha estimin necessari, el Contractista
haura de presentar mostres deis materials a emprar, per tal que aquell pugui escoJlir el
que estimin més convenient. El Contractista avisara a la Inspecció i a I'AJUNTAMENT
amb prou antelació perqué puguin fer ús d'aquesta facultat abans de fer la
corresponent comanda.
La utilització de materials de procedencia autoritzada o recomanada en el
present projecte no lIiurara, en cap cas, al Contractista que els materials compleixin
les condicions que són especificades en aquest Plec i podran ser refusades, en
qualsevol moment, si es troben defectes de qualitat o uniformitat.
El ti pus i nombre d'assaigs a realitzar per a I'aprovació previa de procedencia de
materials seran fixats en cada cas. Un cop fixada la procedencia deis materials, la
seva qualitat sera controlada periodicament durant I'execució deis treballs, mitjangant
assaigs, la freqüencia deIs quals ve indicada, per a alguns materials, a titol orientatiu,
en aquest Plec. En tots els casos sera j'lnspector Facultatiu qui fixara la freqüéncia i
els ti pus d'assaig a realitzar.
Sera obligació del Contractista d'avisar a l'lnspector Facultatiu, amb antelació
suficient, de I'emmagatzematge deis materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin
executar-se amb temps els assaigs oportuns.
El Contractista subministrara, al seu carrec, les quantitats de qualsevol ti pus de
material (inclos el formigó per a la confecció de provetes), necessaris per a realjtzar
tots els examens o assaigs que ordeni l'lnspector Facultatiu per a I'acceptació de
procedencjes i el control periodic de la qualitat deis materials i de I'execució de I'obra.
La presa de mostres haura de fer-se segons les normes de I'assaig a realitzar o bé, si
no existeixen, segons el que estableixi I'1nspector Facultatiu. El Contractista haura de
donar tot ti pus de facilitats per a la realització del control de la qualítat deis materials i
I'execució de I'obra.
Tot material que hagi estat rebutjat sera retirat de I'obra immediatament.
Els materials seran emmagatzemats de forma que s'asseguri la conservació de
les seves característiques i aptituds per al seu ús en obra, i de forma que sigui facilla
seva inspecció. Podra ser ordenat, si cal, I'ús de plataformes adequades, coberts o
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edifids provisional s per a la protecció d'aquells materials que ha requereixin.
Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús en obra, per
¡'Inspector Facultatiu, que podra modificar-les en vista deis assaigs que es realitzin en '
obra ¡deis resultats obtinguts alllar9 de I'execució deis treballs.

2.2.- DISPOSICIONS GENERALS COMPLEMENTARIES.Els lÍ1aterials i I'execució de les obres compliran la normativa oficial vigent.
Entre

d'altres,

seran

d'aplicació

les

Normes,

Plecs,

Instruccions

i

Recomanacions que es relacionen a continuació; en cas de contradicció o
discrepancies amb el Plee de Prescripcions Técniques Generals, prevaldra el
contingut d'aquest plee. L'lnspector Facultatiu dirimira les possibles Gontradiccions
entre les diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacio'ns vigents que fossin
d'aplicació. En aquest Plec es designaran, en tot ell, mitjan<;:antI'abreviatura indicada.
PG-3

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
Carreteras y Puentes". PG-4.

P.R.C.-88

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción
de cementos" RC-BB.

E.H.91

"Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón
en masa y armado".

E.P.80

"Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón
pretensado".
"Pliego de Prescripciones -l:écnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua". Ordre de 2B juliol de 1.974.

PAA.

para obras de

P.S.P.

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generalc~ .para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones". B.O.E. 23 setembre de 1.9B6.

H.P.5-79

"Recomendaciones
para la disposición y colocación
de
armaduras. Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del
Cemento".

H.P.4-76

"Recomendaciones
para la aceptación y utilización
sistemas de pretensado para armaduras postesadas".

P.G.S.-1

Norma Sismoresistent P.G.S.-1.

EF-88

"Instrucción para el proyecto y la eJecuclon de
unidireccionales de hormigón armado o prensado".

de

los

forjados

Normes MV. Normes MV del MOPU.
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RY-85

"Pliego General de Condiciones
escayolas", RT-85.

NBE-FL-90

"Muros resistentes de fábrica de ladrillo".B.O.E. núm. 4/1991.

RB-90

"Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de
bloques de hormigón en las obras de construcción". B.O.E.
núm. 185/1990 .

RL-88

"P.G.P.T.G. para la recepción de los ladrillos cerámicos" B.O.E.
núm. 185/1988.

N.T.E.

Normes Tecnológiques

para la recepción de yesos y

de I'edificació. Centre d'Estudis

de la

Construcción .
I.P.P.C.

"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de
puentes de Carreteras". O.M. 28 febrer de 1.972.

N.B.E.-CPI 91

Norma 8asica NBE-CPI 91 sobre condicions

de protecció

contra

incendis en els edificis.
O.O.M.M.

Ordenances Municipals.

N.I.E.T.-F
NLTI72

Normes de l'lnstitut Eduardo Torraja sobre obres de fabrica.
"Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica
del Suelo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas".

R.ET.T.

"Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras
23 de febrero de 1.949".

R.E.B.T.

"Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instalaciones
Complementarias. Decrete 2413/1.973.deI20 de,septiembre de
1.973".

UNE

"Normas UNE".

del

2.3.- RÉQUISITS PER A L'EXECUCIÓ.El Contractista
condicions:

per a I'execució de les obres haura de complir les següents

a) Posar en coneixement de la propietat el rnornent d'inici de les obres.
b) Atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa i de la Inspecció per a les
instaHacions auxjliars i magatzem de materials a peu d'obra, sense entorpir el
transit ni afectar el bon aspecte urba de la ciutat.
c) Vigilar a les seves costes el material emmagatzemat

Plee TéenieAv,Pare - versió 11.99
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admés el material deteriorat durant aquest emmagatzematge.
d) Senyalitzar ['obra amb ballsament j tanques de protecció adequades, a
efectes de seguretat de transit de persones í vehicles, tat observant les
disposicions oficials d'aplicació i les que resultín de la prudent apreciació del
propi Contractista ¡ sota la seva responsabilitat.
e) Vigilar I'obra a les seves costes, des de I'inid fins a la recepció.
f) Mantenir, en tat moment, la part de I'obra visible des de I'exterior neta de

cascots, runes i deixalles.
g) Observar les Ordenances Municipals d'aplicació.

2.4.- TÉCNIC ENCARREGAT DE LES OBRES PER PART DEL CONTRACTISTA.-

El Contractista estara obligat a tenir al davant deis treballs un técnic titulat
superior o mig, [a designació del qual haura de comunicar a la Propietat abans de
['inici del replanteig general. L'Ajuntament es reserva la possibilitat de sol. licitar el canvi
d'un deis membres de I'equip de I'obra sense haver de donar cap explicació. El
Contractista vindra obligat a fer el canvi en el termini maxim de dues setmanes.

2.5.- RECONEIXEMENT

PREVI.-

Abans de I'inici deis treballs, el Contractista efectuara un esmerat reconeixement
de tates les propietats particulars i serveis proxims a I'obra que s'hi vegin afectats, per
a tenir coneixement del seu estat previ a I'inici de les obres i redactara la relació
corresponent.
Per a cada cas haura de consignar el seu estat i posar-ha en coneixement de la
Direcció Facultativa i de la Inspecció, els quals ordenaran les mesures a prendre i les
precaucions que consideri convenients, indos la formulació d'un Acta 'notarial eh la
que s'hi reflecteixin aquestes circumstancies.
Tates les despeses que es produeixin en aquest reconeixement
carrec del Contractista.

previ seran a

2.6.- ESCOMESES DEFINITIVES.El Contractista consultara, en qualsevol cas, als serveis tecnícs de les diverses
companyies les especificacions i directrius que ha de seguir perque puguin connectar
als diferents subministraments. Haura de realitzar tots els treballs necessaris per a
implantar les eseomeses i els eomptadors, tant els d'eleetricitat com els d'aigua
(sanitaria i eontraincendis), així eom la xarxa de teléfons, seguint les instrueeions deis
tecnies responsables de les diverses eompanyies subministradores, sense que aixo
representi cap despesa addieional per a la Propietat.

PleeTécnie Av.Pare- versió 11.99
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2.7.- AMIDAMENT

I PREUS UNITARIS.-

Quan es doni alguna de les circumstimcies en que cal amidar d'acord amb el
Contracte, es tindra en compte la consideració de que tates les unitats d'obra s'entén
que inclouen, sempre, el subministrament,
manipulació
i ús de tOt5 els materials
necessaris per a I'execució de les unitats d'obra corresponents,
així com les des peses

de maquinaria, ma d'obra, elements accessoris, transport, eines ¡tata
classe
d'operacions directes o incidentals necessaries
per a deixar les unitats d'obra
totalment

acabades.

Les unitats d'obra es mesuraran sobre plfmol. Quan en el Pressupost s'indica
partida Algada (P.A.), s'entén que es pagara la totalitat de I'import que hi figura, una
vegada
que la unitat d'obra hagi estat totalment
executada
i acabada,
amb
independencia
de les dificultats reals de la seva execució. Es a dir, que la partida és
de pagament
integre;
per tant, no sera precis que el Contractista
justifiqui
les
despeses hagudes ni, d'altra banda, s'acceptara cap justificació per a incrementar
el
seu importo Si la partida alyada fos "a justificar',
el Contractista
vindra obligat a
subministrar
quanta documentació
creiés necessarja
la Inspecció
per a justificar
l'import deis treballs a que es refereix la partida, que pot ésser de pagament parcial.
Per a aquells materials, la mesura deis quals hagi de realitzar-se
en pes, el
Contractista
haura de situar en els punts que se li indiquin les bascules oficials o
instal.lacions
necessaries,
I'ús de les quals haura d'anar precedit de la corresponent
aprovació.

2.8.- SENYALlTZACIÓ

I PRECAUCIONS.-

Durant I'execució deis treballs, el Contractista
evitara d'entorpir el transit més
d'alló que sigui imprescindible
i evitara, tant com sigui possible, molestar el ve'fnat amb
rases obertes, terres remogudes, dipósits de materials, voreres aixecades, etc.
Els tipus d'aparells de senyalització,
com tauler, tanques, etc., 'Seran eis que
disposi la Direcció Facultativa i la Inspecció, sent obligació del Contractista
la seva
col.locació en els lIocs que li siguin indicats per aquesta Direcció i Inspecció, sense
que alió suposi menyscabament
algun en la responsabilitat
deIs danys que puguin
produir-se per insuficiencia o inadecuació de les senyalitzacions
i precaucions.
El tancat perimetral tindra una alyada mínima de 2 m. respecte al nivell de la
zona de circulacions; disposara d'un empit opac a base de xapa plegada galvanitzada,
d'una algada de 1 m., i la resta sera amb malla galvanitzada de simple torsió.
Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilancia i material de
senyalització
i precaucions,
siguin ocasionades en compliment del present Artjcle, aixi
com les despeses
per danys a tercers que es poguessin
ocasionar
per una
senyalització
insuficient o inadequada.

2.9.- EQUIP NECESSARI.-

Plee Téenie Av. Pare - versí6 11.99
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L'equip necessari a emprar en I'execució de totes les unitats d'obra, sera aprovat
per la Inspecció de les obres j haura de mantenir~se, en tot moment, en condicions de
trebalJ "satisfactóries, exclusivament dedicat a les obres i no podré ser retirat 5ense
I'autorització escrita de la Inspecció.

2.10.- MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC.Les unitats d'obra a realitzar, diferents de les previstes en el projecte,
necessitaran I'aprovació de la Inspecció Facultativa i, pel que fa a les condicions
tecniques d'aquestes unitats, s'ajustaran a les següents narmes:
a)

Si poden deduir-se automaticament

del Present Plee de Condicions, s'hi

aplicaran directament.
b)

En cas que no puguin deduir-se
contradictorio

automaticament,

es procedira

a I'estudi

El Contractista presentara a l'lnspector Facultatiu tots els catalegs, mostres,
informes ¡ certificats deis diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva
elecció i apravació.
Si la Inspecció Facultativa ho considera convenient, podra exigir els assaigs
oportuns, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat deis material:;
a utilitzar.

2.11.- PROVES DE CÁRREGA.Es defineix com a prava de carrega al conjunt d'operacions de control
destinades a comprovar I'adequada concepció, I'estabilitat ¡ el bon funcionament de
I'obra.
No es procedira a la realització de les preves de carrega fins després d'haver
comprovat que el formigó ha assolit la resistencia característica especificada en el
Projecte.
El tren de carregues de la prava haura de ser aprovat previament
Inspecció Facultativa.
Durant el desenvoJupament de les proves, seran
precaucians necessaries per a evitar un possible accident.

adoptades

per la

tates

les

En cas que aparegui cap defecte que I'lnspector Facultatiu consideri perillós se
n'estudiaran les seves possibles causes i seran adoptades les mesures que I'Inspector
Facultatiu consideri oportunes.

Plee Téenie Av. Pare - versió 11.99
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Un cap finalítzades les praves es redactara un Acta en la que, a més a més de
les observacicins que consideri oportunes l'lnspector Facultatiu, s'inclouran els
següents apartats:
Dades generals:

Data, persones assistents a la prava, c1au del Projecte i
finalitat de la prava.

Descripció de les obres.
Estat de les obres previ a la realització de les praves.
Tren de carregues utilitzat.
Aparells de mesura, amb descripció ¡marques.
Condicions meteorológiques.
Punts de referencia respecte als que s'hagin efectuat mesures i deixat
constancia per a identificacions futures.
Descripció de I'assaig i resultats obtinguts.
Estat final de l'obra.
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CAPiTOL 111.-

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLlR
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA CIVIL

3.1.- CONGLOMERANTS

ELS MATERIALS

I

HIDAAULlCS.-

3.1.1.- Ciments.
Compllran
vigents:

tot alió que s'especifica en els següents

"Pliego de Prescripciones
cementos. Re-BS".

Técnicas Generales

Plees de Condicions

para la recepción

de

Article 202 del PG-4.
Article 5 de la EH-91, en les obres de formigó en massa o armat.
Article 7 de la EP-80, en les obres de formigó pretensat.
El Contractista tindra els seus corresponents certificat d'homologació i certificat
de conformitat de la producció, segons el Reial Dseret 1313/1988, a disposició
de la Direcció Facultativa ¡ de la Inspecció.
3.1.2.- Guixos i escaioles.

Hauran de complir tat alió que s'especifica en els següents PIses de
Condicions vigents:

- RY-85
- Article 203 del PG-4.

3.1.3.- Cale aería.
Complira l'Article 201 del PG-4 i, quan procedeixi, l'Article 3.1.2. de la Norma
NBE-FL-90.

3.1.4.- Cale hidraulica.
Complira l'Article 201 del PG-4 i, quan procedeixi, l'Article 3.1.2. de la Norma
NBE-FL-90.

3.2.- ARIDS PER A FORMIGONS I N;ORTERS.Els arids emprats en formigons .hauran de complir les Instruccions EH-91 i EP-
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BO, és a die
Article 7 de la EH-91, per a les obres de formigó en massa o armat.
Article 9 de la EP-80, per a les obres de formigó pretensat.
A més de les característiques prescrites en aquests ArticJes, haura de complir-se
que ['equivalent de sorra, determinat segons la Norma NLT-113172, amb I'assaíg
practicat en tres mostres diferents, no sigui inferior a 80.
En els morters no podra ser utilitzada, com a afid ti, la pols de pedrera.
En els formigons de pilons, enceps, fonaments i murs, el tamany maxim deis
arids sera de 40 mm. En els pilars i sastres, el tamany max]m sera de 20 mm.

3.3.- AIGUA PER A FORMIGONS I MORTERS.Tant I'aigua de pastat com I'aigua de curat hauran de complir les següents
especificacions:
Article 6 de la EH~91, en les obres de formigó en massa o armat
Article 8 de la EP-80, en les obres de formigó pretensat
Article 280 del PG-4, en les obres de formigó en massa.

3.4.- ADDITIUS PER A FORMIGONS I MORTERS.Compliran allo que s'especifiea en els següents Plees i Instruecions:
Artiele 8 de la EH-91 , en les obres de formigó armat o en massa.
Article 10 de la EP-BO, en les obres de formjgó pretensat.
Article 610.2.5. del PG-4, en les obres de formigó armat o en massa.
L'lnspector Facultatiu tindra que comprovar la idoneitat del producte per a
l'efecte que es desjtja, mitjangant els assaigs que consideri oportuns en cada caso No
es podra utilitzar cap additiu sense la seva autorització expressa.

No és permesa, en cap cas, la utilització de cendres volants ni escories de
siderúrgia en la confeeció de morters i formigons.

3.5.- FORMIGÓ.-

Plee Técnic Av.Pare - versió 11.99
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3.5.1.- Generalitats
Els formigons a emprar hauran de complir les Instruccions EH-91 ¡ EP-80,
segons siguin per a obres de formigó en massa o armat o bé per a obres de
formigó pretensat, respectivament.

Previament a la utilització del formigó haura de sotmetre's al judici de la
lnspecció Facultativa la seva composició.
La resistencia a compressió que s'ha d'utilitzar en els diferents elements

estructurals vindra indicada en els plémols corresponents.
Excepte indicacions en sentit contrari, la consistencia del formigó, segons
els valors d'assentament del con d'Abrams, sera la següent:
- En pilons i murs pantalla, 14 cm.

:f:

2 cm.

- En fonaments, ceps, bigues riostra, murs i piJars, 7 cm.

:f:

2 cm.

- En sastres i bigues, 7 cm. :t 2 cm.
En les 1I0ses de subpressió els formigons seran impermeables;
consistencia seca (assentament del con d'Abrams, O cm.) amb superfluidificant
fins consistencia 21.
la resistencia al foc deis elements estructurals sera com a minim de 120
minuts. El recobriment de les armadures s'adaptara a aquesta especificació.
Si I'aparcament esta sota nivell freatic, cal clausurar previament el
bombeig, abans de construir la capa drenant i el paviment sobre la llosa de
subpressió, així com I'enva per a la formació de la camera de protecció del mur
pantalla. Tot aixó amb la finalitat de poder observar les possibles filtracions en
la llosa de subpressió i en els murs laterals i adoptar les solucions que es
considerin més adjents.

3.5.2.- Sastres i liases
Abans d'iniciar l'encofrat deIs sastres, es construira el paviment de la
planta inferior, a fi que els puntals es recolzin sobre el paviment i no sobre jag
de taulons disposats sobre terra o grava.
Al construir la llosa de solera es tindra malta cura en la col.locació de la
lamina de polietile.
les superfícies o lIoses que han de ser posteriorment pintats i transitables
estara acabada amb regle i helicópter. l'acabat sera molt regular, sense nius
ni ressalts i amb poca rugositat (no presentara diferencies de més de 2 mm.
respecte a un regle de 3 m. recolzat sobre la superfície en qualsevol direcció).
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Les superficies no transitables que han de ser posteriorment
impermeabilitzades estaran acabades en les rnateixes condicions anteriors,
pero s'admetra una rugositat fins a 3 mm. de diferencia respecte al regle de 3
m.
L'estructura de formigó vist en la zona de les escales: 1I0ses, replans i
vestíbuls d'independencia, sera sempre pla i lIi5, sense utilitzar encofrats
recuperables tipus cassetons. L'encofrat vist que s'utilitzara sera de fusta, de
primer US, encadellada, raspa liada i tractada superficialment, o preferentment

amb un altre de tipus fenólic o semblant, evitant en qualsevol cas junts
intermitjos, per a donar un acabat superficial definitiu del formigó.
En totes les arestes que es produeixen en I'estructura vista de formigó, de
la zona d'escales, en encofrar es coHocara un matavius.
Un cop acabat l'encofrat sera necessaria I'aprovació de la Inspecció
Facultativa, per a poder continuar els treballs en aquesta zona.

3.5.3.- Ei1=
Els fonaments per a pilons clavats a percussió compliran el Article 670 del
PG-4.
Els fonaments per a pilots de formigó
compliran l'Article 671 del PG-4.

armat emmotllades

"in situ"

3.5.4.- Murs pantalla
Els murs pantalla de formigó armat emmotllats "in situ" compliran l'Article
672 del PG-4. El preu unitari de subministrament i coHocació de formigó en
murs pantalla inclou, entre d'altres les següents especlficaclons addicionals:
- Els móduls deIs murs pantalla seran encadellats. La disposició deis
elements encofrants per a formar I'encadellat haura de ser tal que faci
possible, de manera efectiva, aquest encadellament..
- L'escapgat de murs haura de tenir una fondaria suficient per a eliminar
totes les restes de terra, bentonita i altres impureses de la part superior de
la pantalla. Com a mínjm, s'hauran de treure els primers 40 cm., peró
sempre supeditat a que el formigó per sota estigui sa; en cas contrari, es
continuara demolint fins que el formigó estigui correcte, a judici de la
lnspecció.
- Abans de procedir a la urbanització de superficie, caldra haver procedit
a la demolició i extracció del terreny
deIs murets guia, tant de l'intrados com del extradós del mur pantalla.
- La formació de regates horitzontals per a carregament deIs forjats, cas que
es faci servir aquest sistema, haura de fer-se amb prou cura per a no
perjudicar greument la resistencia global de I'element. Previament al
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formjgonat de cada forjat, caldra haver dísposat els elements de drenatge
de la camera perimetral.
- Caldra realitzar un sanejat de les zones de mur pantalla on les armadures
quedin vistes o bé on el formigó presentí alteracions per estar meserat amb
terres. Es repicara el volum de formigó afectat i es reposara amb morter o
formigó additivat per afer-lo adherent amb el formigó primitiu; previament
s'efectuara el passivat d'armadures.
- També caldra efectuar el repicat preví i rebliment amb formigó de les
juntes entre móduls quan, per defecte d'execució, aquestes no són tangents
i existeix un espai sense formigó en la junta.
- Es fara un tractament de les juntes entre mÓduls, en cas de presentar
infiltracions. Es repicara una fondaria aproximada de 10 cm. i amb una
amplada que permeti trobar el formigó en bones condicions. S'aplicara una
capa de 2 cm. de gruix de morter impermeabiJitzant d'adormida molt rapida.
La resta de la junta es reblira amb morter preparat amb un ciment expansiu.
- Haura de fer-se una neteja de terres adherides a la pantalla per la part de
l'interior de l'aparcament, abans d'aixecar I'enva perimetral i formar la
camera.
- Caldra repicar del formigó que pot haver-hi en excés respecte a I'alineació
prevista per a ¡'interior de la pantalla.

3.5.5.- Control de Qualitat
El control del formigó seguira les especificacions que es detallen a
continuació o, en el seu defecte, les prescrites a les normes EH-91 j EP-80,
segons es tracti d'obres de formigó en massa o armat o be de formigó
pretensat:

3.5.5.1.- Control mínim a efectuar en els pilons.
Lot: conjunt de pilons amb un volum de form¡gó de 50 m3 o fracció
assimilable, periectament definits en la planta de fonaments.
Resistencia característica: Dues preses de quatre provetes per a cada
lot de control.
Consistencia, segons con d'Abrams: en cada camió.
Les condicions basiques de rebuig seran:
- Diametre de la barrina diferent del especificat.
- No arribar a la fondaria especificada en el projecte o per la Inspecció
Facultativa.
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- Pilots empla<;:atsamb desvíacions en plantes superiors al 20% del
diametre del piló. Desviacions en direcció superiors al 4%.
- Tipus de ciment diferent de I'especificat.
- Resistencia característica del formigó inferior al 90% de la especificada.
Consistencia inferior a 10 cm. o superior a 17.
- Tipus, disposició, numero
especificats .

I
I
I
I
I
I

diametre deis rodons o barres diferents deis

- Longitud armadures Jongitudinals inferior al 90% de I'especificada.
- Revestiment de les armadures inferior a 40 mm.
- Longitud d'ancoratge de les armadures en el eep, inferior al 90% de la
especificada .

3.5.5.2.- Control minim a efectuar en els murs pantalla.
Lot: conjunt de móduls amb un volum total de formigó de 100 m3, o
fracció assimilable, periectament identificables en un plfmol de planta.
Resistencia característica del formigó: dues preses de quatre
provetes per a cada lot de control.

I
I

•I

j

Consistencia, segons con de Abrams: en cada camió.
Les condicions basiques de rebuig seran:
- En els rodons: Tipus, disposició, diametres, nombre i soiapamen'ts
diferents deis especificats.
-

Revestiment
I'especificat.

de

les armadures

inferior

a

10 mm.

respecte

a

- Resistencia característica inferior al 90% de I'especificada.
- Assentament en el con d'Abrams inferior a 100 superior a 17 cm.
- Desviacions en el replanteig superiors a 1 mm. per metre o superiors a
20 mm. en el total del mur.
- Tipus de ciment diferent de I'especificat.
-

Longitud de
I'especificada.
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3.5.5.3.- Control mínim a efectuar en els sastres.
Lot: superfície de sastre amb un volurn de formigó de 100
fracció assimilable, periectament definida en un planol de planta.

3
00 ,

o

Resistencia característica: Oues preses de quatre provetes per

eadalot.
Consistencia, segons con d'Abrams: en cada camió.
Les condicions basiques de rebuig seran:
- Rodoos: Tipus, nombre, diametre, disposicions o solapaments diferents
deis projectats.
- Resistencia característica del formigó inferior al 90% de I'especificada.
- Consistencia amb diferencia superior a :t 1 cm de I'especificada.
- Revestiment de les armadures més petit del 90% de I'indicat.

3.5.5.4.- Control minim a efectuar en els pilars.
Lot: Conjunt de sis pilars, o fracció assimilable (s'entén per pilar el
tram compres entre dues plantes).
Resistencia característica: Una serie de quatre provetes por lot.
Consistencia segons con d'Abrams. en cada camió.
Les condicions de rebuig seran les mateixes que per als sostres.

3.5.5.5. Control mínim a efectuar en els paviments.
M

Lot: Superfície de 500 m2, o fracció assimilable.
Resistencia característica: Una serie de quatre provetes per lot.
Consistencia, segons con d'Abrams, en cada camió.
3.5.5.6.- Control mínim a efectuar en els fonaments.
Lot: Volum de 100 m3, o fracció assimilable.
Resistencia característica: Oues series de quatre provetes per lot.
Consistencia, segons con d'Abrams, en cada camió.
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3.6.- MORTERS DE CIMENT.S'ajustaran a alió que indica J'Article 611 del PG-4.
No podré ser emprada pols de pedrera.
En I'execució de les arestes que tinguin que quedar vistes a ¡'hora arrebossar, es
disposara el perfil metéJlic adequat. Aquests hauran de rebre ['acceptació de la
Inspecció Facultativa.

3.7.- MATERIALS METÁLLlCS.-

3.7.1.- Acer en armadures.
L'acer a emprar en les armadures de les obres de formigó haura de complir:
- Formigó armat: Articles 9 i 25 de la EH-91.
- Formigó pretensat: Artides 12, 13, 35 i 36 de la EP-80.
Les armadures del formigó armat i les passives del pretensat seran d'acer
corrugat de duresa natural, t80t en barres com en malles electrosoldades.
El ti pus d'acer a emprar, quedara indicat en els planols i especificacions del
projecte, així com el tipus de malla electrosoldada, si procedis.
El contractista entregara a la Inspecció Facultativa, informadó detallada del
tipus d'acer emprat fent constar:
- Procedencia
~Marques d'identificació
- Procés de fabricació
- 80ldabilitat
- Certificat de Control de Qualitat
Les armadures seran fixades per lIigat i no per soldadura. No es permes
soldar les barres per personal no homologat, ni sense autorització de la
Inspecció Facultativa.
En una mateixa obra, no s'usaran barres de diferents Iímits elastics, excepte
per als "cercols" o estreps.

3.7.2.- Acer laminat per a estructuresmetal.liques.
Complira alió que especifiquen les Normes MV-102 i MV-103, així com els
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Articles 250, 251 i 620 del PG-4.

3.7.3.- Elements d'unió par a estructures metal. ligues.
Complira alió que especifiquen les Normes MV-103, MV-104, MV-105, MV106 i MV-107, aixi cam els Articles 621,622,623 i 624 del PG-4.

3.7.4.- Acertada!'
Compliran alió que especifica l'Article 253 del PG-4.

3.7.5.- Acer emmotllurat.
Compliran alió que especifica l'Article 253 del PG-4.

3.7.6.- Gálvanitzats,
La c1assificació deIs revestiments galvanitzats en calent es realitza d'acord
amb la massa de zenc dipositada per unitat de superficie. S'utilitza com a
unitat el gram per decimetre quadrat (gr/dm2) que carrespoo, aproximadament,
a un gruix de catorze micres (14 M). En la designació del revestiment
s'esmentara expressament "galvanitzat en calent" i a continuació es donara el
número que indica la massa de zenc dipositada per unitat de superfície.
En el galvanitzat per deposició electrolítica els diposits electrolitics de zenc
es designaran amb la lIetra "Z", seguida del nombre que indica en micres el
gruix mínim de la capa dipositada.
L'aspecte de la superfície galvanitzada sera homogeni i no presentara cap
discontinuTtat en la capa de zenc.
En aquellés peces en que la cristal'lització del recobriment sigui visible a
simple vista, es comprovara que aquella presentí un aspecte regular en tota la
superficie.
La quantitat de zenc dipositada per unjtat de superficie sera, com a mínim,
de sj~ grams per decímetre quadrat ( 6 gr/dm2 ).
En el galvanitzat per projecció de deposició electrolítica, el gruix mínim del
recobriment sera de vuitanta-cinc micres (85 M).

3.7.7.- Elements metaLlics a emprar en davegueram i desguassos.
Tant les reíxes d'embomals com els marcs i tapes de c1avegueram tindran
que ser de fundició de ferro grisF,l, amb grafit en vetes fines, repartides
uniformement i sense zones amb fundició blanca. Les peces estaran lliures de
defectes superficials (gotes fredes, inclusions de sorra, bufaments, esquerdes
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de. construcciá, etc.).
La forma, dimensiá ¡pes haura de correspondre amb els planols del projecte
i els models normalitzats per l'Ajuntament de Granollers.
La resistencia a la tracció del material sera com a mínim de 20 Kp/mm2.
El recolzament de la tapa sobre el marc ha de ser uniforme al Ilarg de tat el
perímetre. Si aixó no es compUs, s'efectuara el rectificat mecanic d'ambdós
elements.
Els graons de les escales de 9at seran d'acer recobert amb poJipropilé.

3.7.8.- Palplanxes metal. ligues
Compliran

les especificacions

c'ontingudes en l'Article 673 del PG-4.

3.8.- FUSTA.La fusta per a estrebats, estintolaments, cindris, bastides, encofrats, altfes
mitjans auxiliars i fusteria grossa hauran de complir les condiciones especificades en
l'Artiole 286 del PG-4.
La fusta per a obres definitives haura d'ésser de la millor qualitat, de fibres
rectes, sense albeca ni nusos saltadors. No ha de tenir esquerdes ni defectes i la seva
procedencia seré d'arbres totalment sans en el moment de tallar-los. Quan es vagi a
col. locar en obra, estara totalment seca sense indicis de putrefaccló, ni tindra altres
defectes que puguin debilitar la seva resistencia o durada.

3.9.- CINDRIS, ENCOFRATS 1MOTLLES.-

Els cindris, encofrats i motiles haúran de complir les especificacions contingudes
en els següents Articles de les Instruccions que s'indiquen:

- En obres de formigó en massa o armat: Article 11 de la EH-91.
- En obres de formigó pretensat: Article 18 de la EP-80.

Els encofrats hauran d'ésser aprovats per la Inspecció Facultativa, especialment
I'encofrat d'estructures vistes, en que sera imprescindible la visita de la Inspecció
Facultativa abans de procedir a la continuació deis treballs.
Sempre que no es faci constar el contrarj, en totes les arestes que es produeixin,
es col.locaran en encofrar matavius.
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3.10.- MATERIALS

CERÁMICS

3.10.1.-

Maons.

I AFINS.-

fabricats amb argila i sorra o terres argilosorrenques.
Hauran de
ser homogenis en tata la massa i no es desfaran pel fregament entre ells.
Estafan

Presentaran fractura de gra ti ¡compacte, amb arestes vives ¡fines, i
massa compacta sense taques blanques ni pinyols; no han de absorbir més

del 15% del seu pes després de 24 hores d'immersió en líquid. En ser
colpejats

amb un martell produiran

un so metal.He.

Els maons tindran les cares perfectament planes
clivelles,

esquerdes,

S'admetra

buits, ni cap defecte d'aquest

una tolerancia

no presentaran

tipus.

de 5 mm. en les dimensions

principals

i de 2

mm. en el gruix.
La carrega de trencament

a compressió

sera superior

a 150 Kp/cm2.

Els maons vistos hauran de tenir uniformitat de matís, inalterabilitat
a
I'aire, arestes vives, ser perfectament
plans, amb una tolerancia admesa de 2
mm. en les dimensions principals i 1 mm. en el gruix.

Compliran el que s'especifica
el Capilol 2 de la Norma MV 201.

3.10.2.-

Peces ceramigues

en els Articles

221, 222 i 223 del PG-4 i en

per a sostres.

La resistencia
a compressió,
mesurada
en la direcció
en que es
produeixen les tensions ocasionades
per la f1exió del sostre i sobre la secció
real de la pega, sera superior a 175 Kp/cm2.
La secció transversal
produn en la fabricació.

tindra la forma

i dimensjons

previstes,

sense

alabeig

Els forats destinats a allotjar armadures,
tindran un ample de, com a
mínim, 1/8 de la algada de la pega i no sera inferior a 2 cm. ni superior al doble
del diametre de la barra que s'hagi d'allotjar.
Aquests

3.11.- PECES

materials

DE CERÁMICA

Plec Técnie Av.Pare - versió 11_99
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Són peces poligonals, amb base ceramica recoberta d'una superficie vidriada de
colors variats, que serveixen per a revestir paraments.
S'obtenen per monococció d'argiles especials a 1200 graus C.
Composició de les argiles:
- Hidrosilicat d'alumini
- Quary

30-70%
o ••

- Feldespats

30-60%
5~25%

Pes específic = 2,4 - 2,6 Urn3.
Porositat aparent de la massa = 0-0,5
Resistencia a la f1exió = 400 - 800 Kp/cm2
Resistencia a la tracció = 200 • 500 Kp/cm:.!
Resistencia a la compressió = 5500 - 7500 Kp/cm2
Fractura de la peya = concoidea.
Les peces hauran de ser homogénies, de textura compacta i resistencia
desgast.

al

No tindran esquerdes,
resistencia ¡durada.

nius ni materies estranyes

la

La superficie
perímetre.

sera totalment

vitrificada

que puguin disminuir

plana, excepte

en les cantonades

i

La superfície sera brillant, excepte si s'exigeix una superficie mate.
La tolerancia en les dimensions sera de I'ú per cent (1%) en menys i de zero en
més.
Per aconseguir un acabat eorrecte, en els aplacats eeramics, es col.loearan els
perfils adequats de PVC o metaHics en les transicions o entregues amb un altre
material i en les arestes vives. Els perfils a utilitzar hauran de rebre I'aeeeptació de la
lnspeccio Facultativa.

3.12.-

DEMOLlCIONS.-

Es complira alió que especifica l'Article 301 del PG-4.
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Els producíes resultants de les demoJicions seran partats pel Contractista a
['abocador que li sigui més favorable, a excepció d'aquells casos en que la lnspecció
Facultativa consideri que el material és aprofitable i ordeni que siguin traslladats al
magatzem que determini, dintre del terme municipal de GranolJers.

3.13.- MOVIMENTS DE TERRA-

3.13.1.-

I
I
I
I
I
I
I
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Excavacions de ['explanaciÓ i préstec.

Es compljra alió que prescriu l'Article 320 del PG-4. Els productes
resultants de les excavacions seran portats pel Contractista a ['abocador que li
sigui més favorable, a excepció d'aquells casos en qué la [nspecció Facultativa
¡ la Inspecció considerin que el material és aprofitable i ordeni que siguin
traslladats al magatzem o solar que determini, dintre del terme municipal de
Granollers.

3.13.2.-

Excavacions de rases i pous.

Es complira alió que prescriu l'Article 321 del PG-4. Els productes
resultants de les excavacions seran portats pel Contractista a ¡'abocador que Ii
sigui més favorable, a excepció d'aquells casos en qué la Inspecció Facultativa
i la Inspecció considerin que el material és aprofitable i ordeni que sigui n
traslladats al magatzem o solar que determini, dintre del terme municipal de
Granollers.

3.13.3.-

Terraplens.

Es complira alió que especifica l'Article 330 del PG-4.

3.13.4.-

Reblerts localitzats.

Es complira all6 que prescriu !'Article 332 del PG-4.

3.13.5.-Acabat i refí de I'explanada.
Es complira alió que especifica l'Artic!e 340 del PG-4.

3.14.- ÁRIDS PER A FILTRECompliran les condicions especificades en j'Article 421 del PG-4.
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En cas d'utilitzar-se teixits de material geotéxtil, aquest material
gramatge

sera de un

mínim de 125 gr/m2

Per a evitar la contaminacíó

de la capa d'emmacat

amb el formigó

de la llosa, es

col.leeara amb molta cura una lamina de polietilé com a mínim de 200 micres de gruix
i 180 gr/m2 de pes. Els solapaments no seran inferiors a 30 cm. Aquesta lamina ha
d'actuar com a barrera de vapor front a la humitat del terreny.

3.15.-

SANEJAMENT.3.15.1.-

Consideracions

Tots els elements

3.15.2.-

ganerals.

de la xarxa desanejament

compliran

el P.S.P.

Tubs de formigÓ en massa i armat.

Compliran el Plee esmentat en ¡'apartat anterior.
La rugositat no sera superior a la corresponent a n

=

0,012. Les unioos

seran amb junta de cautxú.

3.15.3.-

Tubs de fundició i d'acer.

Compliran alió que especifica el P.A.A.

3.15.4.-

Tubs de fibrociment. de policlorur de vinil no plastificat. de
polietjlé d'alta densitat. de po!iester reforvat arnb~fibra de vidre i de
gres.

Cornpliran alió que especifica el P.S.P.

3.15.5.-

Drens subterranis.

Compliran les especificacions contingudes en els Articles 420 i 421 del PG-

4.

3.16.- MATERIALS

I ELEMENTS

AUXILlARS

PREFABRICAT.S.-

El Contractista, abans de la seva utilització, haura de presentar, tant a ¡'Inspector
Facultatiu corn a la Propietat, els catalegs, mostres, informes i certificats dels diferents
fabricants que arnbdós considerin necessaris per a procedir a la seva elecció i
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aprovacló.

Si, a més, la Inspecció Facultativa o la Propietat ha consideressin convenient,
podran exigir-se els oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat,
per a identificar la qualitat deIs materials j elements a emprar.

3.17.- AFERMATS.-

3.17.1.-

Subbases granulars.

Es complira alió que especifica l'Article 500 del PG-4.

3.17.2.-

Tot-u artificial.

Es complira alió que especifica l'Article 501 del PG-4. En capes de base,
I'index CBR sera superior a 80 per a una compactació del 100% Próctor
Modificat.
En capes de "base, el módul de compressibilitat (ME), determinat amb
I'assaig de carrega amb placa circular de 700 cm"'-(VSS), sera superior a 1000
Kp/cm2 per a unes pressions compreses entre 2,5 i 3,5 Kp/cm2• Quan la
humitat del material estigui per sota de I'optima menys dues unitats del Proctor
Modificat, no es considerara significatiu el resultat de I'assaig.

3.17.3.-

Sois estabilitzats "in situ" amb calg.

Es complira allo que especifica l'Article 510 del PG-4.

3.17.4.-

S61s estabilitzats amb productes bitúminosos.

Es complira alió que específica l'Article 511 del PG-4.

3.17.5.-

Sóls estabilitzats amb cimento

Es complira alió que especifica l'Article 512 del PG-4.

3.17.6.-

Grava - ciment.

Es complira alió que especifica l'Article 513 del PG-4.
La humitat de posta en obra sera 1'6ptima corresponent a I'assalg Próctor
Modificat.
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3.17.7.-

Grava - emulsió.

Es complira all6 que especifica ['Article 514 del PG-4.

3.17.8.-

Raes d'emprimació.

Es complira alió que especifica l'Article 530 del PG-4.

3.17.9.-

Raes d'adheréncia.

Es complira alió que especifica l'Article 531 del PG-4.

3.17.10.-

Tractaments superficia!s.

Es complira alió que especifica ['Artide 532 del PG-4.

3.17.11.-

Mescles

bituminosas

en tred.

Es complira alió que especifica l'Article 541 del PG-4.

3.17.12.

Mescles

bituminosas

en ca!ent.

Es complira alió que especifica l'Article 542 del PG-4.

3.17.13.-

Paviments

de formigÓ.

Es complira alió que especifica ['Article 550 del PG-4.

3.17.14.-

L1ambordes de (ladra natural repicada.

Es complira alió que especifica ['Article 560 del PG-4.

3.17.15.-

L1ambordes prefabricades

de formigó.

La resistencia característica a compressió en proveta cúbica de 8 x 8 x 8
cm. sera superior o igual a 500 Kp/cm2.
El desgast en I'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un
recorregut de 250 m. carborundum, via humida, sera igualo inferior a 2 mm. Si
aquest assaig es realitza en pista de 1 m. de desenvolupament, seran
abocades 12 gotes per minut. Si la longitud de pista fos diferent, sera corregida
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la dosificació d'aigua, per tal que la quantitat abocada sobre la pista durant
j'assaig sigui la mateixa que en el cas de la pista de 1 m. de desenvolupament.
La quantitat d'aigua i d'abrasiu que indica la Norma és referida a una sola
proveía; per tant en cas de realitzar I'assaig amb més d'una proveía a l'hora,
la quantitat d'argua i abrasiu sera la que proporcionarment Ii correspongui.
L'assaig sera realitzat amb proveía saturada.

3.17.16.-

Vorades.

Les vorades, tant de pedra natural com de formigó, compliran all6 que
especifica l'Article 570 del PG-4.
En les vorades prefabricades de formigó, la resistencia a la compressió en
proveía cúbica de 8 x 8 x 8 cm. sera superior o igual a 350 Kp/cm2.
El desgast en I'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un
recorregut de 250 mI. carborundum, via hum ida, sera igualo inferior a 2 mm.
Si aquest assaig es realitza en pista de 1 m. de desenvolupament, seran
abocades 12 gotes per minut. Si la longitud de pista fos diferent, sera corregida
la dosificació d'aigua, per tal que la quantitat abocada sobre la pista durant
I'assaig sigui la mateixa que en el cas de la pista de 1 mI. de
desenvolupament. La quantitat d'aigua i d'abrasiu que indica la Norma és
referida a una sola proveta; per tant en cas de realitzar I'assaig amb més d'una
proveta a I'hora, la quantitat d'aigua i abrasiu sera la que proporcionalrnent li
correspongui. L'assaig sera realitzat amb proveta saturada .
En les vorades de pedra natural, la resistencia a compressió en proveta
cúbica será
- Granit: Superior o igual a 1300 Kp/cm2.
M

Gres: Superior o igual a 500 Kp/cm2.

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un
recorregut de 250 m. carborundum, via humida, sera igualo inferior a 1,3 mm.
per al granit i a 2 mm. per al gres.

3.17.17.- Rajales de cimento
Hauran de complir alió que especifica l'Article 220 del PG-4.
Les caracteristiques seran les corresponents a la Classe Primera del PG-

4.
El desgast en I'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un
recorregut de 250 m. carborundum, via hum ida, sera igualo inferior a 1,3 mm.
per al granit i a 2 mm. per al gres.
El Contractista esta obligat a presentar a la Inspecció Facultativa i a la
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Propietat les mostres, catalegs, informes i certificats que siguin necessaris per
a ['eleedó de la marca ¡ el model, requisit previ a tota coHocació.

3.18.- DIVERSOS ELEMENTS DE PEDRACompliran els Articles següents del PG-4.
- Aplaca!s de pedra

Art. 650

- Paredat carejat

Art. 651

- Paredat concerlat

Art. 652

- Paredat "descafilat"

Art. 653

- Paredat en sec

Art. 654

- Paredat ordinari

Art. 655

- Obra de carreus

Art. 656

3.19.- MATERIALS PER A JUNTES I PUNTS DE SUPORT.-

3.19.1.-

Materials metid.lies.

Els acers inoxidables, bronzes i prom a emprar en junts ¡ suporis, hauran
de complir alió que esta. especificat per a aquests materials en els Articles 254,
260 i 261 del PG-4, respectivament.

3.19.2.-

Materials elastomerics.

Compliran alió que especifica el Article 692 del PG-4.
Els materials elastomerics deis aparells de suport denominats faixats,
formats per plaques altematives de acer i material elastomeric, seran
necessariament de cautxú c1oropre.
El cautxú natural no estara permes en cap cas en els aparells de suporto
Els materials elastomerics a emprar en aparells de suport compliran les
següents condicions:
-Resistencia

mínima a la tracció (ASTM 0-412-66)
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Kilopondis per centímetre quadrat ( 177 Kp/cm2).
~Resisténcia minima al desgarrament (ASTM D-624~54) (dau tipus B),
dinou kilopondis i mig per centímetre de gruix (19,5 Kp/cm),
-Allargament mínim (ASTM 0-412-66), tres-cents vint-j-cinc per cent
(325%).
-Duresa Shore A (ASTM D-676-55), setanta (70) Jo cinc (í 5) graus.
~Deformació permanent per compressió (ASTM 0-395-67) (Métode B),
vint-i-cinc hores (25) a setanta graus centígrads (70), maxima v¡nt~i-cinc
per cent (25%).
-Variació de característiques en la prava d'envelliment per calor, després
de setanta (70) hores a cent (100) graus centígrads.
-Duresa, més 15 graus Shore.
-Resistencia a tracció, més quinze Kilopondis centímetre
quadrat (15 Kp/cm').

-Módul d'elasticitat transversal per
instantanies, no menys de
centímetre quadrat (16 Kp/cm2-).

setze

a
carregues
kilopondis
per

-El material no ha de presentar esquerdament quan se'l
sotmeti a una exposició de cent (100) hores a una
atmósfera formada per cent (100) parts d'ozó, per cent
milions de parts d'aire. Aquest assaig es realitzara
d'acord amb la Norma D-1148~64.
-Adhesió mínima (ASTM D-429-64 metode
kilopondis per centímetre d'ample (5 Kp/cm).

B),

cinc

3.20.-IMPERMEABILlTZACIÓ.La superficie a impermeabilitzar haura de ser acabada tal com s'ha indicat a
l'Article que defineix els formigons en aquest Plec.
Les operacions
següents:

de preparació de la superficie

a jmpermeabilitzar

seran les

Eliminació de tots els residus organics i els minerals mal adherits.
Raspallat mecanic amb aspiració immediata i profunda de la pols.
La superficie a impermeabilitzar presentara una absencia total d'aigua liquida
visible.
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Es coHocara una lamina de betum polimeric de mínim 4 Kglm2, i un gruix
aproximat de 4 mm., amb armadura de poliéster. Aquesta lamina estara totalment
adherida a la superficie de formigó amb una emprimació adient d'un gruix de 1 mm.
Aquesta lamina es fara baixar pels laterals fins 50 cm. per sota de la junta entre
¡'estructura de coberta ¡ la biga de Higat deIs murs pantalla.
Per a protegir la lamina a la coberta, a sobre s'estendra una capa de morter de
ciment Pórtland H-100 de 4 cm. de gruix. Sobre aquesta capa s'estendra una altfa de
formigó de 5 cm. de gruix i H-150, amb una malla electrosoldada de 15 x 15 cm. i 4
mm. de diametre, situada en la part superior.
La impermeabilització deis laterals de la coberta es protegira amb una lamina
drenant constituTda per dues capes de geotextil amb una malla interior. Aquesta
protecció anira fixada sobre la capa de formigó de 5 cm. de la coberta mitjan9ant
puntes cada 30 cm. i també en el parament del mur, per la part inferior.
Tot realitzat segons planols de detall.
Estigui o no indicat en els planols s'impermeabilitzaran tates les cobertes, Boses i
paraments horitzontals o verticals que puguin estar en contacte amb aigües de pluja,
ja sigui directament o d'escorrentia, i sigui n susceptibles de crear goteres o filtracions
a I'interior.
Finalitzada la impermeabilització i abans de la recepció provisional, es lIiurara un
certificat de garantia, d'un durada de deu anys, comptada a partir de la data
d'acabament
de la impermeabilització,
estes a favor de I'Ajuntament
de
GRANOLLERS. Aquesta garantia, a partir de la recepció definitiva de I'obra i fins que
acabi el termini abans esmentat de deu anys, es materialitzara mi~an9ant un aval a
primer requeriment d'import igual al pressupost total de la impermeabilització segons
el contracte .

3.21.- PINTURES.Pintat de paviments
La superficie de liases de formigó a pintar, haura d'estar acabada tal com
s'especifica en l'Article corresponent als formigons d'aquest Plec. Les operacions de
preparació de la superficie de paviment a pintar, són les següents;
-Eliminació de residus organics i minera!s mal adherits, aixi com la beurada
superficial, en cas d'existir.
-Polit abrasiu i raspallat mecanic, amb doble aspiració profunda de la pols, tot
allo en seco
-Per a I'aplicació de la pintura, la temperatura ambient no sera inferior a SOC, la
humitat ambiental no sobrepassara el 80% i la humitat superticial del paviment
sera inferior al 20%. L'aplicador disposara d'higrometre ambiental i superficial
(Prolimeter) .
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Abans d'iniciar les operacions de pintat, es realitzaran les mostres necessaries
per a comprovar la correcció deis colors.
També, abans d'iniciar els treballs, el concessionari indicara, per escrit, el temps
maxim que pot transcórrer entre I'aplicació de dues mans consecutives, sense que
pugui haver problemes d'adheréncia entre elles. Habitualment sera entre 4 i 20 h.
Així mateix, el concessionari comprovara que les instal.Jacions de ventilació
tenen un nivel! de funcionament suficient, per a garantir una correcta evacuació deis
volatifs organics i per tant, un ban acabat bri1lant de la pintura.
El pintat deIs paviments, sera amb poliureta monocomponent ja pigmentat, tot
en un únic envas polimeritzable per la humitat ambiental. El producte contindra
un mínim del 75% en solids i sera d'aspecte brillant. S'aplicara en tres capes,
la primera, amb un 30% de dissolvent i una dotació de 160 gr/m2 de residu
sec, la segona, amb un 10% i un residu de 125 gr/m2 sec i la tercera sense
dissolvent amb una dotació d'extracte sec de 90 gr/m2. El gruix mitja del film
sec aplicat, en total, sera aproximadament de 265 micres.
En les rampes, s'escampara arid de carbur de silici d'una granulometria de 1
mm., a raó de 150 gr/m2, entre la 2a i la 3a ma. En les zones de formigó acabat
amb fratasadora mecanica que han d'ésser antilliscants, s'escampara, així
mateix, 150 grJ2de carbur de silici, pero de granulometria 250 micres .

Si s'haguessin de pintar zones amb humitat superficial superior al 20% ¡ fins a un
maxim del 45%, haura d'aplicar-se una imprimació epoxídica antihumitat abans
del pintat amb poliuretá
En zones de paviment, a on hagués molt poc porus i les liases aparegueren molt
lIises i cristaHines, s'aplicara, préviament, una imprimació d'adherencia
reactiva amb el pOliureta, per a garantir el bon ancoratge de la pintura .
No es mullara el paviment fins transcorreguts 15 dies després del pintat.
La pintura de senyalització de places, f1etxes de sentit, etc. sera efectuada amb
pOliureta monocomponent ja pigmentat i en un únic envas, reaccionable amb la
humitat ambient, de tipus alifatic .
L'adherencia de tot el sistema de pintat sobre formigó, es comprovara seguint
les especificacions (ISO 4624-ASTM D 4541-NF P 34501/301-NF P
34601/602) mitjanc;ant un comprovador d'adheréncia digital AT-I o similar, que
utilitzara el sistema de tracció sobre un estampidor de 50 mm. de diametre
adherit al pavimento La resistencia mínima sera de 15 kg/cm2 .

3.22.- ARBRES

1

PLANTACIONS JARDINERES.-

Les plantes subministrades pel Concessionari hauran d'estar en perfecte estat i
hauran de ser de les característiques i dimensions especificades en els Planols i
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Pressupost del Projecte aprovat. La Inspecció Facultativa examinara els exemplars
abans de la seva plantaciá, primer en el viver de procedencia i després en ['obra en el
moment de la plantació, podent-Ies refusar, fins i tot després de la plantació, si no
reunissin les condicions exigides, no es trobessin en banes condicions fitosanitaries o
les operacions de plantat no s'haguessin efectuat degudament.
El Concessionari realitzara tates les operacions de manteniment, inclos reg, fins
a la recepció provisional de la obra.

En el períade compres entre la recepció provisional i la definitiva, el
Concessionari reposara irnmediatament cada element de jardinerja que no es trobi en
perfectes condicions. Queden exclosos d'aquesta responsabilitat els casos en que la
causa del mal estat sigui accident, mals tractes o similars .
El Concessionari avisara, amb la suticient-antelació, a la Inspecció Facultativa, a
ti de pugui efectuar les inspeccions i examens precisos.

3.23.- ELEMENTS METAL.L1CS DE MOSILlARI URSA.-

Els elements metaHics de mobiliari urba, com són els cilindres de ventilació
exterjors, les casetes d'ascensor, les reixes d'acer, les portes d'accés, etc., hauran de
ser galvanitzats i pintats amb el procediment adequat, per a garantir ¡'adherencia ¡
protecció idónia.

3.24.- ANCORA TGES.
3.24.1.-

Objecte.

Les presents condicions s'aplicaran a tots els tipus d'ancoratges,
especialment als ancoratges encastats en el terreny per injecció, posats en
tensió i ancorats en I'altre extrem sobre l'obra. Aquesta pot ser o bé un mur de
contenció vertical, o sensiblement vertical, o bé una sabata o llosa de
fonamentació.
Aquestes condicions tecniques s'aplicaran igualment a encastaments en
terrenys rocosos, amb les limitacions pertinents, les quals s'esmenten
posteriorment.
En terrenys tous susceptibles de fluir, I'encastament a lIarg termini deis
ancoratges sera objecte d'assaigs previs molt acurats.

3.24.2.-

Aspectes generals.

Abans d'iniciar I'execució deIs ancoratges, el Contractista demanara tota la
informació j permisos pertinents referent!=Ja possibles serveis afectat~, tant
municipals com particulars i en tot alió que afecta a via pública com a
propietats ve"lnes.
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El Contractista, ell mateix o a través de I'empresa especialitzada a qui
subcontracti !'execució deIs treballs d'ancoratges, lIiurara a la Inspecció
Facultativa, amb antelaciá suficient, la proposta d'execució. Aquesta proposta
incloura tot el procés constructiu, detallat, propi del sistema a emprar, les
característiques, dimensions i disposició deis ancoratges, així com els c¿dculs
exhaustius deis diversos elements deis ancoratges, en base a les indicacions
que s'exposaran en els articJes posteriors. Les accions a considerar seran les
que es contemplen en el projecte general de I'obra, no obstant, el Contractista
podra sotmetre a la consideració de la Inspecció Facultativa un recalcul
alternatiu de les acdons.

3.24.3.-

Notacions i definidons.

Els ancoratges han estat classificats en dues categories, en fundó del seu
destí final:
ANCORATGES PROVISIONALS, són els que tenen un paper temporal i no
seran necessaris al cap d'un cert temps, quan l'obra estlgui més avanQada.
ANCORATGES DEFINITIUS, són els que tenen
asseguren, alllarg del temps I'estabilitat de I'obra.

un paper

permanent

Es designa per:
A:

L'acdó unitaria (per m.l.) exerdda

per I'obra en la Iínia deis

ancoralges (Tlm.I.)
B:

La separació deis ancoratges consecutius d'una mateixa Iínia

(mi)
L :

Longitud total de l'ancoratge des composta en:
L=Lo+Lu

Lo:

Longitud neutra. La part de I'ancoratge més próxima a l'element
d'obra a ancorar, que s'obté tenint en compte
les
caracteristiques geometriques o mecaniques.

Lu:

Longitud útil.

L 1:

Longitud activa de l'ancoratge. Longitud de l'encastament te6ric
suficient per transmetre al sólla tracdó límit T.

T:

Tracció Iím¡t individual d'un ancoratge (també dita tensi6
Iímit). En cas d'encastament en terrenys no susceptibles
fluir, és él més petit deIs dos valors següents:

de

- Ruptura del tlrant de I'ancoratge.
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- Arrencament de ]'ancoratge de la seva beina ¡ del sol
circumdant.
En els terrenys susceptibles de fluir, la tensió límit és la tensió a partir de la
qual les deformacions per f1uencia, que es produeixen a nivell de
I'encastament, sén inacceptables; en general té un valor inferior als valors
precedents. Mes endavant s'indicaran les deformacions que s6n
inacceptables.

3.24.4.-

Estudi

i calcul.

El Contractista presentara

I'estudi i caJculs segons el següent p[a:

1) Estudi de j'element de contenció.

- Determinaciá de les accions sobre I'element (en cas que faei
una propostaalternativaa la contingudaen el
projecte).
De realització (en cas que fad una proposta alternativa a

la

continguda en el projecte).
~ Determinació de la reacció a produir pels ancoratges (en
cas
que faci una proposta alternativa a la continguda en el
projecte).
- Verificació de I'estabilitat del conjunt.
2) Estudi deIs ancoratges.
- Elecció del tipus d'ancoratge, en funció de:
a) Durada de I'acció de l'ancoratge.
b) Naturalesa i agressivitat del terreny.
c) Capacitat requerida.
d) Forma de perforació previst, etc.
- Determinació de I'acer en funció de la tensió de servei.
- Elecció del sistema executiu i de la protecció prevista.

3.24.5.-

Determinació de la tracció admissible en I'ancoratge.

Es designa per:
Ta: Tracció admissible .individual de servei (dita també tensió de servei).
Ft: Coeficient de seguretat de I'ancoratge.
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Aquests dos valors estan relacionats amb T de la següent forma:
Ta ~ T/Ft.
Ellímit elastic a considerar per a l'acer de I'ancoratge será
- Per als acers normaHtzats, el que figura en les fitxes
d'identificació.
- Quan, en casos excepcionals, s'utilitzi una armadura diferent a
I'esmentada anteriorment s'utilitzara ellímit elastic garantitzat pel
fabricant.
T9: Designa la tracció corresponent al Iímit elastic. La tensió de
Servei o admissible sera, com a maxim, igual al 75% d'aquest
valor
per als ancoratges provisionals i al 60% d'aquest valor per
als
definitius. És a dir:

la = 0,75 Tg en els provisionals.
la = 0,60 T9 en els definitius.
Per als ancoratges definitius, en un medi agressiu, treball
proxim al mar, etc., el valor sera inferior a I'indicat anteriorment.

3.24.6.-

Dimensionat deis ancoratges.

Plagues de recolzament.
Les plaques de recolzament deis ancoratges en l'obra hauran de ser
dimensionades de tal manera que no experimentin, sota els esfor<;os que els
seran aplicats, cap deformació perjudicial. La rlgidesa de les plaques hallra de
ser suficient perqué la f1etxa no ultrapassi 1 mm.

Coeficient de seguretat.
La capacitat de resisténcia deis ancoratges
sol.licitació maxima. Aquesta condició s'expressa:
la>= A x B

o sigui

ha de ser superior

a la

T>= Ft x A x B

Longitud neutra,
La longitud Lo sera la més gran deis dos valors següents:
1'0:Longitud de I'ancoratge situada en un sol que, per la seva naturalesa,
no pot oferir resistencia ( terraplens, turbes, lIims, sorra, argila fluixa,
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fang molt mulla!, etc.)
1"0: Longitud o tram tal que
la seva resistencia. Per
considera que és aquella
inclinat 45° que passa pel

els moviments de ¡'estructura poden influir en
a I'ancoratge d'eJements de contenció, es
part de j'ancoratge situada per sobre del pla
punt base (zona activa).

o sigui Lo = Máx (1'0,1"0).
Longitud útil.
La longitud Lu sera com a mínim igual a la longitud activa L 1 Ó a 4,- metres.

o sigui

3.24.7.-

Lu = Máx (L1 ,4 m.).

Postaen obra.
Generalitats.
Les diverses operacions de posta en obra deis ancoratges

comprenen:
- La perforació del forat en el qual s'hi col.loeara I'ancoratge.
- La coHocació de I'ancoratge.
- La fixació de I'ancoratge en el sól.
- La posta en tensió de I'ancoratge.
- La protecció de I'ancoratge contra la corrosió.
(L'ardre cronalogic de les dues últime5 operacions pot ser
invertit).

Perforació.
El procediment de perforació utilitzat haura d'evitar, tant com sigui
possible, tata modificació de les característiques del sol en la seva
massa. En particular, per als ancoratges realitzats sota nivell freatic,
es prendran tates les precaucions perque en la perforació no hi hagi
arrossegament deIs elements fins del 561.
En els terrenys cohesius, el procediment utilitzat no haura de
provocar la perdua de cahesió de les parets de la perforació.
Es podran emprar métades de vibro-percusió a bé metodes
rotatius amb injecció d'aigua. En aquest segon cas, la quantitat
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d'aigua a íntroduir en el sondeig"
detritus.

sera la mínima per a la sortida del

Entre els procediments que responen als
esmentats, hi ha:

criteris abans

• En abséncia de nivell freatic:
a) Els procediments
I'avanc (tri o tetraaletes) .

emprant tub de revestiment en

b) Els procediments consistents en realitzar una
perforació no revestida, executada amb I'ajut d'un f1üfd de
perforació, les característiques del qL!al estiguin adaptades al
tipus de terreny travessat. Aquest fluid pot, segons convingui,
estar constituIt per aire, aigua, argila-dment, 1I0t bentonític,
beurada de ciment, etc.

- En cas de perforació amb nivell freatic:
a) Els dispositius que assegurin I'estanquitat de la
perforació .
b) Els procediments

que permetin

rebaixar el nivel!

freatic.
c) Els sistemes

que utilitzen

f1uids de perforació

pesats .
d) La preinjecció del terreny, etc .

Col.locació de I'ancoratge .
Si el fluid de penoració no té les característiques suficients per a assegurar
un ancoratge normal, haura de ser eliminat del orifici de penoració i substitun
pel fluid d'fnjecció definitiu .
S'adoptaran totes les precaucions necessaries per tal que l'ancoratge o la
beina no es deteriorin durant la col.locació .
Fixació de I'ancoratge al terreny .
La fixació de I'ancoratge al terreny pot ser realitzada de dues maneres:
- Métodes que no uti1itzen els f1uids ni els morters d'injecció
clavats, slstemes d'ancoratges mecanics, etc.)

(pilons

- Procediments que utilitzen les beurades d'injecció. Aquestes beurades
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poden ser realitzades

a partir:

* De ciment amb o 5ense additius.
* De reInes.
Cas d'emprar-se
mitjans rotatius amb aigua per a la perforació, g'hauran
d'injectar els ancoratges el mateix dia de la realització. No es permetra, sota
cap concepte, la demora d'aquesta operació en aquest caso

En la injecció del bulb la pressió no ultrapassara
corresponent

al pes de les terres situades

al damunt,

mai el 80% de la

per tal d'evitar

la ruptura

del terreny i la discontinunat de la injecció.

.

En la part que no constitueix la zona activa, els cables es protegiran amb
amb obturació del cap, a ti de separar-los
de la
beurada i aconseguir la perfecta independencia de la part activa.

tubs de plastic o similar

Una vegada injectat el bulb, s'omplira
beurada de ciment injectada a baixa pressió.

la perforacjó

del

sondeig

amb

Posta en tensió de I'ancoratge.
Quan la injecció s'haura endurit suficientment,
tots els ancoratges,
sense
excepció, seran, préviament al 'seu tesat definitiu, sotmesos a una tensió de
prava el valor de la qual esta definit ell'article següent.
Després d'aquesta prava, I'ancoratge sera bloquejat en un valor de la
tensió
denominat
tensió
de bloqueig
i determjnat
en funció
de les
consideracions
que més endavant seran indicades.
En cas de coHocacions
pracés especial.

en tensió

esglaonada,

convindra

pre'Jeure

un

Valor de la tensiÓ de prava.
Per a tots els tipus d'ancoratges,
la tensió de prava no sera, en cap cas,
superior al 90% de la tensió corresponent allimit elastic de les armadures:
Te<= 0,90 Tg.

Ancoratges

pravisionals.

La tensió de prava deis ancoratges
- A la tensió de bloqueig,
de servei.
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,

- Al "120% de la tensió de servei en el cas contrarío
Te = Tb

si Tb> 1,2 Ta

Te;;; 1,2 Ta si Tb<= 1,2 Ta

Ancoratges

definitius.

Excepte en els casos que s'indiquen a continuadó, la tensió de prava deis
ancoratges definitius sera igual al 130% de la tensió de servei.
Te= 1,30Ta.
En els casos en qué ¡'estructura ancorada no sigui suficientment rígida,
I'aplicació als ancoratges d'una tensió de prava igual al valor anterior pot
provocar en aquesta estructura deformacions incompatibles amb el seu ban
estat. Convindria, en aquest cas, fixar una tensió de prava més débil.

Determinado de la tensiÓ de bloQuejg.
La tensió de bloqueig és igual a la tensió de servei augmentada
pérdues.

en les

Per a I'avaluació de les pérdues cal tenj[ en compte el doble imperatiu
següent:
- Seria perillós sobreavaluar aquestes perdues, la qual cosa conduiria a
una sobretensió permanent en I'ancoratge.
- Cal no subvalorar les perdues, ja que afectaria al bon funciónament de
I'ancoratge, pel que fa al seu paper en la contenció de la construcció.

Procés de posta en tensió.
És impossible verificar les tensions a partir del diagrama tensióallargament, a causa de la imprecisió en la determinació del punt d'ancoratge
fictici. Per aixó és necessari mesurar els esfor90s amb la major precisió
possible, és a dir cal coneixer amb un mínim d'error:
- Les perdues per fregament en els gats.
- Les perdues eventuals dintre de les parts de I'ancoratge.
- Les correccions a efectuar en les mesures deis manometres.
Es mesuraran els a!largaments successius, en (unció de les tensions
aplicades i es grafiaran en uns eixos de coordenades.
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Els manómetres han d'estar en perfecte estat de funcionament. Cal
revisar-los periódicament j disposar de la documentació acreditativa de la
revisió. No obstant, en tot moment, les seves indicacions han de poder ser
comparadas amb les d'un mim6metre de control muntat en paral'lel. Per a
poder fér-ho, les canalitzacions de posta en tensió haurien de posseir una
ramificació que permeti el muntatge rapid d'un manómetre matriu, que en cap
cas ha de romandre indefinidame.nt fixat a la bomba. Els manómetres de
control han de ser revisats periódicament; la seva precisió no ha de permetre
un error superior al 3%.

3.24.8.-

Beurades d'injecció a base de ciment.

Elecció deis ciments,
Quan la protecció de I'ancoratge es realitza a partir de productes a base de
ciment, sera utilitzat un ciment del mateix ti pus i del mateix origen que per a la
injecció del terreny.

Generalitats.
Els ciments utilitzables per a les beurades seran elegits en funció del doble
criteri següent:
- L'agressivitat del terreny al cimento

l.

- L'agressivitat del ciment a I'armadura de I'ancoratge.

,

I

I,

L'elecció del ciment es fara d'acord amb la Norma UNE 80-301.

Elecció del ciment en funció de I'agressivitat del terreny.
Els terrenys poden ser c1assificats en dues categories:
- Aquells que no presenten riscos d'agressivitat.
- Aquells que posseeixen una agressivitat particular.
En aquesta segona categoria hi figuren:
- Els terrenys que contenen elements agressius (productes
sulfats naturals, etc.).
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- Els terrenys en aigües agressives.
Entre els terrenys posse"ldors d'una agressivitat particular, es distingira en
funció del grau de nocivitat de les aigües o deIs productes continguts en el sól:
- Els terrenys mitjanament agressius,
- Els terrenys molt agressius.

Elecció del ciment en (unció de la saya agressivitat 8mb els ancoratges.En aquells casos en qué l'ancoratge esta constituH per acers de pretensat,
a ti d'evitar la seva corrosió en tensió pels agents agressius continguts en el
ciment, aquest no contindra ciar (procedent deis clorurs) ni sofre (procedent
deis sulfurs), o en tat cas en quantitats inferiors als valors següents:

Ciar deis clorUfS: (0,02% del pes del Giment)
Sofre deis sulfurs: (0,10% del pes del ciment)
Aquests valors són aplicables a tots els ancoratges, sigui quin sigui la seva
durada. No obstant, per als ancoratges provisionals que han d'estar en servei
durant nou mesas com a maxim, es podra tolerar I'ús de ciments amb un
contingut de sofre deis sulfurs igual a 0,15% del pes del ciment, i el contingut
en c10rurs restants fixat a 0,02%.
En aquells casos en qué I'ancoratge esta constitun per acers per a formigó
armat, la majar part deis ciments actuals poden ser aplicats.

Additius.
Els additius (carregues, f1uidificants, espessants, etc.) no han de contenir,
de cap manera, elements agressius als acers i ciments.
Les reInes utilitzades hauran de conservar, en el temps, la integritat de les
seves caracteristiques mecaniques.
Les reInes no donaran 1I0ca una fissuració en la seva massa .

3.24.9.-

Assaigs previs.

Oportunitat deis assaigs previs. Obligacions del contractista.L'objecte deis assaigs previs en els ancoratges és o bé confirmar el
coeficient de seguretat del bulb actiu previst, o bé determinar les seves
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característiques per a una carrega determinada
coeficient de seguretat fixa.

de I'ancoratge

amb un

En cas que s'haguessin de realítzar assaigs previs, aquests serien acarree
del Contractista. L'jndustrial propasara les conclusions deIs assaigs a la
Inspecció Facultativa, la qual haura de donar I'aprovació si s'escau.
Si el tipus de terreny fos molt conegut i s'interpretés el comportament de
bulbs actius com a conegut pe! tipus de terrenys, dependria de la Inspecció
Facultativa la seva exempció. No obstant, aquesta exempció quedara
condicionada a que el Contractista demostri documentalment a la Inspecció
Facultativa que I'empresa que realitzara els assaigs té experiencia en el
sistema d'execució previst en aquest ti pus de terreny, disposa de personal
titulat i.qualificat, etc.

I
I

•,

I

'.
l',

I

I¡m
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CAPiTOL IV,- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLlR ELS MATERIALS I EXECUCIÓ
DE LES INSTAL,LACIONS,

4,1,-INSTALLACIÓ

DE FONTANERIA-

4.1.1.- Consideracions generals.
Els materials, sistemes i execució del muntatge haura de ajustar-se a les
Normes oficials d'obligat compliment.
En aquells casos en qué no hagi contradicció amb la normativa oficial i
mentre la I'nspecció Facultativa no digui el contrari, el Contractista haura
d'ajustar-se a la Normativa DIN.
Si durant el període transcorregut entre la signatura del Contracte i la
recepció provisional de la ¡nstal-laci6 fossin dictades Nonnes o Recomanacions
oficials noves, modificant o completant [es actuals de manera que afectessin
total o parcialment la ¡nstal-Iació, el Contractista estara obligat a ['adequació de
la ¡nstal-Iació per al seu compliment i ho comunicara per escrit a la Inspecció
Facultativa a fi de que aquesta adopti les mesures que consideri procedents.
Hauran de tenjr-se particularment
Normatives i Recomanacions:

en compte els següents Reglaments,

- "Norma Básica para las Instalaciones interiores de Suministro de Agua".
- "Normas Tecnológicas del Ministerio de Vivienda".
Sera obligatori davant de la Inspecció Facultativa, mesurar la pressió de la
xarxa d'aigua sanitaria, ¡ en el cas de que superi els 4 kg/cm2, sera preceptiu el
col.locar una valvula reguladora, ajustada a 3 kg/cm2 en I'entrada general,
encara que no s'hagi grafiat en els planols.
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4.1.2.- Canonades d'acer 9a1vanitzades.

4.1.2.1.- Material i dimensions.

Per a diametres nominals (DN) iguals o inferiors a 150 mm.
s'utilitzara preceptivament canonada d'acer estirat sense soldadura,
c1asse galvanitzada, Norma DIN 2440/61.
Les carbes seran, excepte casos especials de classe constructiva
3D. 1les dimensions d'acord a la norma DIN 2605.

DIMENSIONS DELS TUBS SEGONS DIN 2440/61 i de les corbes DIN
2605 classe 3D

Diametre

nominal

DN
m/m.

Diametre

Diametre

exterior

interior

mlm.

m/m.

Gruix
m/m.

Pes

Radi mig
aprox.

Kg/m,

corba

0,852
1,220
1,580

15
23
30
38
48
60
75

Polsades

"Y,•

17,2

12,5

2,35

21,3

16,0

o/<

26,9

21,6

2,65
2,65

1

33,7
42,4
48,3

27,2

35,9
41,8

3,25
3,25
3,25

2,440

1X
1%

2

60,3

53,0

3,65

5,100

65
80
90
100

2%

76,1
88,9

68,8

3,65

6,510

3
3%
4

80,8

4,05

101,6
114,3

93,5
105,3

4,05
4,50

8,470
9,720
12,180

98
120
135
150

125
150

5
6

139,7
161,1

130,0
155,4

4,85
4,85

16,200
19,200

188
225

10
15
20
25
32
40
50

3,140
3,610

Per a diametres nominals (ON) iguals o superiors a 175 mm.
s'utilitzara preeeptivament eanonada d'aeer estirat sense soldadura,
DIN 2448/61.
En tots els casos el material de fabricació sera acer St 35, segons
denominació OIN 17006 i complira estrictament les eondicions
téeniques de qualitat, assaig, eomposició química, dimensions y
tólerancies indicades en la Norma DIN 1629 (ful! 3).
Les eanonades, les unions de les quals hagin de ser únieament
amb aeeessoris roseats (es permetran fins a ON 100), hauran de
subministrar-se a obra galvanitzada. Per contra, les canonades les
uni~ns de les quals (ineJos pareialment) hagin de ser per soldadura,

Plee Téenic AV.Pare--versió 11.99

- pág. 55 -

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

haura de subministrar-se a obra éh dasse negra j com a tal rea!ítzar el
muntatge. Es desmimtaran posteriorment, es galvanitzaran al bany els
diferents trams i es tornaran a muntar.
No sera admesa cap tjpus de soldadura realitzada sobre parts

préviament galvanitzades. Es prescriu, com a norma general,
I'execució de soldadures sobre canonada negra i, en tOt5 els casos, el
galvanitzat sera posterior a la realització de tata soldadura o
escalfament de la canonada per sobre deis 150 graus.
A requerim~nt de la Inspecció Facultativa, el Contractista haura de
presentar un certificat del fabricant, acreditatiu que la canonada
indicada respon a les característiques exigides. 8'hi indicara
explícitament el numero de la comanda, l'Empresa compradora, la data
i elUoc de lIiurament.

4.1.2.2.-

Unioos.

Les unions entre els diferents trams de canooada amb altres
elements (corbes, colzes, derivacions, etc.), podran ser, per a
diametres nominals iguals o inferiors a 100 mm., mitjanyant accessoris
forjats roscats, galvanitzats al bany, regularitzant els extrems de la
canonada, mecaoitzant-Ia, raspallant i protegint contra la corrosió la
zona roscada. Sempre que no s'indiqui especificament, les unions
seran per brides.
No sera admes el doblegat de canonades 9alvanitzades.
Les unions entre les diferents parts de canonades per a diametres
nominals superiors a 100 mm. seran preceptivament per soldadura,
realitzada sobre canonada c1asse negra, xamfranant previament els
cantells a unir.
Els trams de canonada soldada de la forma indicada, es limitara en
les seves dimensions en funció de les possibilitats de muntatge i
desmuntatge, les possibilitats de transport i el seu posterior galvanitzat.
Les unions entre els trams executats de la forma indicada en el
paragraf anterior seran preceptivament per brides. Brides que seran
soldades previament al galvanitzat del conjunt.
En el cas d'unions roscades amb elements que hagin de
desmuntar-se (valvules, etc.) s'intercalaran en ambdós extrems
enlla90s forjats, de junta cónica.
Totes les brides seran en general PN-16 amb excepció del cas de
connexió amb aquells elements, les próptes brides del qual siguin d'una
PN superior, en el qual cas, les brides a rnuntar del costat de
canonada, seran de la mateixa PN que les de I'element en qüestió.
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Els cargols ,seran cadmiats i s'ajustaran en el seu diametre,
longitud i característiques a fa Norma DIN 2559.
Les juntes entre brides s'ajustaran a la Norma DIN 2690 per als
diametres nominals i PN requerits ¡ seran de procedencia K!íngerit

orig'ihal.

4.1.2.3.-

Praves.

Tota la xarxa de G~monades sera provada a una pressió mínima de
1,5 vegades la pressió nominal, amb un minim de 15 Kp/cm2.
La durada mínima de les preves sera de 5 hores i no sera
apreciada la més mínima fu ita .
Les praves de pressió es realitzaran previament
de protecció de la xarxa de canonades .

a qualsevol treball

En els casos en que, intercalats en la xarxa de canonades,

existeixin elements la pressió de prava deis qua[s sigui inferior a la
xarxa de canonades, la prova de pressió es realitzara per trams, a"lllant
o desmuntant els esmentats elements.
Posteriorment es realitzara una altra sessjó de proves a la maxima
press.ió d'assaig admesa pels elements que foren desmuntats o a"illats.
No es considerara provada una part o la totalitat de la xarxa de
canonades mentre no existeixi, per escrit, la conformitat de la Inspecció
Facultativa,

4.1.2.4.-

Protecció.

Es prestara especial atenció a les xarxes de cano nades mjxtes,
acer galvanitzat- coure, adoptant les mesures pertjnents per a evitar la
corrosió galvanica.
Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques
a les que hagués 1I0c en cada cas particular, es mantindran els
següents criteris:
a)

Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir
als trams de canonada de coure, segons el sentit del
f1uxe.

b)

En els punts d'unió de canonades de qualitats diferents
i,particularment, en els casos d'acer galvanitzat-coure,
s'jntercalaran maniguets no conductors.

c)

Els trams de canonada enterrats hauran d'a'lIIar-se
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eléctricament del terreny .
En els trams de eanonada que hagin d'empotrar-se no s'admetra el
contacte directe entre la superficie exterior de la canonada j els
components de ['obra. Tindra, per tant, que protegir-se amb tela
asfáltica soldada a foe, formant camera estanca i permetent la lIiure
dilataeió del tubo
L'import de les proteccions indicades, en el cas de no figurar
expressament en la relació de materíals, es considerara inclos en el de
la canonada. No s'admetra carree algun per aquest concepte.

4.1.2.5.-

Connexions elastigues.

8'hi instaHaran tants joes d'antivibradors o connexions elastiques,
de la pressió nominal de servei, com sigui necessari per aconseguir
que cap element transmeti vibracions a la xarxa de canonades, ni
aquesta a la resta d'elements de la instaHació o construcció.
Encara que en la r~lació de materials no s'hi trobin específicament
indicats, el seu import es considerara inclós en el de la canonada. No
s'admetra cap carrec per aquests conceptes.

4.1.2.6.-

Suports

i suspensions.

Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany,
els cargols i varilles roscades cadmiades. Alió que s'indiqui que ha de
ser soldat en obra, es protegira amb una ma de pintura anticorrosiva i
dues d'esmalt de protecció, tot realitzat de forma correcta.
Les suspensions seran amb perfil omega subjectats a I'obra amb
tacs tipus Spit-Roc o similar, ferr.elles, contrafemelles i pont
desllisant.
En els punts en qué sigui necessari, es col.locaran suspensions
autotensants que permetin la lliure dilatacíó de la canonada mantenint
la seva tensió de treball.
Encara que en la reladó de materials no s'hi trobin expressament
indicats el seu import es considerara inclós en el de la canonada. No
s'admetra carrec algun per aquest concepte.

Les distancies maximes entre suports seran:

Dj¡3metre
nominal
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Finsa15

1,5 m.

2,5m.

20-32

2m.

3 m.

32-80

3 m.

4 m.

3,5 m.

5m.

4m.

5 m.

4,5m.

5m.

80 - 125
125-175
Majar de 175

4.1.2.7.-

Passamurs.

En els passos de forjats, murs, envans j en general en qualsevol
element constructiu, es col.loearan passatubs d'acer galvanitzat al
bany, de diametre suficient per a contenir [a canonada i proteccions de
llana mineral de 25 mm. de gruix i d'una densitat de 80 Kp/m3•
El conjunt contratub - proteccjó de llana mineral tindra
sobresortir 100 mm. a ambdós costats del parament travessat.

que

Es disposaran, així mateix, en cada. costat del forjat, mur o enva
travessat els corresponents tapajunts, preferentment del mateix
material.
Totes les perforacions per al pas d'instaHacions a través de forjats
o murs hauran de realitzar-se mitjan<;ant broca, no admetent-se en cap
cas métodes percutius que facin malbé I'estructura més d'allo
absolutament necessari. Hauran d'emprar-se perforadores Hilti o
similar.

4.1.2.8.-

Muntatge.

El muntatge tindra que ser realitzat per personal qualificat que
vigilara tant I'aspecte funcional com I'estétic, segons la correcta practica

de ¡'oficio
La disposició i forma del muntatge haura de permetre el fac¡l accés
als elements, aparells d'indicació regulació que requereixin inspecció
periódica o manteniment.
Haura de ser possibte un comode
desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol parto
La decisió de la Inspecció
I'acceptació del muntatge.

Facultativa

sera definitiva

per

a

Préviament a la posta en servei total o parcial de la instal'lació,
incles per a efectuar proves, haura de procedir-se a un buidat i neteja
de la xarxa de canonades afectada a fi de retirar del seu interior tots els
residus i brutícia que hagi pogut quedar durant el muntatge (escantells
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de soldadura, raspadures, etc.).
Per a aixó es desmuntaran aquells elements o accessoris que
puguin retenir-la. Es prendran especials precaucions en el cas
d'elements móbils (bombes, valvules motoritzades, etc.), protegint-Ios
con malles metaHiques en les seves connexions, les quals seran
retirades

una vegada realitzada

la neteja.

Si es produís alguna avaria, inclos transcorregut el període de
garantia, per alguna de les causes esmentades,
l'jmport de la reparadó
o substitució de ['element deteriorat sera a Garree del Contractista.
Per a evitar la introducció d'elements estranys en la xarxa de
canonades, finalitzada la jomada de treball hauran d'obturar-se
convenientment els extrems que quedin oberts.
Si la interrupció deis treballs hagués de superar els tres dies,
I'esmentada obturació haura de realitzar-se preceptivament mitjanyant
tap forjat roscat, o brida soldada i contrabrida cega.
Tota I'estesa horitzontal de la xarxa de canonada haura de ser
realitzada amb una pendent mínima de 0,5%.
La instal.lació assegurara la circulació del fluid sense obstruccions,
eliminant bosses d'aire mitjanyant la instal.lació de tants punts de purga
¡desaire com sigui necessari i permetent el drenatge total de tots els
circuits.
El muntatge de tota la canonada haura d'executar-se segons les.
indicacions de la Inspecció Facultativa, considerant que el conjunt de
canonades horitzontal haura de quedar alineat per la part superior, i
que el conjunt vertical ha de quedar alineat a I'eix.
Les esteses de canonades, mentre no es digui el contrari, ces
disposaran paraHeles o perpendiculars entre sí i en les dues direccions
ortogonals de I'estructura deis locals per on discorreran.

4.1.3.- Cano nades de coure.

4.1.3.1.-

Material i dimensions.

Les canonades es definiran pels seus diametres interior ¡ exterior, o
bé per I'interior i el gruix de la paret, expressat~ en mm., ajustant-se a
la Norma UNE 37116 per a tubs estirats sense soldadura.
Tolerancies:
Fins a 30 m/m, diametre exterior:t 0,15 m/m
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Tolerancia de gruix í 10%
Tolerancia en rectitud:

Fletxa maxima per a tubs durs de 2
mm/m.

Tolerancia d'ovalació:

Sera del 1% tan sois aplicable en
tubs de gruix menor al 3% del
valor del diametre exterior.

El coure sera de primera qualitat, amb una puresa mínima del
99,75% ¡una densitat de 8,88 gr/cm3.
Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superficies interior i
exterior seran lIises i sense ratlles, taques, bufadores, caletes,
escories, picadures o plees.
Es permetran defectes que afectin al gruix en menys de 1/10.
Sera rebutjat tot tub amb senyals d'haver estat lIimat, tant en parets
rectes com en corbes.
Les pressions inferiors a ruptura, per a tubs ordinaris
dimensions corrents i coure semidur no seran inferiors a:

Tubs de 10 x 12 mm.
Tubs de 12 x 14 mm.

de

537
Kp/mm2
480

Kp/mm2
Tubs de 16 x 18 mm.

450
Kp/mm2

Tubs de 20 x 22 mm.

400
Kp/mm2

Tubs de 26 x 28 mm.

310
Kp/mm2

Els tubs de coure, un cop plens de colofonia, hauran de poder ser
doblats amb un mandril de diametre 3 vegades superior al del tub
sense esquerdar-se.
En general els tubs seran de classe M, qualitat semidura.
s'admetra el coure recuit.

4.1.3.2.-

No

Unions.
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EIs tubs estafan units mitjangant maniguets amb soldadura capilar,
previ decapat de les parts a soldar.
També poden unir-se per encaix deis tubs matriciats i ajustats, per
soldadura capilar.
Els maniguets j accessoris seran d'aleaeiá de coure. La soldadura
capilar coure-coure (groc), sera del tipus fort (aleació amb el 50% de
coure com a minim i 5ense metaloides, alumini, mercuri j antimoni; punt
de fusió maxim 850 graus C,),

4.1.3.3.-

Corbes i canvi de direcció.

Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i
canvis de direcció s'utilitzaran peces de coure de les mateixes
característiques, pel que fa a la qualitat i dimensions, que les
especificades respecte a les canonades.

4.1.3.4.-

Proves.

Les mateixes especificacions
galvanitzades d'acer.

4.1.3.5.-

que

per

a

les

canonades

A'lIIament.

EIs tubs empotrats a ['obra seran a"l1lats de la mateixa
permetre la Iliure dilatació.

4.1.3.6.-

per .a

Connexions elastiques.

Les mateixes especificacions
galvanitzades d'acer.

4.1.3.7.-

que

per

a

les

canonades

Suports i suspensions.

Tots els elements suspensors hauran de poder suportar la
canonada plena del fluid que transporten, amb un factor de
sobrecarrega de 5 vegades el pes maxim, sense que existeixin
pandeigs o moviments innecessaris, així com tampoc interferencies
amb altres instal.lacions.
Els suports es distanciaran els següents valors:
TUB
DN(mm

Plee Téenie Av. Pare - versí6 11.99
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CONT.

HOR.

Abra~dora
o pín¡ya(1)

L1autó o coure, o

1

1,5

Abrat;adora

L1autó o coure, o

1,5

2

o pim;a(1)

acer galv. (2)

Abra¡yadora
o pinya(1)

Llau!ó o coure, o
acer galv. (2)

2,5

3

)
15

15-25
25-40

acer galv. (2)

(1)

S'admetra la pinsa metal.lica namés per a interiors. En canvis
de direcció ¡ extrems de canonada, les subjeccions seran
amb abragadora.
(2)

Entre el tub de Goure i l'abra~dora de ferro galvanitzat ha
d'intercalar-se una protecció a"lllant, tipus cinta adhesiva o similar.

Qualsevol ti pus de suport necessari en tota ¡nstal.lació, incloura
cadiretes, brides, rodets, angulars" o qualsevol element necessari per a
completar la subjecció o suspensió.

El Contractista s'abstindra en absolut de subjectar els suports o
penjadors en formigó pretensat, falsos sostres, canonades d'altres
instaHacions, conductes, etc., sempre que no tingui la apro'vació
explícita de la Inspecció Facultativa.

4,1.3.8.-

Passamurs.

Les especificacions seran les mateixes que per a les cano nades
galvanitzades.

4.1.3.9.-

Muntatge.

Les especificacions seran les mateixes que per a les cano nades
galvanitzades.

4.1.4.- Aparells sanitaris.

4.1.4.1.-

Condicions generals.

Tots els aparells sanitaris, així com les aixetes i valvules, seran de
primera qualitat, en marca, model i color que asseguri el manteniment
adequat i la substitució deis elements per altres de semblants en cas
que aixó fos necessari., completament nous i lIiures de defectes, amb
garantia d'exigir les especificacions de dur~sa, absorcíó, resistencia als
acids i estanquitat, durabilitat, cabal i soroll, segons convingui.
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Seran instal.lats d'acord amb les instruccions que les cases
subministradores
envi"ln amb els apare 115.
Els sobreeixidors deis aparells sanitaris estaran units al desguas
abans del gifó carrespooent, i seran capayos d'impedir que I'aigua
sobreeixi tenint el desguas tancat ¡ una aixeta, com a mínim, oberta
amb un cabal de O,1511sg. Tots els taps de funcionament no mecanic
tindran la seva cadeneta de material inoxidable, amb una forma
apropiada perqué no s'hi facin nusos durant el servei. Aquestes
cadenes resistiran una fon;:a de tracció de 5 Kp.
La pérdua d'aigua pels taps no podra ser superior a 0,15 l/mino Els
desguassos de tOt5 els aparells sanitaris que no tinguin el sifó
incorporat, hauran de portar una creueta de metal! inoxidable que
impedeixi el pas de sólids capagos d'obstruir-Io (el diametre de la barra
que constitueix la creueta ha de ser de I'ordre de 2 mm.). Aquesta
creueta quedara a uns 2 cm. de la superficie de la valvula de desguas.

4.1.4.2.-

Detectes deis aparells sanitaris.

Poden afectar a: la col.locaciá, la utilitzaciá i I'aspecte.
- Defectes que pe~udiquen la col.locació: inclinació o fletxa de la
su'perfície de recolzament o falta de rectitud de les arestes
d'entrega deis revestiments. No ha de sobrepassar un 6%.
- Defectes referents a la utilitzaciá:
admés.

buidat incomptet.

No és

- Defectes que interessen la higiene: tan sois es consideraran
quan es produeixin en una superficie mullada o vista .
- Ei corriment de I'esmalt només sera admes quan no sigui visible
a distancia de 1 m. o més. Els grans de foc hauran de ser
menors de 2 mm. L'encrespament de la superficie de I'esmalt
haura de ser molt débil i les taques de color no seran admeses.
Podran admetre's els aparells amb: fins a 2 defectes de col.locació o
d'higiene, més 2 d'aspecte .

4.1.4.3.- Caracteristigues deis aparells sanitaris segons el seu úS.
- Lavabos:

- Abocadors:

Plee Téenie AV.Pare - versió 11.99

Es col.locaran amb cartelJs o ménsules metaHiques i el
cantell superior de la cubeta haura de quedar a 80 cm.
del paviment.
Hauran de portar reixa abatible de metall. El
diametre del tub de desguas no ha de ser inferior a 8
cm .
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-lnador:

La tassa i el sifó constituiran una sola unitat. La part de
la copa plena d'aigua ha de ser ampla i poe profunda i la
porció no cobel1a per ]'aigua, reduIda al mínimo

- Urinaris: Estaraf] fets d'una sola pe<;:a.El rentat es fara amb

f1uxor de descarrega.

4.1.4.4.-

Aixetes sanitarjes,

Sera la Inspecció Facultativa qui decidira, en cada cas, el model a
¡nstal.lar.
Tota aixeta ha de subministrar-se amb els accessoris necessaris
per a la seva instaHaciá, ja sigui fixat al mur o a un aparell sanitario
Es composaran de peces ben ajustades, 5ense joe entre elles.
Hauran de ser estanques a pressió de prava de 15 Kp/cm2 i per a
la de ser'vei de 4 Kp/cm2; el seu funcionament no produira cap soroll
molest ni vibració.
Les velocitats de sortida seran inferiors a 2 m/sg.
No es permetra I'ús d'aixetes
qualsevol
material fragil.
,

amb maneta

de porcellana

o

L'alimentació a les aixetes sera a través de claus de bloqueig i
ajust, a ti de permetre el desmuntatge de qualsevol aixeta sense
interrompre el servei a altres aparells sanitaris i, al mateix temps,
ajustar el cabal maxim.

4.1.5.- Xarxa d'evacuació interior (col' lector d'aparells sanitaris).
Tubs de plom:
Vindran detinits per la naturalesa del plom que els constitueix ¡ per
les seves dimensions.
La naturalesa del plom podra ser:
-Plom doly retinat de primera fusió no inferior a 99,94%.
-Plom refós dulcificat de l1ei99,90%.

Les dimensions s'indicaran pe] seu diametre interior 1 exterior, ambdós
en mm.
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4.1.6.- Praves i ass!3-igs de la instal-lació.

4.1.6.1.- Generals.
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El Concessionari garantirá, després de I'acabament deis treballs,
que tOt5 els sistemes estan en perfectes condicions de funcionament,
d'acord amb tOt5 els termes legals i restriccions i de conformitat amb la

millar practica.
Aquelles instal.lacioos, les praves i assaigs de les quals estiguin
legalitzats pel Ministeri d'lndústria o altre organisme oficial, es faran
d'acord amb aquestes Normes.
Les canonades que han d'anar encastades o tapades seran
assajades abans que quedin ocultes. El Concessionari subministrara
I'equip i aparells necessaris per als assaigs i inspeccions.

Les comprovacions generals seran les següents:
- Examen visual.
- Campravació de dimensians, gruixas i rectitud.
- Preves d'estanquitat.

4~1.6.2~-

De les xarxes de distribució d'aigua.

Definides anteriarment per a cada ti pus de canducte.

4.1.6.3.-

De la xarxa d'evacuació.

Els assaigs de la xarxa d'evacuació es realitzaran després de
caHacades tates les cananades i .abans de rematar els murs, sastres j
paviments per an hagin de passar a anar encastades les cananades.
Cam a mínim es fara una de les següents preves:
- D'aigua.
- D'aire.
- A les alars.

- Al lum.

4.1.6.3.1.- Prava d'aigua.
Es realitzara emplenant d'aigua tata la cananada de
descarrega i ventilació i campravant que el nivell es mantingui

1
;1
f1
,
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constant.
Per a efectuar j'assaig es taparan prevíament
boques i obertures del tubs.

totes les

La pressió a que estara I'aigua no ha de ser Inferior a 5
m.c.a. ni superior a 15 m.c.a.

Si la xarxa és molt extensa convindra provar-la per trams
durant I'execució, 5ense que quedi exclosa la prava completa
de tota la xarxa.

4.1.6.3.2.- Prava d'aire.

Es tancaran totes les boques i s'hi introduira aire a una
pressió equivalent a 3 o 4 m.c.a. Un man6metre introduH en un
tub de la xarxa indicara si hi ha alguna fuita.
Quan es detecti alguna fuita i no es vegi facilment, s'aplicara
aigua amb sabó en les zones on es sospiti que s'hi pot produir.
Durant la prava els sifons hauran d'estar buits i obturats.

4.1.6.3.3.- Prova d'olors.
S'utilitzara olí de menta o un altre que produeixi una olor
forta. Durant la prava tots els orificis hauran d'estar
herméticament tancats.
En la base de la columna en la que es realitzi j'assaig es
buidaran 30 grams d'oli de menta i 4 o 5 litres d'aigua bulfint per
cada 10m. de long'itud de columna.
L'extrem superior de la columna es deixara obert ¡ es tancara
herméticament després de percebre I'olor.

Durant la prava els sifons hauran d'estar buits i obturats.

4.1.6.3.4.- Prava de fumo
S'haura coHocat oli mineral en la base de la columna i es
cremara; la columna es tapara quan el fum que es pradueixi
arribi a la part superior de la columna. Si existeix algun?l fuita,
I'olor i el fum acusara la zona on es produeix la fuita,
Es aconsellable per a aquesta prava d'utilitzar una maquina

Plec Téenic AV.Pare - versi6 11.99

- pág. 67 -

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

productora de fum i Qmplir la xarxa amb fum a una pressió de 3
a 4 m.c.a. Si no hi ha fuites de fum i les tanques hidrauliques
deIs sifons no cedeixen durant 15 minuts, la qual cosa es nota
per les f1uctuacions de la pressió de la maquina, s'admet que la
xarxa és impermeable al pas d'aire ¡gasas,

4.1.6.4.-

Deis aparells saoitads.

Per a aquests assaigs se seguiran les "Recomendaciones de
Fontanería y Saneamiento del Instituto Eduardo Torraja de la
Construcción y del Cemento",

4.1.6.4.1.~ Ceramica sanitaria.
Es faran assaigs de resistencia a variacions de temperatura,
duresa de I'esmalt, de continu"ltat de la capa d'esmalt,
d'absorció i de resistencia als acids.

4.1.6.4.2.- Assaig~ de la porcellana.
Es faran assaigs
resistencia als acids.

de duresa,

absorció,

quartejament

4.1.6.4.3.- Aixetes sanitaries.
Es sotmetran
sorolls.

4.1.6.5.-

a assagis d'estanquitat,

durabilitat,

cabal

i

Muntatge,

Una vegada hagin estat coHocats tots els aparells i s'hagjn efectuat
totes les connexions, s'assajara 'el sistema complet de desguas,
ventilació i sistemes d'aigua.
Les reparacions de canonades i accessoris defectuosos es faran
sempre amb materials nous.

4.2.- INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT.-

4.2.1.- Consideracions generals.
Les mateixes que per a les instaHacions de fontaneria, a excepció deis
Reglaments, Normativa i Recomanacions a tenir particularment en compte,
que en aquest cas seran:
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- "Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda" .
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" .

4.2.2.- Conduetes .

4.2.2.1.- Traca .
La traga de les canalitzacions es fara seguint preferentment línies
paraHeles a les verticals i horitzontals que limiten el local en el que
s'efectua la instaHació .
La traca per a paraments verticals es fara seguiot Iinies paral"leles
a les verticals i horitzontals; aquestes es disposaran a 50 cm. com a
maxim de paviments i sostres ¡les verticals a una distancia deis angles
o cantonades no superior a 20 cm. En ambdós casos a una distancia
mínima de 3 cm. de qualsevol altra canalització .
Es disposaran els registres convenients per a la facil introducció i
retirada deis conductors en els tubs després de col.locats. En trams
rectes hi haura un registre cada 15 m. com a maxim. També n'hi haura
un cada dues corbes en angle recte .

Préviament als treballs, es marcara exteriorment la tra1;a deis tubs i
la situació de caixes de registre, derivació, connexió i mecanismes, per
a qué sigui aprovat per la Inspecció Facultativa, la qual establira les
Normes complementaries precises pel que fa a la traga.
Es convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui
possible, a una algada de 2,10 m. com a minim, sobre el paviment, a ti
de protegir-Ios de eventuals danys mecanics .
En cas de p~oximitat de canalitzacions eléctriques amb d'altres no
eléctriques, es disposaran de forma que entre les superficies exteriors
d'ambdues es mantingui una distancia de, com a mínim, tres cm .
Les canalitzacions eléctriques no se situaran paral.lelament per
sota d'altres canalitzacions que puguin donar l10c a condensacions, a
no ser que s'adoptin les disposicions necessaries per a protegir les
canalitzacions eléctriques contra els efectes d'aquestes condensacions .
Les canalitzacions eléctriques i no eléctriques només podran anar
en un mateix canal buit en la construcció, quan es compleixin, a la
vegada, les següents condicions:

w

La protecció de contactes indirectes estigui assegurada tal com
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s'indica en la lnstruccló' MI BT 021, considerant les
conduccions no electriques, quan siguin metaJliques, com
elements conductors.
- Les canalitzacions eléctriques estaran convenientment
protegides contra els possibles perills que pugui presentar la
seva proximitat a cana!itzacions i especialment es tindra en

compte:
-

L'elevació de la temperatura.
Les condensacions.
Les inundacions.
Les corrosions.

- Les explosio"ns.
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4.2.2.2.-

Execució de la insíal.lació.

Els tubs g'uniran entre sí mitjangant acc€ssoris adequats a la seva
c1asse, que assegurin la continunat de la proteceié que proporcionin als
conductors.
Els tubs aHlants rígids corbables en calent podran ser encaixats
entre sí en calent, recohrir la connexió amb una cola especial, quan es
desitgi una unió estanca.
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran
reduccions de secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per
a cada classe de tub són els que s'indiquen en la taula següent
Diametre
nominal
(mm.)

Radi mínim de CUlVatura

(1)(2)(4) (3)

(5)

(6)

(7)

9

90

85

54

48

53

11

110

95

66

58

65

13

120

105

75

65

71

16

135

120

86

75

79

21

170

-

-

---

100

23

--

165

115

100

---

29

200

200

140

125

130

36

250

225

174

150

165

48

300

235

220

190

210

(1)

Tubs meh~l'licsrígids blindats.

(2)

Tubs metal.lics rigids blindats, amb aTllament interior.

(3)

Tubs metaHics rígids normals, amb aIllament interior.

(4)

Tubs a"lllants rígids normals.

(5)

Tubs a"lllants flexibles normals.

(6)

Tubs metaHics flexibles normals, amb/sense a"lllament interior.

(7)

Tubs metal-lics flexibles blindats, amb/sense a"lllament interior.

Per a corbar tubs metal.lics rigids blindats amb o sense a"illament
interior, s'empraran útils apropiats al diametre deIs tubs. Els tubs
metaHics rigids normals amb aTllament interior de diametre nominal fins
a 29 mm. es corbaran practicant, amb tenalles adequades, el nombre
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de plees necessaris al diametre de la carba. Quan aquesta sigui de 90
graus,.i per al fadi mínim de curvatura assenyalat en la taula anterior, el
nombre mínlm de plees sera el que s'indica en la següent taula:

Diametre nominal
deis lubs (mm)

9
11
13
16
23
29

Nombre de pie

20~2
20~2
20~ 2
25~ 5
30 ~ 2
30 ~ 5

Distancia
aproximada
entre plees
(mm.)

5
6,5
7
8
8
8

El nombre de corbes en angle recte, situades entre dos registres
consecutius no sera superior a 3. Els conductors s'allotjaran en els tubs

una vegada aquests han' estat col.rocats .
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la
¡ntroducció i retirada deis conductors en els tubs o servir al mateix
temps com a caixes de connexió i derivació.
A ti que I'a"illament deis conductors no puguj ser destruH degut al
seu fregament amb els cantells lliures deis tubs, els seus extrems,
quan siguin metaJlics i perietrin en una caixa de connexió o aparell,
estaran provistos de broquets amb cantells arrodonits o dispositius
equivalents, o bé convenientment mecanitzats; si es tracta de tubs
metal.lics amb a'illament interior, aquest últim sobresortira uns
mil.límetres de la coberta metal.Jica.
Quan els tubs 'estiguin constituHs per a materies susceptibles
d'oxidació i quan hagin rebut, durant el curs del' seu muntatge, algun
treball de mecanització (corbat, etc.), a les parts mecanitzades se'ls
aplicara pintura antioxidant.
Igualment, en el cas d'utilitzar tubs metal.lies sense a"llJament
interior, es tindra en compte la possibilitat que es produeixin
eondensaeions d'aigua en el seu interior, per a la qua! cosa s'elegira
eonvenientment la tra¡;;a de la instal.lació, preveient la evacuaeió de
I'aigua en els punts més baixos i, fins i tot, establint una ventilació
adequada en ¡'interior del tubs mitjan¡;;ant el sistema adequat, com pot
ser, per exemple d'unes T quan un deIs bra¡;;os no s'utilitza.
Quan els tubs metal'lics hagin de connectar-se a terra, la seva
eontinuHat eléctrica quedara eonvenientment assegurada. En el eas
d'utilitzar tubs metal. Hes flexibles, és neeessari que la distancia entre
dues postes aterra consecutives deis tubs no excedeixi de 10m .
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No podran utilitzar-se els tubs metaJlics com a conductors
protecció o de neutre.

de

Els tubs es fixaran a les parets ¡sastre mitjanyant brides o
abrayadores protegides contra la corrosió i sólidament subjectes. La
distancia entre aquestes sera com a maxim de 0,80 m. per a tubs rígids
i de 0,60 m. per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions en una i altra
part deis canvis de direcció i de les connexions, també en la proximitat
immediata de les entrades en caixes o aparells.
En les traces situades en superficies horitzontals (sastres), les
brides de subjecció disposaran del corresponent element separador
que permeti que el conducte es trabi a una distancia mínima de 2 cm.
del sastre.
Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells
accessoris com caixes de derivació, mecanisme, etc. que s'hagin
d'interconnectar amb I'esmentada traya.
En alineacions rectes, les desviacions de I'eix del tub respecte a la
linia que uneix els punts extrems no sera superior al 2%.
En els creuaments de tubs rígids amb juntes de diJatació d'un
edifici, hauran d'interrampre's els tubs; els extrems hauran de quedar
separats entre sí 5 cm. _aproximadament, i s'empalmaran posteriorment
mitjanyant manlguets desllisants que tinguin una longitud mínima de 20
cm.
Tates les canduccions de les instal.lacions han d'ésser coordinades
per un únic responsable especialista en aquests temes.
El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció,
com murs, envans i sostres, es realitzara d'acord amb ¡es següents
prescripcions:

- En tata la longitud deIs passos de canalitzacions no es
disposaran connexions o derivacions de conductors.
- Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra
els deterioraments mecanics, les accions químiques i els
efectes de la humltat. Aquesta protecció s'exiglra de forma
continua en tata la longitud del paso
- Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element
constructiu que sepan dos locals d'humitats marcadament
diferents, es disposaran de manera que s'hi impedeixi
¡'entrada i acumulació d'aigua en el local més humit. Quan
els passos desemboquin a I'exterior, s'lnstal'lara, en I'extrem
del tub, una pipa de porcellana o vid re, o d'altre material
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aHlant adequat, de manera que el pas exterior-interior deis
conductors s'efectuT en sentit ascendent
- En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent
a un ¡ altre costat del pas, aquest s'efectuara amb la
canalització utilitzada en el local les prescripcions del qual
siguin més severes.
- Per a la protecció mecimica deis conductors en la longitud
del pas, es disposaran en ¡'interior de tubs normals, quan
aquella longitud no superi els 20 m. j, si els supera, es
disposaran tubs blindats. els extrerns deIs tubs metal. líes
sense aHlament interior estafan proveHs de broquets a"lllants, de
cantells arrodonits o de dispositiu equivalent; per als tubs
metaHics amb anlament interior sera suficient que l'a'lIIament
sobresurti lIeugerament del tubo També podra emprar-se per a
protegir els conductors, els tubs de vidre o porcellana, o d'altre
material aTllantadequat, de suficient resistencia mecanica.
No necessiten protecció supletoria.
- Els conductors provistos d'una armadura metaHica.
- Els conductors rígids a"lllats amb polietile reticulat ¡que portin
un envoltant de protecció de policloropré o producte
equivalent, quan siguin de 1.000 V. de tensió nominal.
- Si I'element constructiu que ha de travessar separa dos
locals amb les mateixes característiques d'humitat, poden
practicar-se obertures que permetin el pas deis conductors,
respectant en cada cas les separacíons indicades per al tipus
de canalitzacions de que es tracti.
- En els passos de sostres mitjan<;ant tub, aquest estara
obturat mitjanc;:ant tanca estanca i la seva extremitat superior
sortlra per sobre del paviment a una al<;ada com a mínim igual
a la del socol, si existeixen, o a 10 cm. en tot cas. Quan
el
pas s'efectu"i per un altre sistema, s'obturara igualment
mitjanc;:ant material incombustible i a"lllant, sense que aquesta
obturació hagi de ser totalment estanca, encara que
protegira de la caiguda d'objectes i a la propagació del
foco
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4.2.2.3.-

Taules per a la selecció de tubs d'acer
canalitzacions eléctriques i caixes derivació.

per

a

CAPACITAT EN NOMBRE DE CONDUCTORS I CAIXES A UTILlTZAR
OIAMETRE

SECCl6

NOMINAL DEL CONDUCTOR

CAIXA
DERIVACIÓ
METAL.L1CA

DEL TUS

PG

EX.mm.

1,5

2,5

4

6

10

16

25

2xO,7

RG-59

9
11
13
16
21
29
36
42
48

15
18
20
22
28
38
48
55
60

4
7
8
10
17
32
52
70
83

3
5
6
7
12
22
36
49
57

2
3
4
5
9
17
28
37
44

1
2
2
3
5
9
16
21
25

1
1
1
2
3
6
11
15
17

O

O

1
1
1
2
5
8
11
13

o

3
5
6
7
12
22
36
48
57

1
2
2
3
5
10
16
22
26

O

1
1
3
5
7
8

6xO,5

PLASTIFICADA

2x2xO,14

(minima)

1
1
2
2
4
8
13
17
20

105x105x49

105x155x61

156x206x83
206x256x93

,
I
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TAULA AUXILIAR DE SECCIONS TOTALS PER A UN NOMBRE DETERMINAT
CONDUCTORS

DE

SECCIONS NOMINALS
NOMBRE DE

CONDUCTOR

1,5

2,5

4

6

10

16

25

RG 59

10
19
29
38
,48
58
67
77
87
96
106
115
125
135
144
154
164
173
183
192

14
28
42
55
69
83
97
111
125
138
152
166
180
194
208
222

18
36
54
72
90
109
127
145
163
181
199
217
235
253
271
289
308
326
344
362

31
62
93
125
156
187
216
249
281
312
343
374
405
436
468
499
530
561
592
623

45
91
136
182
227
272
318
363
408
454
499
544
590
635
680
726
771

61
122
182
243
304
365
426
487
547
608
669
730
791

95
190
285
380
475
570
665
760

30
60
91
121
151
181
211
242
272
302

6xO,5

S
2x2xO,14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.235

249
263
277

38
77
115
154
192
231
269
308
346
385

CAPACITAT DE SECCIÓ DE CONDUCTORS DELS TUBS DE PROTECCIO
DIÁMETRE DEL TUB

SECCIÓ ÚTIL MÁXIMA
SEGONS R.E.BT

SECCI6 TOTAL INTERIOR

PG

Ex. mm.

9

15

137

46

11

18

211

70

13

20

254

85

16

22

311

104

21

28

515

172

29

38

924

308

36

48

1.520

507

42

55

2.043

60

2.402

48
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4.2.3.- Conductors .

4.2.3.1,- Per a tensions flas a 1.000 Valt.
Conductors unipolars de coure, flexibles, a'fllats amb PVC, sota coberta
exterior també de PVC, no propagadors de la flama.
Tots ells aoiran convenientment numerats, indicat el circuit i la linia que
configura.
Així mateix, aquests conductors hauran de complir la Norma UNE
21.029 de "Cables de energía para distribución con aislamiento y cubierta de
policloruro de vinilo, para tensiones hasta "1.000 Volt" aprovada per lRANOR el
14/07/71 i d'obligat compliment a partir de 01/07/74.

4.2.3.2.- Per a tensions flas a 750 V.

Tots aquests conductors 'seran flexibles, de coure, resistents a una
tensió maxima de 750 Volt, no propagadors de la flama ¡ aTlfats amb policlorur
de vinil.

Els colors a utilitzar seran: negre, marró, o gris' per a conductors de fase,
blau ciar per al conductor neutre i bicolor groc-verd per a conductors de
protecció.
Compliran així mateíx amb la Norma UNE 21.027.
L'estesa deis conductors eléctrics es realitzara ,una vegada estiguin
fixats els punts de proteceió sobre safates o similar.
En cap cas es permetra la unió de conductors, com connexions o
derivacions per simple cargolament o arroHament entre sí deis conductors, sinó
que haura de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió muntats
individualment o constituent blocs o regletes de connexió; pot admetre's també
la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se en l'interior
de caixes de connexió o derivació. Els conductors de secció superior ,a 1 mm2
hauran de connectar-se per mitja de terminals adequats, de manera que mai
les connexions quedin sotmeses a esfon;;os mecanics.
Tots eUs aniran convenientment numerats, indicant el circuit i línia que
configuren.

4.2.4.- Quadres eléctrics.

I

•rl
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4.2.4.1.-

Característigues constructives del
distribució.

guadre

general

de

Armari constituit per dos COSSOS, una part de dimensions 1800 x
1600 x 400, a on estara allotjada la distribució i un altfe de 1800 x 600
x 400 a on estara allotjat el canvi automatic. La mesura en all;;ada sera
la mateixa que en el quadre de ventilació.
Els armaris seran intercanviables entre si, i amb les tapes laterals
embotides enrasant-les amb tot el conjunt, construi't amb planxa de 2
mm., entrada de cables per la part inferior o superior amb junta de
goma per a estanquitat, portes amb frontisses internes, porta plimols,
obertura 120°, junta d'estanquitat en cautxú de 25 x 5, perfil de refon;:
peliorat, tancament de triple acció, amb una c1au única ref. 272P, el
conjunt estara tractat amb posterioritat al decapat, amb una capa
d'emprimació fosfatant i dues de pintura anticorrosiva, bagues per al
seu trasllat, plaques de muntatge construTdes amb planxa de 3 mm.
desplacables i protegides amb pintura epoxi-polyester color taronja
RAL 2004, socol construH amb planxa de 2 mm., d'alyada 200 mm. i
protegit amb pintura epoxi-polyester negre mate 20%, planxes frontals
construTdes amb planxa de 1,5 mm. encunyades segons situació
aparells en quadre, reforyades interiorment i protegídes exterior i
interiorment amb resina epoxi-polyester de color gris ciar texturizat RAL
7032. L'armari será HIMEL CMS.
La porta estara mecanitzada per a ubicar els components indicats en
I'esquema i es cablejara de manera que es permeti una obertura total.
La disposició de I'aparellatge en I'inferior del quadre sera tal com
s'especifica en el planol corresponent del Prajecte.
En l'entrada de cables es disposaran passacables
premses que garanteixin I'estanquitat de I'interior.

amb brides i

L'embarrat es realitzara amb pletina de coure electrolític amb
seccions adequades a la intensitat de pas, protegit amb funda
terrnoretractil en colors normalitzats i suportat per a"llladors de resina
fenólica autoextingible segons norma CEI-695-2-1 amb tensió nominal
600 V i tensió de prava 5000 v.
El canvi automatic estara constituTt per dos contactors tetrapolars
LOVATO, d'intensitats adequades segons les potencies contractades i
calculades en base AC3, amb enclavament mecanic i electric.
Disposara de seguretat per defecte o falla de fase i/o seqüencia, i
seguretat intrínseca expressa amb doble encfavament electric. Es
senyalitzara independentment amb pilots de diametre 22 mm. color
vermeJl, per a cada una de les fases, la presencia de tensió així com a
la sortida en cadascun deIs contactors.
Quan els quadres de comptadors no estiguin en el mateix recinte,
s'instal.laran dos interruptors de tall en carrega de 400 A, tetrapolars
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amb accionament
La mesura

des de I'interior de ¡'armari, i seran IFO.

de tensió

i Gonsum es realitzara

mitjangant

voltímetres

i

amperímetres digitals ZURe, de 96 x 96 i dígits de 14,2 mm. d'alta
lIuminositat, amb els commutadors corresponents en cada cas, per
cada una de les escomeses i selecció de fases i zero.

Els interruptors automatics magnetotermics seran d'intensitats
nominals de 5 a 60 A, de ABB-METRON, bipolars o tetrapolars, Garba
ó K segons el circuit, i poder de tall 6 KA, segons norma UNE-EN
60898 i 10 KA segons CEI 947.2, excepte en el cas deis ascensors
que sera de 16 KA segonslEC 947.2. Intensitat nomjnal100 A regulats
a 63 A ¡provistos amb bobina d'emissió tipus MA 100, i el de la bomba

e

que sera de

corva K.

Els interruptors diferencials seran de ABB-METRON, d'intensitats de
40 i 63 A, amb sensibilitats de 30 i 300 mA, bipolars o tetrapolars,
segons els casos i complint la norma UNE 20383/ CEE 27. Excepte per
als ascensors que seran retardats del tipus toroidal de diametre de 25

mm.
L'aparellatge interior, interruptors automatics, magnetotérmics
i
diferencials es col.locara sobre perfil DIN suportat per pilarets de M-6
fins arribar a I'algada de les planxes frontals.
La retolació es realitzara mitjangant retols autoadhesius amb
dimensions segons planol específic i formant un sinóptic, tant en
I'interior com en l'exterior de I'armari, segons plano!.
Cada un deis circuits es senyalitzaran mitjanyant pilot de diametre 22
mm. color verd, de DELECSA.
Es formara una estructura interior mitjanyant canal ranurada tipus
UNEX pel pas deis cables entre el diferent aparellatge contingut en
I'interior. Aquesta canal estara unida fermament a la placa de
muntatge.
Tot el cablejat interior es realitzara amb cable flexible de coure V750, proven de terminals j numeració inequivoca en ambdós extrems,
utHítzant els colors reglamentaris per a cada conductor polar RST
neutre N i protecció SL. Igualment s'utilitzaran colors per als cables a
tensió 24 Volt i de maniobra a tensions débils :::;;10Volt c.c. Tot el
cablejat es realitzara segons les seccions definides en Projecte, la
maniobra tindra un secció mínima de 1,5 mm2.
Per al connexionat deis conductors de protecció es disposaran
diversos bornes aptes per a la secció total de les Iínies.

de

Per al connexionat de cables s'utilitzaran bornes de políamida,
inequívocament senyalitzats, muntats sobre guia DIN tipus OMEGA;
els corresponents a cables de maniobra seran del típus seccionable i
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els de proteceiá de color verd-groc.
Abans d'iniciar la construcció deis guadres el Contractista hauré de
verificar, 8mb tata precisiá, les cotes d'emplac;ament ¡presentar els
planols complets. a escala de ¡'interior ¡frontal. per a la seva aprovació
previa pero la InspecciÓ Facultativa, La no presentació d'aquesta
documentadó no eximeix de I'obligadó d'ajustar-se als criteris de detall
de la Inspecció Facultativa i seran a carree del Contractista les
modificacions o substitucions a les que hi hagués lIac, sent així mateix
motiu de penalització.
En el present Plee es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin
expressament, la totalitat de materials, components i accessoris
necessaris o convenients, segons el criteri de la Inspecció Facultativa
per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament.
Igualment es consideraran inclosos l'elaboració
d'esquemes,
identificació de components i instruccions completes de manipulació i
manteniment.
Tots els materials hauran de ser objecte d'aprovació per la Inspecció
Facultativa, la qual podra verificar les vegades que consideri oportú, la
construcció del quadre, fins i tot en els tallers del Contractista o deis
seus subminístradors.
El grau de protecció que oferira I'armari una vegada en servei no
sera inferior a IP 55, segons la Norma D1N40050.

4.2.4.2.- Característiques constructives del guadre de ventHació.
Armari constitu"it per un cos monobloc de dimensions 1800 x 1600 x
400. (La mesura en aliYadasera la mateixa que en el quadre-general de
distribució) ,
L'armari estara construTt amb planxa de 2 mm., entrada de cables
per la part inferior amb junta de goma per a estanquitat, portes amb
frontisses internes, porta plánols, obertura 120°, junta d'estanquitat en
cautxú de 25 x 5, perfil de refon; perforat, tancament de triple acció,
amb una clau única ref. 272P, el conjunt estara tractat amb posterioritat
al decapat, amb una capa d'emprimació fosfatant i dues de pintura
anticorrosiva, bagues per al seu trasllat, placa de muntatge construTda
amb planxa de 3 mm., desplaiYable i protegida amb pintura epoxipolyester color taronja RAL 2004, socol constru"it amb planxa de 2m.,
d'aliYada 200 mm. i protegit amb pintura epoxi-polyester negre mate
20%. L'armari estara protegít exterior i interiorment amb resina epoxipolyester de color gris ciar texturizat RAL 7032. L'armarí sera HIMEL
CMS.
La porta estara mecanitzada per a ubicar els components indicats en
I'esquema i es cablejara de manera que es permeti una obertura total.
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En I'entrada de cables es disposaran passacables amb brides
premses que garanteixin I'estanquitat de I'interior.
S'instal.laran dos interruptors de tall en carrega de 80 A, tetrapolars
amb accionament des de ]'exterior de I'armari a cada planta, e5sent un
per als circuits d'impulsió i I'altre per als circuits d'extracció.
Els interruptors de tall seran IFO.
Els contactors de potencia seran tripolars LOVATO, d'intensitats
adequades segons les potencies del motors i calculades en base AC3.

Disposaran de relés térmics adossats a cada contactar amb
regulacions segons les intensitats deis motors; tant els contactors com
els relés termics compliran les narmes CE 17-3, lEC 158-1 i VDE 0660.
Els contactors auxiliars per a la maniobra seran LOVATO, de 6 A
amb 4 contactes j compliran les normes assenyalades anteriorment per
als contactors de potencia.
Els interruptors automatics magnetotermics
seran d'intensitats
nominals de 5 a 60 A, tripolars, de ABB-METRON, corba e, i poder de
tall6 KA, segons norma UNE -EN 60898 i 10 KA segons CEI947.2.
Les bases portafusibles seran unipolars de 16 A tipus MS IFO.
La maniobra del quadre sera a 110 V mitjan¡;ant un transformador
per planta, d'entrada en primari 380 V i sortida 110 V, de potencia
mínima 200 VA, tipus no encapsolat TRT.
Per al connexionat deis cables s'utilitzaran boms de poliamida,
inequóvocament senyalitzades, muntades sobre guia DIN, de seccions
adequades als cables electrics, en el cas deis motors s'utilitzaran borns
de secció 2,5 mm2, per a la resta s'utiiitzaran també, borns d'un pis
exceptuant per la prava de lampades que seran de doble pis, amb
diodes incorporats, i seran de la marca ENTRE LEC.
S'assenyalaran independentment cada un deis motors amb quatre
pilots diametre 16 mm., colors vermell, blanc, blau i verd de la marca
DELECSA. La retolació es realitzará mitja¡;ant retols autoadhessius
amb dimensions concordants a la senyalització i comandament, a
l'exterior de I'armari.
El comandament de maniobra es realitzara amb selector de diametre
22 .amb maneta negra i en tres cossos (maneta, suport i camera de
contactes), s'instaHaran al frontís de la porta ¡ seran de 3 posicions
amb "O" central, de ABB-METRON. L'aparellatge interior, interruptors
automatics magnetotermics, contactors, portafusíbles es coHocaran
sobre perfil DIN tipus OMEGA.
Es formara una estructura interior mitjanyant canal ranurada tipus
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UNEX, per al pas de cables entre el diferent aparellatge contingut a la
placa de muntatge.
Tat el cablejat interior es realitzara 3mb cable flexible de coure V750, proveít de terminals i nurneració inequívoca als dos extrems,
utilitzant els colors reglamentaris per a cada conductor polar RST
neutre N i protecció SL. Tanmateix s'utilitzaran colors per als cables de

maniobra a una tensió de 110 V. Tot el cablejat es realitzara segons les
seccions definides en Projecte, la maniobra tindra una secció mínima

de 1,5 mm:!.
Per al Gonnexionat

deis conductors

de protecció es disposaran

diverses boms aptes per a la secció total de les Hoies.
Abans d'iniciar la construcciÓ deis guadres. el Contractista haura de
verificar. 8mb tata precjsiá, les cotes d'emplagament i presentar els
plc'mols complets, a escala de I'interior i frontal, per a la seva aprovació
previa per la Inspecció Facultativa. La no presentació d'aquesta
documentació no eximeix de I'obligació d'ajustar-se als criteris de detall
de la Inspecció Facultativa i seran a carrec del Contractista les
modificacions o substitucions a les que hi hagués lIoc, sent aixi mateix
motiu de penalització.
En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin
expressament, la totalitat de materials, components i accessons
necessaris o convenients, segons el criten de la Inspecció Facultativa
per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament.
Igualment es consideraran
inclosos I'elaboració d'esquemes,
identificació de components i instruccions completes de manipuJació i
manteniment.
Tots els materials hauran de ser objecte d'aprovació per la Inspecció
Facultativa, la qual podra verificar les vegades que consideri oportú, la
construcció del quadre, fins i tot en els tallers del Contractista o deis
seus subministradors.
El grau de protecció que oferira I'armari una vegada en servel no
sera inferior a IP 55, segons la Norma DIN 40050.

4.2.4.3.- Característigues constructives del quadre de bombes.
Armari constituH per un cos monobloc de dimensions 600 x 500 x

240.
L'armari estara constru"it amb planxa de 1,5 mm., entrada de cables
per la part inferior amb junta de goma per a estanquitat, portes amb
frontisses internes, el conjunt estara tractat amb posterioritat al
decapat, amb una capa d'empnmació fosfatant i dues de pintura
anticorrosiva, placa de muntatge constru'(da amb planxa de 2 mm.
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L'armari estafa protegít exterior i interiorment amb resina epoxipolyester de color gris ciar textLiritzat RAL 7032. L'armari sera HIMEL
CRN.

La porta estara mecanitzada per a ubicar els components indicats en
I'esquema i es cablejara de manera que es permeti una obertura total.
En I'entrada de cables es disposaran
premses

que garanteixin

['estanquitat

passacables

amb brides

de I'interior.

S'instaHara un interruptor de tall en carrega de 40 A. tetrapolar
accionament des de I'interior de I'armari, tjpus modular HAGER.

amb

Els contactors de potencia seran tripolars LOVATO, d'intensitats
adequades segons les potencies deIs motors j calculades en base
AC3. Disposaran de relés térmics adossats a cada contactar amb
regulacions segons les intensitats deis motors; tant els contactors com
els relés termics compliran les normes CEI 17 3, lEC 158-1 1 VDE
M

0660 .

El telerruptor per a la maniobra sera LEGRAN O amb dos contactes
lnversors separats bipolars de 10 A de tensió 24 V.
Els interruptors automatics magnetotermics
nominals de 5 a 60 A, tripolars, de ABB-METRON,
tall6

KA, segons norma UNE-EN

60S9S

seran d'intensitats
corba C, i poder de

i 10 KA segons CEI 947.2.

Les bases portafusibles seran unipolars de 16 A tipus MS IFO.
La maniobra del quadre sera a 24 V mitjan<;:ant transformadors
d'entrada en priman 380 V i sortida 24 V, de potencia mínima 63 VA,
tipus no encapsolat TRT.
Per al connexionat deis cables s'utilitzaran borns de poliamida,
inequívocament senyalitzades, muntades sobre guia DI N, de seccions
adequades als cables eléctrics, de ENTRELEC.
S'assenyalaran independentment cada un deIs motors amb dos
pilots diametre 22 mm., colors vermell i verd de la marca DELECSA La
retolació es realitzara mitjangant retols autoadhessius amb dimensions
concordants a la senyalització i comandament, a I'exterior de I'armari.
El comandament de maniobra es realitzara amb polsadors diametre
22 en tres cossos (polsador, suport i camera de contactes),
s'instal.laran al frontis de la porta els polsadors de marxa, els de paro
s'instaHaran en I'interior, seran A8B-METRON. L'aparelJatge interior,
interruptors automatics magnetotermics, contactors, portafusibles es
col.locaran sobre perfil DIN tipus OMEGA
S'instal.laran al frontis de la porta dos contahores de diametre 50
mm., 24 V i sis xifres, un per cada bomba .
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Es formara Una estructura interior mitjangant canal ranurada tipus
UNEX, per al pas de cables entre el diferent aparellatge contingut a la
placa de muntatge .
Tot el cablejat interior es realitzara amb cable flexible de coure V750, preven de terminals i numeració inequívoca als dos extrems,
utilitzant els colors reglamentaris per a cada conductor polar RST
neutre N i protecció SL. Tanmateix s'utilitzaran colors per als cables de
maniobra a una tensió de 24 V. Tot el cablejat es realitzara segons les
seccions definides en Projecte, la maniobra t¡ndra una secció mínima
de 1,5 mm2.

Per al connex]onat deis conductors de protecció es disposaran
diverses boms aptes per a la secció total de la Hnia.

4.2.4.4.- Característigues constructives del quadre d'ascensors.
Armari constituTt per un cos monobloc de dimensions 550 x 300 x 90,
grau de protecció IP 30, porta de planxa, color gris RAL 7035,
pretroquelats en I'entrada pels tubs i perfil DIN tipus OMEGA disposat
al fans de I'armari per a la fixació deis aparells. L'armari sera del ti pus
E109PI36D TICINO .
S'instal.lara un interruptor de tall en carrega de 100 A. tetrapolar amb
accionament des de l'interior de I'armari, tipus modular HAGER.
S'instaHara una presa de corrent modular tipus schuko bipolar 10/16
A, HAGER en ¡'interior de I'armari.
Els interruptors automatics magnetotermics
seran d'intensitats
nominals de 5 a 60 A, tripolars, de A8B-METRON, corba C, i poder de
lall6 KA, se90ns norma UNE-EN 60898 i 10 KA se90ns CEI947.2.
Els interruptors diferencials seran d'intensitats 40 i 63 A amb
sensibilitats de 30 i 300 mA, bipolars o tetrapolars segons els casos i
complint la norma UNE 20383 .
Complira amb les especificacions del Plec referent al quadre general
de distribució, en el que respecta al cablejat interior, connexionat,
retolació .

4.2.5.- Equips de mesura

4.2.5.1,- Comptadors trifasics
Comptador d'inducció de quatre fils. Constitu"it per envoltant i sistema
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de mesura. l'envoltat portara espiell de lectura.
El sistema de mesura estara format per tres bobines de tensió ¡tres
d'intensitat, disc rotor amb ¡mant de frenat ¡ mecanismes d'integració de
lectura.
S'indicara marca, ti pus, esquema d'instal.lació, nombre
revolucions que corresponen a 1 Kw hora, intensitat nominal
Ampers, tensió nominal en Volts naturalesa del corrent i freqüencia
Hz., nombre d'ordre de fabricació, així com la data del BOE en qué
publiqui I'aprovació del tipus d'aparell.

de
en
en
es

Estara verificat.

4.2.5.2.- Equips auxiliars. Transformadors.
Constitu'it per envoltant, borns per a connexió de conductors,
arrollament primari i secundario
AHlament sec

j

precisió de la classe 0,5.

Tensió nominal d'a"illament 0,6 kilovolt.
Intensitat nominal secundaria
Intensitat nominal de seguretat
primaria nominal.

5 ampers.
no superior a 5 vegades

la intensitat

Potencia nominal de precisió 15 voltampers.
Carrega nominal aparent de precisió 0,4 Ohm.
Factor de potencia 0,8 .
Factor nominal de seguretat menor de 5.
S'hi indicara el factor de transformació,
c1asse de precisjó,
nominal d'aTlJament en kiJovolt, potencia nominal de precisió en

tensió

voltampers, nombre d'ordre de fabricació, aixi com data del BOE en
qué es publiqui J'aprovació del tipus d'aparell.
Estara verificat.

4.2.5.3.- Armaris de doble a"lllament
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Les seves dimensions s'adequaran ,a15equips eJectrics que hagin de
contenir. Disposaran de porta practicable i tapa protectora d'apareHs. El
muntatge sera empotrat o superficial, segons convingui.

4.2.6.- Posta aterra.

4.2.6.1.- Realització.
Es portara a terme instal-Iant un eléctrode en anell, tancat, que
jnteressi tot el perímetre de la construcció.
Així mateix es connectaran eléctrodes verticalment en aquest anell
quan es prevegi la necessitat de disminuir la resistencia de terra que
pügui presentar el conductor en anell, previa comprovació de la
resistencia abans de procedir al formigonat del fonament.
Totes les connexions que hagin d'efectuar-se en la instal.lació de
presa de terra hauran de tenir un ban contacte electric. Per aixó es
realitzaran per mi~a de peces de connexió adequades, assegurant les
superficies de contacte de forma efectiva, mitjanc;:ant cargols, elements
de compressió, roblons b sold~dures d'alt punt de fusió. Es prohibit I'ús
de soldadures de baix punt de. fusió, com estany, plata, etc.
Els contactes han de disposar-se nets, sense humitat i en forma tal
que no sigui facil que la acció del temps destrueixi, per efectes
electroquímics, les connexions efectuades. A tal fi, i procurant sempre
que la resistencia deIs contactes sigui"elevada, es protegiran de forma
adequada amb envoltants o pastes, si es considerés convenient.

4.2.6.2.- Elements de la posta aterra.

4.2.6.2.1.- Presa de terra.
Electrodes:
ConstituHs per conductor nu de coure recuit de secció
nominal no inferior a 35 mm2, fonnat per corda circular amb un
maxim de 7 filferros. La resistencia electrica a 20 graus C. no
ha de ser superior a 0,514 Ohms/Km. Unira a totes les
connexions de posta a terra de la construcció i les piques que
s'hagin de col. locar. Es situara en el fons de les rases de
fonamentació en intim contacte amb el terreny.
Les piques estaran constitu"fdes per jabalines cilindriques
amb anima d'acer estirat en fred i una gruixuda capa. de coure
totalment lIisa. Les dimensions estaran compreses entre 2000 i
3000 mm. de longitud i els 14 i 21 mm. de diametre exterior.
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Per a la unió del cables de descarrega amb la pica, s'utílitzaran
unions soldades Cadwell o grapes especials adequades a la
secció del cable i seran d'aleaeiá de coure, estampades, amb
gran solidesa mecanica i amples superficies de contacte .
Punís de posta aterra:
S'utilitzaran per fer registra bies les connexions a la conducció
enterrada de les líníes principals de baixada aterra. Estaran
continguts en periecns de connexió registrables i constituTts per
platines de coure recobert de cadmi de 25 x 33 cm. i 0,4 cm. de
gruix, amb suports de material aHlant.

4.2.6.2.2.- Unías principals de terra.
Els conductors que constitueixen les línies principals de terra
seran de coure i la seva secció haura d'estar ampliament
dimensionada, de tal forma que compleixi les condicions
següents:

a)

El maxlm corrent de falta que pot produir-se en
qualsevol punt de la instaHació, no ha d'originar en el
conductor un temperatura propera a la de fusió ni posar
en perillles connexions en -el maxim temps previsible de
durada de la falta, el qual només podra ser considerat
com a menor de 2 segons en els casos justificats per les
característiques deis dispositius de tal1utilitzats .

b)

Els conductors no podran ser, en cap cas, de menys de
35 mm2 de secció. El recorregut d'aques.ts conductors
sera tan curt com sigui possible i sense canvis sobtats
de direcdó. No estaran sotmesos a esforc;:osmecanics i
estaran protegits contra la corrosió i desgast mecanic .

4.2.6.2.3.-

Derivacions de línies prindpals de terres.

Els conductors que constitueixen les Iínies principals de terra
i les seves derivacions seran de coure i la seva secdó ha de ser
sobradament dimensionada de tal forma que compleixi la
condidó següent:
El maxim corrent de falta que pot produir-se en qualsevol
punt de la instaHació, no ha Ct'originar en el conductor una
temperatura propera a la de fusió ni posar en perill les
connexions en el maxim temps previsible de durada de la falta,
el qual només podra ser considerat com a menor de 2 segons
en els .casos justificats per les earaeterístiques deIs dispositius
de tall utilitzats.
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El recorregut d'aqu€sts conductors sera tan curt com sigui
possible i 5eose canvis sobtats de direcció. No estafan
sotmésos a esfan;:os mecanics ¡estafan protegits contra la
corrosió

i desgast

mecanic.

4.2.6.2.4.- Conductors de protecciÓ.
Els conductors

de protecció

estaran convenientment

protegits

contra els deterioraments mecanics i químjcs, especialment en
els passos a través deis elements de construcció.
Les connexions en aquests conductors es faran amb
soldadures 5eose emprar acids o per peces de connexió
roscades. Aquestes peces_ seran de material inoxidable i els
cargols de prémer, si s'utilitzen, estafan prove"its d'uo dispositiu

que eviti que s'afluixin.
Es prendran les mesures
deterioraments electroquímics,
entre materials diferents .

precises per a evitar els
quan les connexions siguin

La traga d'aquests conductors sera tan curta com sigui
possible i sense canvis sobtats de direcció.
En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb
a"lllament mineral, la coberta exterior d'aquests conductors
podra utilitzar-se com a conductor de protecció deis circuits
corresponents, sempre que la continu"itat quedi assegurada .
Quan les canalitzacions estan constitu"ldes per conductors
a"fllats, col.locats en tub de material ferromagnétic, o de cables
que contenen una armadura metaHica, e'ls conductors de
protecció es col.loearan en el mateixos tubs .
Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció
haura de ser amplament dimensionada de tal' manera que
compleixi la condició,següent:
El maxim corrent de falta que pot preduir-se en qualsevol
punt de la instaHació, no ha d'originar en el conductor una
temperatura propera a la de fusió ni posar en perill les
connexions en el maxim temps previsible de durada de [a falta,
el qual nornés podra ser considerat com a menor de 2 segons
en els casos justificats per les característiques deis dispositius
de tall utilltzats .

4.2.7.- Preves i assaigs .
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4.2.7.1.- Generals.
El Contractista garantiré, després de I'acabament deis treballs, que
tOt5 els sistemes estan en condicions per a una operació eléctrica
peliecta, d'acord amb la normativa oficial j la millar practica.
Aquelles instaHacions, les praves j assaigs de la qual estiguin
legalitzades pel Ministeri d'lndústria o altra Organisme oficial, es
provaran i assajaran d'acord amb a aquestes normes.
El Contractista assajara tOt5 els sistemes de les instal-Iacions
d'aquest projecte i hauran de ser aprovats abans de la seva
acceptació.
Es realitzaran els següents assaigs generals, sent el Contractista qui
subministrara l'equip i aparells necessaris per a dur-Ios a terme:
- Examen visual del seu aspecte.
- Comprovació de dimensions, seccions, calibres i
connexions, etc.
- Preves de funcionament i desconnexió automatica.

4.2.7.2.- Parcial en obra.
Totes les instaHacions hauran de ser prevades davant de la
Inspecció Facultativa abans de ser cobertes per parets, falsos sostres,
etc.

4.2.7.3.- En fabrica.
La Inspecció Facultativa sera autoritzada a realitzar tates les visites
d'inspecció que consideri necessaries a les fabriques an s'estan
realitzant treballs relacionats amb aquesta instaHació.

4.2.7.4.- Assaigs i prava de material.

1

Es realitzaran dos tipus de preves:

1
I
l¡t

4.2.7.4.1.- Prava de rutina de materials.
Tindra per objecte compravar la qualitat deis materials que
integren el conjunt de la ¡nstal.lació, deis que a continuació es
ressalten els més importants.
Conductors:

~
~

1;
I~
~

Plee TéenícAv.Pare - versió 11.99

- pág. 89 -

Cnrrer dd l>ol1alel. 4, 3r - Te!. 93 812 (j(j 50
llr/m IIlsmcf!Y(jl

ji

{:iI.\" 93 842 66 49 - 084()O Gral/o!le!:'>

( II/a ,¡¡el 1/ '.!.5m I to!!en,

NI': P - 0809500.

!J

(-'1:;':

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
,
I ,•
I,

"l

A./UNTAMENI

J)E~GI\ANOLLEI\S

URBANISME

Es procedira a la prava de rigidesa-ifE¥iI'alTl;#fff~ht,que haura
de ser tal que resisteixin durant un minut una prava de tensió de
dues vegades la nominal, més 1000 Volt, a freqüéncia de 50 Hz.
La preva d'aTlIament s'efectuara també en forma que, com a
mínim, la seva resistencia sigui I'equivalent a 1000 Ohm per Volt de
tensió de servei, segons I'article 2,8 del vigent Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensió, de la Instrucció Número 17.
Aparells de mesura:
S'efectuara la prava de temps de servei a plena carrega; no
haura de quedar deteriorat després d'estar funcionant durant dues
hores en les condicions següents: els amperímetres i voltímetres
amb el corrent o tensió nominal, respectivament, al maxim
de
I'escala.
La influéncia de la temperatura ¡ freqüéncia es comprovara
en aplicar als aparells un canvi de 10 graus C o del 10% de la
freqüéncia, de manera que les variacions de les indicacions no
hauran d'ultrapassar ellímit d'error que-defineix la classe de I'aparell.

4.2.7.4.2.- Prova de muntatge.
Una
servei, es
instal-!ació,
conductors,

vegada acabat el muntatge,
comprovara novament la
a efectes de comprovar
borns i connexions, després

,

abans de procedir a donar-li
rigidesa dieléctrica de la
el perfecte a"lllament deis
d'efectuada la instal.lació.

Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els
esmentats en I'apartat anterior.

4.2.7.5.- Prova de recepció.
Finalment, en I'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les
instaHacions. Tindran per objecte comprovar el perfecte funcionament i el
rendiment de la instal.lació. Entre d'altres es comprovaran els següents
extrems:
-Regulació deis relés de rl')axima deIs limitadors de corrent.
-Dispar

j

regulació de tots els productes.

-Comprovació de tots els circuits que composen la instal.lació.

J

~
o

-Mesura de la resistencia de la presa de terra general, que haura de
ser inferior a 37 Ohm.

""
e

8
D
o
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4.3.-INSTALLACIÓ

URBANISME

DE PREVENCIÓ D'INCENDIS.-

4.3.1.- Consideracions generals.

Les mateixes que per a les instal-Iacionsde fontaneria, a excepció deis
Reglaments, Normativa i Recomanacions a tenir particularment en compte, que en
aquest Gas seran:

- "Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96. Condiciones de
protección contra incendios en edificios".
- "Reglament d'instal'lacions de protecció contra incendis", segons Reial
Decret 1942/1993.
- "Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda".

Les empreses ¡nstal.ladares hauran d'estar inscrites en el Registre
d'Empreses Instal.ladores de Sistemes de Protecció Contra Incendis, de la
Direcció General de Seguretat Industrial del Departament d'lndústria i Energia
de la Generalitat de Catalunya.
Tots els aparells, equips, sistemes o els seus components han de tenir la
corresponent marca de conformitat a normes.

4.3.2.- Canonades d'acer galvanitzades.
Les mateixes especificacions que per la 'instal.lació de fontaneria.

4.3.3.- Pintura i senyalització.
Els passamurs
antioxidant.

i suports hauran de recobrir-se amb dues mans de pintura

Les canonades d'acer galvanitzat que estiguin enterrades hauran d'estar
tractades amb pintura asfaltica o un altre tractament anticorrosiu en tota la longitud.
Tots els circuits s'identificaran amb colors normalitzats
convenientment el sentit de la direcció del fluid en les conduccions.

i

s'hi

indicara

S'hi utilitzaran pintures de tipus adequat al treball a realitzar, incloent-hi
material de base necessari per al seu perfecte acabat.

el

4.3.4.- Conductors.

Plee Técnic AV.Pare- versió 11.99
C'tll"J"er de! FIJ/"Ialel

- pago 91 -

1. 3r - Te!. 93 842 66jO

Fax 93 812 (jó 49 - 0",'400 Grano!!ers

¡Irl;a! I í.';¡¡)('@{/jlll1lame!ll.glw/(J/

i\7F P - 0809500

-B

fen' ()I;~.

'1
1

AjUNTANIENT J)E~GI\¡\NOLLERS

URBANISME

Les mateíxes especificacions que per a la ¡nstal.lacio d'e1éctrriCitát!"¡ol

i

1
1
1
1
1
1

4.3.5.- Conductes.

4.3.5.1.- Tra,a.
Les mateixes especificacions que per a la instal.laciá d'electricitat.

4.3.5.2.- Execució de la instal'laciÓ.
Les mateixes especifrcacions que per a la ¡nstal.lacio d'electricitat.

4.3.6.- EQuips.

4.3.6.1.-

1

Eguip de manega (BIE Ijl 25 mm) certificada
23403.

En quant a I'equipament de manega,

N segons

UNE

s'instal.laran boques d'incendi

equipades amb mfmega de 25 mm. de diametre, que cobreixin la totalitat del
reeinte, d'aeard amb I'artiele 20.3 de la NBE-CPI-96.

1

,

)

Composta de devanadora fixa d'alimentació axial amb dispositiu de canvi de
direcció. Pannell de control amb valvula de bola i manometre, 20 m. de
mimega semirrigida de ~ 25 mm., estanca a una pressió de 15 Kg/cm2•
Certificada N segons UNE 23091. Llanga d'ABS de triple efecte roscada
interiorment a 1" gas per al seu acoblament a la manega. Tindra un cabal
mínim de 100 Its/min. a 3,5 Kp/cm2. Valvula de pas, de l1autó de 25 mm.,
roscada a 1" gas. Portara muntat un indicador de pressió de 1 a 16 Kp/cm2.

1
1

Aquest conjunt anira muntat dins d'un armarí de planxa metal.lica de 1,5
mm. de gruix de mides 600 x 750 x 250 mm., pintat amb pintura epoxi color
vennell RAL 3000 amb un gruix no inferior a 60 micres. El conjunt estara
certificat N segons UNE 23.403.

1
1

El pla frontal de j'armari consistira amb un marc d'acer inoxidable polit, per a
muntar vid re, amb pany i frontisses integrades i pany quadrat. El vidre sera
estirat de 3 mm. de gruix, amb les cantonades retallades i polides, per a evitar
condensacions, portara la 'inscripció "Trenqueu-Io en cas d'incendi".

1

Els equips es muntaran de forma que el centre de la manega quedi a una
ah;ada de 1,5 m. del paviment.

1

1 ""
1~
zo

Situats de manera que no quedi cap punt a més de 25 m. d'un equipo I
hauran de quedar també a menys de 5 m. deis accessos. A prop de cada
equip s'haura de posar un cartel! indicador

>

~

1J
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d'aluminL Situació de ['equip amb simbología
dimensions i pintura fosforescent.

segbns
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4.3.6.2 - Columna seca.
Els aparcaments amb més de tres plantes sota nivell de carrer o quatre
plantes per sobre, seran protegits per una jnstal.laciá de columna seca, amb
connexions a tates les plantes.
Aquesta instal.laciá es compasara

de:

Escomesa al exterior o I.P.F.-41.
Provista de connexió siamesa amb c1aus de bola incorporades, racors de 70
mm., que s'ajustaran a la norma UNE 23-400-81, tapes subjectades amb
cadenes, i clau de purga de 25 mm .
Estara allotjada en una fornícula de 55 cm. d'amplada, de 40 cm. d'alc;ada i 30
cm. de fandaría, el marc estafa pintat amb color vermell RAL-3000 i la porta
sera blanca amb la inscripció "Columna seca - Ús exclusiu bombers", amb
lIetra vermella.
La tapa disposara de tanca de simple lIiscament per a c1au de quadradet de 8
mm. i frontisses en la part inferior que permetin el seu total abatiment.
Es disposara a la fac;ana, amb el centre de les. seves boques a 90 cm. del
terra, en !loe accessible al Servei d'Extinció d'lncendis i Salvaments, i al més
pr6xim possible a la columna.
S'evitara la col.locació d'elements que puguin obstaculitzar la seva visibilitat.
Connexió de sortida per planta o I.P.F.-39.
Les baques de sortida disposaran de connexió siamesa amb claus de bola
incorporades, racors de 45 mm., que s'ajustaran a la norma UNE 23-400-81,
amb tapes subjectades amb cadenes.
Estaran allotjades en fornícules de 55 cm. d'amplada, 35 cm. d'alc;ada i 30 cm.
de fondaria, provistes de tapa de vidre amb la inscripció "Columna seca - Ús
exclusiu bombers", en lIetra verme!la. La tapa disposara de tanca de simple
lIisament per a c1aus de quadradet de 8 mm. i frontisses en la part inferior que
permetin el seu total abatiment.
Estaran situades en els recintes d'escala o en els vestibuls previs a aquestes,
amb el centre de les seves baques a 90 cm. del terra.
La canonada sera d'acer galvanitzat sense soldadura ¡ tindra un diametre
nominal de 80 mm.
El sistema de columna seca es sotmetra, abans de la seva posada en servei, a
una prova d'estanqueTtat ¡ resistencia mecanica, sotmetent-Io a una pressió
estatica de 1.470 kPa (15 kg/cm2) durant dues hores, com a mínim, i no han
d'aparéixer fuites en cap punt de la instaHació.

4.3.6.3.- Extintors.
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Els extintors es
dimensions 350 x
manegues. La part
una al9ada de 1,70
sólidament fixat.

URBANISME

disposaran en armaris metaJlicsJrgtri'i;jnC1l3úilunificada
de
750 x 250 mm., de característiques similars als de les
superior deis extintors quedara ¡nstal-Iada com a maxim a
m. sobre el paviment. El ganxo per a penjar I'extintor estara

Extintors portatils de CO2:
Capacitat de carrega de 5 Kg de CO2. Classificació 34-8 segons ITe MIEAP 5, ¡UNE 23110-84. Aparell conformat en acer 5ense soldadura. Válvula de
lIautó de tir rapid, v¿llvula de seguretat, manega i difusor recte. De
funcionament manual. Disposara d' un ganxo per penjar. Situats preferentment
a les dependencies d'aparellatge eléctric .

I

Extintors portatils de pols ABC:

,.

Capacitat de carrega de 6 Kg de pols polivalent ABC. Classificació 21A 113
B segons ITC MIE-AP 5 i UNE 23110-84. Pressió incorporada mitjangant
I'agent impulsor nitrogen rectifical. Aparell conformat en acer
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embotil. Valvula de lIautó. Tir rápido Provist de man6metre i comprovador de
pressió. Amb manega. Funcionament manual. Pressió de prova 20-25 Kp/cm~.
Indicat per a focs tipus A,B,C. Acabat superficial amb pintura epoxídica de
fornejat. Disposara de ganxo per a penjar a l'interior de I'armari corresponenl.
Situats a les naus d'aparcament, segons Norma Basica, 1 per cada 15 m. de
recorregul.

Extintors de carro de po[s ABC
Capacitat de carrega de 25 kg. de pois polivalent ABC. Classificació ABC-25
segons ITC MIE-AP 5 í UNE 23110-84. Aparells conformats en acer soldat,
amb valvula de lIautó de tir rapid, provist de man6metre i comprovador de
pressió, amb manega. Pressió incorporada mitjangant agent impulsor nitrogen
rectifical. Funcionament manual, Acabat superficial amb pintura epoxídica de
fornejal. Situats un per cada 1500 m2, i mínim un per planta, amb el
corresponent arman metal.Hc amb clau unificada. Aquests armaris estan
constituTts per una part fixa adossada a la paret i una tapa abatible amb una
frontissa en tata I'amplada que permet facilment treure I'extintor.
Estan construns per xapa galvanitzada de 1,5 mm. pintada amb pintura
epoxi color vermell RAL-3000 i les seves dimensions son 370 x 910 x 480 mm.
A la part superior del armari, a una algada de 1,5 sobre el paviment, hi ha
una caixa de mides 125 x 155 x 60 mm. amb la c1audel armario

•

~
~
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4.3.6.4.- Detectors termics.
Aquests detectors seran termovelocimetrics
j termostatics
cambinats.
Generaran resposta davant una elevació brusca de temperatura o bé quan
aquesta assoleixi un valor predetenninat. Podran muntar-se directament en el
sastre, utilitzant la propia carcassa com a caixa de connexió. Tindran
possibilitat de sortida per a pilot indicador remot. La secció del cable a utilitzar
sera de 1,5 mm", La tensió d'alimentació sera de 16 a 27 Volt C.c. Consum en
repos de 65 micro A a 25 graus C. Consum en alarma 100 mA maxims.
Temperatura de trebal! de -10 graus C. Temperatura d'engegada (termostatic)
58 graus
:f:4 graus C. Temps de resposta amb increment de temperatura de
10 graus C per minut, entre 30 segons i 4 minuts. Material termoplastic ABS.
Color blanc.

i
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4.3.6.5.- Central de deteccjÓ.
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Podra controlar opcionalment de 1 fins a 12 zones. Podrá governar, a
distancia, un dispositiu d'alarma óptic-acústic, a més del control de la
ventilaciÓ del local. Admetra la possibilitat d'efectuar proves reals d'alarma i
d'avaria, possibilitat de desconnexiÓ de zona individualment, desconnexiÓ de
I'alarma interior i exterior, vigilancia automatica de la línia de xarxa "AC".
L'alimentació deis detectors és de 24 Volt idos fils. Podrá treballar amb
qualsevol tipus de detectors, termics, termovelocimetrics, etc .. Podra treballar
amb polsadors manuals d'alarma, intercalats en les linies de detecció. Podrá
instaHar-s'hi el módul que permet controlar el tancament automatic de les
portes tallafoc, I'engegada de l'extinciÓ automatica combinant dues zones,
sirenes d'alarma exteriors, etc., i podra regular el temps d'engegada entre 3 i
180 sg. Inclós módul master per al control del sinóptico
Tensió de xarxa 220 Volt :f:10%. Freqüéncia de xarxa 50 Hz. Tensió de
bateries 24 Volt. Corrent de bateries de 1,9 Alhora a 6 Alhora. Tensió nominal
del carregador de bateries 27,6 Volt. Autonomia de les bateries superior a 33
hores. Tensió d'alimentaciÓ detectors 24 Valí. Consum en repos per zona,
120 mA. limitació de corrent en Iinia de detecció 70 mA.

4,3.6,6,- Portes tallafoc
Les portes per a instal.lar als vestíbuls d'independéncia,
compliran la NBE-CPI-96 i la norma UNE 23.802/79.

seran RF-60,

Tindran minim 0,80 m. de pas lliure.
Portaran frontisses de gravetat, constru'fdes en acer.
En el cas que el bastiment tingui rigiditzador inferior, aquest haura de
quedar per sota del paviment. En aquest cas I'aresta inferior de la porta,
tindra una cinta intumescent o qualsevol altres sistema que compleixi les

o'
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4.3.6.7.- Retenjdors de

portes tallafoc

Per les portes talJafoc deIs vestíbuls d'jndependencia, hi hauran uns
electroimants a 24 V ce., que les retindran abertes. En cas d'incendi la
centrareta de detecció tallara I'alimentació deis electroimants, i les portes per
la fon~a de les seves molles es tancaran.
Els electroimants estaran instaHats perfectament protegits, en caixa
d'alumini de fosa, la que portara un polsador poc visible per tallar j'alimentació
de I'electroimant.
La central d'alimentació a 24 V, ce. ¡potencia adequada, amb bateries i
autonomía de dues hores, sera. exclusivament per als retenidors.

4.3.7.- Preves

i assaigs

de la instal.lació.

Pel que fa a la xarxa d'aigua, seran les mateixes que per a la instaHaciá de
fontanerla.

4.4.- INSTAUACI6

D'ENLLUMENAT-

4.4.1.- Normes teenigues generals.
Les especificaeions eonstructives i normes de muntatge, que a eontinuaciá es
definiran, fan referencia a la instaHaciá d'enllumenat interior i exterior de
I'apareament, d'aeord amb la resta de documents del projecte.
Totes les Iluminarles emprades compliran les prescripeions generals que les
Normes UNE, VDE, NTE-IEI1975 i REST, estableixen.
En tots els equips d'enllumenat per fluorescencia, les lIuminaries estaran
equipades amb les corresponents reactancies electróniques
amb preealdeig,
d'acord amb les normes esmentades.

4.4.2.- Caraeteristigues deis aparells d'enllumenat ordinari.

En naus, rampes i aeeessos.
Es disposara una regleta per a tub f1uoreseent vist, de xapa d'aeer traetada amb
pintura epoxi, endurida termicament. La regleta tindra un grau de proteeeió superior
a 53, Classe 1 i estara protegida de la humitat, amb tapa en la part superior i
separadors de, material plastie o similar a la zona de contacte amb el forjat. El tub
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f1uorescent sera de color blanc fred.

j

URBANISME

Les regletes estaran equipades amb reactancies electróniques amb precaldeig
accessibles per mitja de les dues femelles que fixen la tapa superior.

:1
il
;1

En escales i dependencies.
Les lIuminaries seran tancades amb difusor.

,

Les lIuminaries situades en les dependencies d'acces al públic, seran molt
resistents, estaran fixades fortament i no seran susceptibles de ser rabades per
mitjans senzills.

I

I
I

4.4.3.- Característigues deis aparells d'enllumenat d'emergéncia.

Enllumenat emergencia nau.

:1

Seran lIuminaries per a allotjar lampades f1uorescents. ConstruIdes segons
Norma UNE 20-392-75. Autonomia 1 hora. 8ateria formada per acumuladors
estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). Protecciá IP 42. La instal.laciá podra
realitzar-se en paret o sostre. Tensiá d'alimentaciá 220 V. Funcionament:
Emergén'cia: 1 lampada PL. Senyalitzaciá amb diodo led. Fusible de protecciá. Els
equips donaran una lluminancia de 5 lux en els passadissos.
Els equips d'enllumenat d'emergéncia tindran la certificaciá corresponent.

i'~I
I

,

Enllumenat-emergencia

I
I

escales i dependencies.

I

Seran lIuminaries per a allotjar lampades f1uorescents. Constru'ides segons
Norma UNE 20-392-75. Autonomia 1 hores. 8ateria formada per acumuladors
estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). Protecciá IP-42. La instal.laciá podra
realitzar-se en paret o sos~re. Tensiá d'alimentaciá 220 V. Funcionament:
Emergencia: 1 lampada PL. Senyalitzaciá amb diodo led. Fusible de protecerá.
Superficie que cabrirá (MI-BT-025): 25 m',
Els equips d'enllumenat d'emergencia tindran la certificaciá corresponent.

I

4.4.4.- Enllumenat exterier (públic).

I

Compliran el Plec de Cendicions de l'Ajuntament de Granel1ers.

I

4.4.5.- Preves

i assaigs.
4.4.5.1.- Assaigs en fabrica.

",

I
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El Contractista haura de presentar un protecel d'assaigs realitzats pel
fabricant, en el que garanteixi les característiques deis materials. Haura
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d'jncloure totes les dades necessaries que complin1el'rtin'!~rE:H~pecificacions

-del projecte.
La Inspecció Facultativa sera autoritzada a realitzar tates les visites
. d'inspecció que estimi necessa:ries a les fabriques on s'estiguin realitzant
treballs relacionats amb aquesta instal.laciá:
. Els materíals

i equips

d'origen

industrial .hauran

de

complir _.Ies

condicions funcionals i de qualitat fixades en les NTE, aixi com les
corresponents Normes i disposicions vigents, relatives a fabricació ¡control
industrial

0,

en el seu defecte, les Normes UNE corresponents.

4.4.5.2.- Assaigs en obra.
Tates les instaHacions hauran de ser provades davant la Inspecció
Facultativa, abans de ser cobertes pels elements d'acabat (assaigs parcials)
i amb els acabats coHocats (assaigs totals).
La Inspecció Facultativa podra rebutjar, sense perjudici de la Propietat,
ellot deis objectes al qua1pertany aquel! que no compleixi les condicions.
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'Origen Industrial i
que acrediti el compliment de les condicions, normes i disposícions referides
en. aquest doCument, la seva recepció podra realitzar-se comprovantúnicament les característiques aparents.
Les proves del nivel! d'il.luminació es faran d'acord amb els calculs de la
Memoria. Es rea1itzaran mitjangant un luxómetre degudament calibrat. La
mesura s'efectuara en punts diferents, a nivell del paviment, de manera que
permeti definir les corbes isolux. La mesura es fara amb tots els acabats de
superficie executats i quan les lampades portin, com a mínim, 400 hores de
funcionament.
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4.5.- INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ I CONTROL DE GASOS.-

4.5.1.- Normes tecDiques generals.
Els materials i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials
vigents.
En aquells casos en qué no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb

les Normes Tecnologiques del Ministeri del Habitatge i mentre la Inspecció
Facultativa no especifiqui res en contra, el Contractista haura d'ajustar-se

a la

normativa DIN.
Si durant el temps transcorregut fins a la recepció provisional de la instal.lacié
fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, que afectessin total o

parcialment a la instal.lació, el Contractista queda obligat a I'adequació de la
mateixa per al compliment esmentat.
Hauran de ten ir-se particularment
normatives i recomanacions:

en compte

els següents

reglaments,

"Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda".
-"Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente
Sanitaria" .
- Vigent "Reglamento Electrotécnico
tecniques complementaries.

para Baja tensión"

instruccions

4.5.2.- Motors.
Els motors seran trifasics amp aHlament electric Classe F i protecció segons IP54. Homologats segons CTICM aaG166 (400°C/2H). La velocitat idónia estara
compresa entre 750 j 1000 rpm. En casos excepcionals podra arribar fins a 1500
rpm. sempre i quan es corregeixi el nivel! de sorofl audible. Els rodaments seran
amb lubricant de per vida, sense necessitat de manteniment.

4.5.3.- Ventiladors.
Els ventiladors aniran allotjats en caixes metal.liques construIdes en acer
laminat. L'hélix estara constituir per fossar d'al.lumini. Disposaran d'aHlament
interior a base d'una capa de 40 mm. de vidre amb una capacitat d'absorció

acústica apropiada segons calculs justificatius. Disposaran també de silenciadors
acústics constru'its amb una envoltant de planxa galvanitzada amb junta corredissa
o semblant ¡ plegat per rigidització en junta de diamant. Disposaran de lames de

~
~
8
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fibra de vidre de 50 mm. de gruix C1isposades en forma ~gt'arléf!!()~lllfluxde I'aire,
amb una capacitat de j'estudi d'absorciá acústica adequada als nive[ls maxims .
Els ventHadors portaran la carresponent placa de caracteristiques amb tates les
dades que defineixen la maquina. I en cap cas el consum del motor sera superior al
nominal.
El conjunt ventilador-motor ha de poder suportar, com a mínim, una temperatura de
400 oC duran! 2 hores (NBE CPI/96)
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4.5.3.1.-

Tots els equips amb parts rnóbi[s hauran d'instal.lar-se amb les
recomanacions del fabricant, posant especial atenció en la seva anivellació i
alineadó deis elements de transmissió.
Hauran d'estar dotats deis antivibradors, que recomani el fabricant, amb
la finalitat de no transmetre vibracions a I'edifici.
Seran de tipus suport metaJlic o cautxú. Els de cautxú seran de tipus
antilliscant.
Els antivibradors
carrega.

\1

quedaran

instal.lats

de forma

que suportin

igual

La forma de fixació deis antivibradors han d'ésser aquella que permeti
millor la funció a que es destinin, podent-se real¡tzar mitjangant espa.rrecs o
cargols .
Les connexions deIs equips amb els conductes es realitzara. mitjanc;ant
juntes ela.stiques .
La boca de desca.rrega i, eventualment, I'o'ida d'aspiració del ventilador
estaran connectats a la resta de la instal.lació per mitja. de material flexible.

4.5.4.- Conductes metaHics.

4.5.4.1.- Conductes rectangulars.

4.5.4.1.1.- Construcció.
Seran realitzats mitjangant engalletat amb juntes tipus
PiUsbourgh o sembla.nl, uWitzant, en la seva totafitat, xapa
d'acer gafvanitzat de primera qualitat i es respectaran els
següents gruixos de xapa:

•I
I

Elements aotjvibratoris.
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Dimensi6
conduete

URBANISME

costat gran del
(mm.)

Gruix mínim (mm.)

Fins a 250

0,5

De 251 fios a 500

0,6

De 501 fins a 950

0,7

De 951 fins a 1.450

0,8

De 1.450 fins a
2.000

1
1,2

Més gran de 2.000

En els cons de transformació

immediats

a la boca d'impulsió

deIs ventiladors, el gruix de xapa augmentara

en un grau,

respecte al que Ii correspondria

per la seva dimensió majar,
segons la taula anterior. Els conductes horitzontals seran
registrables,

amb trapes'separades

cada 10 m.

i pels extrems;

els verticals seran per la base.

4.5.4.1.2.- Unioos entre trams.
Les unioos entre trams, la dimensió majar deis quals sigui

igual o inferior a 800 mm., es realitzaran amb corredissabaioneta o altre sistema amb prou garantia. En els angles
hauran d'introduir-l?'hi

xapes angulars

de taneament.

Les unians entre trams, la dimensió majar deis quals sigui
superior als 800 mm., es realitzaran mitjanyant mares d'angle
de 30 x 30 x 3 mm. de dimensió mínima.
Les unions entre trams de tra9at vertical es realitzaran
preceptivament
amb mares d'angle de 30 x 30 x 3 mm., sigui
quina sigui la seva dimensió.

I
I

Les juntes corredisses
refor9ades
galvanitzada de 1,2 mm. de gruix .

••'
I;
º~

es realitzaran

en

Els mares d'angle seran soldats i galvanitzats
al bany
vegada eonstruHs. EIs eargols d'unió seran eadmiats.

4.5.4.1.3.-

xapa

una

Reforcos.

"
"8

I1
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Tots els elements rectes deis corrcructes;I(JS'~fan refor9ats
mitjangant plees amb punta de diamant; els de costat majar fins
a 900 mm. en disposaran d'un per cada 2 metres de longitud de
conducte; en els de costat majar superior a 900 mm, se'n
disposara un per cada metre Gom a máximo
En aquells trams, la dimensió majar deIs qua!s sigui superior
a 900 mm., es col.leearan refon;;;osexteriors d'angle galvanitzat
de 30 x 30 x 3 mm. per a rigiditzar el conducte .

,

,

4.5.4.1.4.- Suports i suspensions .
Tots els elements ¡ peces de suspensió seran galvanitzats al
bany; les varilles i arandeles, cadmiades .
Les suspensions seran amb perfil conformat en fred, penjat a
I'obra amb tacs de resistencia suficient, varilla roscada M-B,
arandeles i femelles .

4.5.4.1.5.- Peces accessories.
La construcció sera similar als trams rectes de conductes,
mitjancant tanques i unions per plegats de la xapa. No seran
admeses les soldadures per punts .
Les corbes tindran un radi interior mínim de 150 mm. i no
inferior a 0,5 vegades I'ample deis conductes, excepte en
aquelis casos en que per imperatius d'espai la Inspecció
Facultativa autoritzi un radi inferior.

•••

Els canvis de secció s'efectuaran amb un angle maxim de 15
graus sexagesimals, entre cara i eix de conducte .

4.5.4.2.- Conductes circulars .

4.5.4.2.1.~ Construcció.
Estaran constituHs per tubs d'acer galvanitzat, de primera
qualitat, rígids, de construcció helicoidal i seran Ilisos
interiorment.
La seva fabricació sera estandard i procedira d'una firma
especialitzada i experimentada en aquest tipus de fabricació.
Els gruixos de la xapa <..l'acer hauran de ser, segons
diametre del conducte i quan no s'indiqui expressament
contrari, els següents:

• g

,
z
o

el
el

~

•

~
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Diametre (mm.)

Gruix mínim (mm.)

Fins a DN,200

0,6

De 201 a 450

0,7

De 451 a 1.000

I

•
•
•:.
~.
•
•
•
•I
•:.
~
~

ºz,

1

1

De 1.001 a 1.800

1,2

Majar de 1.800

1,5

Les peces de transformació a conduetes rectangulars, reixes
altfes elements es realitzaran d'acord amb alió que s' ha

especificat per als conduetes rectangulars .
Els conduetes horitzontals

seran registrables,

amb trapes

separades cada 10 m.; els conduetes verticals seran
registrables per la base. Els extrems deIs horitzontals

seran

registra bies.

4.5.4.2.2.-

Unioos entre trams ¡peces aCcessoris.

Les unioos entre trams seran per maniguets d'unió fíos a DN
800 i directament a les peces accessoris (calzes, tes, etc.),
essent aquestes mascle i els trams femeHa.
Les unions, en general, per a diametres superiors a ON 800
es reaHtzaran per brides d'angle de 30 x 30 x 3 mm. de
dimensió mínima.
Les unions entre trams de trac;at vertical es realitzaran
preceptivament mitjanc;ant brides d'angle de 30 x 30 x 3 mm.
Els mares de brides d'angle seran galvanitzats al bany, una
-vegada construHs. Els cargols d'unió seran cadmiats.
Per a I'estanquitat, en les unions s'hi interposara
adequada o juntes de Klingerit, segons els casos .

massilla

4.5.42.3,- Refor,os.
Per a diametres superiors a ON 800 mm. es col.locaran
reforc;os exteriors d'angle gavanítzat de 30 x 3D x 3 mm. per a
rigiditzar el conducte.

o

•,
•,1
""•
o

~
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Igual que per als conduetes rectangulars .

4.5.4.2.5.- Peces accessoris.
Igual que per als conduetes rectangulars .

•
•

4.5.4.3.- passamurs .
En els passos de sastres, envans, i, en general, qualsevol element

•,
•
',.
,

.

•

I
I
I

,.
,

I
I",,
I"•
,,
I

~
o
¿

constructiu, es coHocaran passamurs de xapa d'acer galvanitzat
rectangular o circular, segons el tipus de conducte, de dimensions o
diametres suficients per a contenir, entre el conducte ¡pega passamur,

llana mineral de 25 mm. de gruix ¡una densitat de 80 Kp/cm2. El
conjunt passamur més camisa haura de sobresortir 100 mm. a ambdós
costats del parament travessat.
Es dlsposara, així mateix, a cada costat del sastre, mur o enva
travessat, del corresponent floró i tapajuntes, preferentment del mateix
material.

4.5.4.4.- Condicions d'acceptació o de rebuig .

4.5.4.41.- Materials
En el moment de la recepció en obra deis materials, es
comprovara que aquests han estat fabricats seguint les
prescripcions i les normes corresponents indicades en aquest

Plec.
Es presentaran certificats de proves per als equips i rnaterials
que així s'esmenten.
Independentment de la presentació deis certificats de proves
realitzades en fabrica als equips materials, se'ls realitzaran les
proves en obra que s'jndiquen.

4.5.4.4.2.-lnstaHació
Preves parcials.
Durant la construcció es realitzaran proves de tets els
elements que han de quedar ocults i no es cebrira fins que
aquestes proves parcials denin resultats satisfactoris a judici de

"
o

~
o
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Proves finals.
Acabada totalment la instaHaciá, d'acord amb les
especificacions del projecte, aquesta es sotmetra parcíalment o
en el seu conjunt, a les proves que s'indicaran més endavant.
Per a I'execució de les proves finals, és condició necessaria
que la instal.lació hagi estat previament equilibrada i posta a

punto
Per als motors electries, es comprovara que la potencia
absorbida pels motors eléctrics, en les condicions de
funcionament corresponents al maxim cabal deis ventiladors, és
igualo inferior a la de projecte. Si el ventilador es de volum
variable, la comprovació s'efectuara també al setanta i quaranta
per cent (70 ¡ 40%) del cabal maxim, havent d'ésser les
potencies absorbides iguals o inferiors a les de projeete.

'I.

Per a ventiladors es mesuraran el cabal, les pressions totals
en l'aspiració i la descarrega i la velocitat de rotació i es
comprovara que les condicions de funcionament del ventilador
responen a les de projecte, admetent-5e una diferéncia maxima
en mes o en menys del deu per cent (:t 10%) entre el valor de
projecte i la mitja aritmética de, almenys, tres mesures
eonsecutives.

,."

•I

En els elements per a la impulsió ¡ captació d'aire, es
comprovaran els cabals de tot5 els elements, admetent-se que
la diferéncia entre aquests i les dades del projecte no sigui
superior en mes o en menys al deu per cent (:t 10%).

I
I
I
I

I
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Igualment, s'han de fer proves parcials de tOt5 els elements
que indiqui la lnspecció Facultativa.

I,

'I.

GRANOLlERS

la Inspeccíó Facultativa.

!,

,

DE ~

4.5.4.5.- Irac.a.
Es vigilara el correcta paral'lelisme de les arestes entre si i amb
I'estructura deis locals.
Els conductes horitzontals estaran separats com a mínim 5 cm. del
sostre i 20 cm. de la paret vertica!.

"
<

Quan un conducte creui, per sota, una junta de dilatació del sostre,
aquest conducte es separara del sostre, en el punt de encreuament,
una distancia mínima de 20 cm.

z
,
º
,

",
"
o

~
o

,
"
o

Plee Técnie Av.Pare- versió 11.99

-pag.105-

Carrer de/ Pur/a/el, 4 31"- 're! 938426650.
1/riJa 11iSJ!le@ajull/amenl

Fax 93 842 6649 - 08100 Cremo/1m:>
gm I/of {¡ji s.org.

NIF P - 0809500

- 13

I
I

AJUNTAMENT ])E~Gj{ANOLLERS
4.5.5.- Control de
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La ventilació fon;:ada s'activara quan el nivel! de

ca arribi a 50 p.p.m.

4.5.5.2.- Caracteristigues del detector de CG .
El disseny del detector s'adaptara a les exigencies establertes per la
norma UNE 23-300-84.
En presencia de CO, el detector reaccionaría de forma instantania i
la recuperació sera immediata, una vegada desaparegut el gas a
detectar, I'aparell estara disposat per una nova intervenció, 85sent el
temps de resposta del ordre de uns 10 segons.
El detector donara una resposta fidel durant un periode mínim de
quatre anys i sera de facil substitució. Hi haura un pilot de color verd
intermitent que indicara el funcionament normal i un de vermell per
indicar que s'han superat les 50 ppm. Estabilització f<3pida jaita
fiabilitat.
La homologació del detector tindra la contrasenya CDM-8002.

,

I

¡ fums .

4.5.5.1.- Consideracions generals.

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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Podra muntar-se directament en el sostre, mitjan(fant dos cargols,
utilitzant la propia carcassa com a caixa de connexions. La secció
minima deIs cables a utilitzar sera de 1,5 mm2, encara que en
qualsevol cas la secció sera la determinada pel fabricant del detector.
Per cada zona s'instaHaran tres cables.

4.5.5.3.- Central de detecció de CO.

Model compacte d'una a quatre zones. Cada zona alimentará i
controlara com a mínim dos detectors. La disposició deis mateixos no sera inferior a 1
detector per cada 500 m2.
Es composa de:
Pilot ambar indicador d'avaria: S'il.lumina quan es produeix alguna
de les següents anomalies:

I"
I•
s
I~

- Perdua de comunicació entre central i detectors.
- Trencament del filament sensor d'un detector.
- Tensió baixa a la línia (entre borns detector).
- Extracció d'un detector.
- Consum excessiu (línia detectors).
- Accionament interruptor d'inhibició.

~

>
[
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Pilot vermell indicador d'alarma: S'iHumina ~l1an~tat/imlÍcentracióde
supera les 100 p.p.m. Quan aquests pilots accionen el senyal óptic,
entren en funcionament els relés d'extracció j alarma respectivament.
Els relés d'extracció sén individuals per zones, proporcionant una
sortida lliure de tensió, mentre que en el cas de J'alarma narnés és un
relé general per a tates les zones, proporcionant una sortida de tensió
de 24 V. de c.c. El nivel! de concentració de
ha de poder
programar-se.

ca

ca

Pilot verd indicador d'extracció: S'i¡'¡umina quan
concentració supera les p.p.m. establertes (50 p.p.m.)

el

nivell

de

Pilot vermell indicador de tall acústic: s'jHumina quan el senyal
acústic ha estat inhibit per la pulsació de la tecla tall acústico
Pilot verd indicador funcionament: s'il.lumina de forma intermitent
durant un temps d'estabilització de 30 sg. Després es manté fix indicant
que la zona esta en servei.
Interruptor test: efectua la comprovació del bon estat deis indicadors.
Interruptor d'inhibició de zona: s'utilitza per a inhibir els senyals
durant el temps d'escalfament deis detector (posició baixa).
-Pantalla: hi haura una pantalla de tres dígits per la lectura directa i
facil de les concentracions.
Els detectors i centraletes seran homologats segons R.O. 2584/1981
- 734/1985 - 2368/1985 - 105/1988 i acceptats per la Direcció General
de Seguretat Industrial del Oepartament d'lndústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya.

4.6- INSTAL.LACIÓ DE MEGAFONIA4.6.1.- Micrófon:
El mjcrofon sera amb base de fundició i suport per a operar en sobre taula.
Oisposara de polsador i interruptor d'enclavament en la propia base. Oissenyat
per a combinar amb amplificadors equipats amb circuit de preferencia d'avisos
i dispositius de prioritat.
Sera del ti pus dinamic de bovina móbil. Sensibilitat - 83 dB a 1000 Hz i 1
micro bar. Resposta freqüéncia 200-10000 Hz. Impedancia 200
Ohms balancejada. Direccionalitat cardioide, connexionat amb cable apantallat
de 2 m. amb connector DIN de 5 contactes. Longitud maxima 50 m ..
4.6.2.- Altaveu d'alt rendiment:
La seva construcció sera funcional al lIoc on han de ser col.locats. Estara
format per dos altaveus de 5" i 2" amb filtre separador de freqüencies. Provist

~
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de transformador de líoia de 100 V. amb connexions d'é"{'l\!5',e'l'orVIJ'Watts .
Resposta freqüencial de 120-14000 Hz. Pressió acústica 92 Ob a 1 KHz.
Sistema de fixació per a permetre la seva orientació en direcció.
Material
d'impacte.

de construGció:

alu mini extruxionat

d'alta resistivitat

química

j

La instal.lació sera a base de 2 conductors de 1,5 mm2 apantallats .

4.6.3.- Amplificador industrial 100 W:
Amb reproductor de cassette auto reverse, podra funcionar connectat a la
xarxa de 220 V o a 24 V de bateria. Potencia nominal R.M.S. 100 W. Potencia
l.H. F. _ 140 W. Resposta de freqüencia a potencia nominal - 3 d8 de 60 Hz a
16500 Hz. Resposta control aguts:t 10 dB a 10 kHz. Resposta control greus:t
10 dB a 100 Hz. Distorsió harmónica total inferior a 1 % a 1 KHz. Té diverses
entrades de micrófon i entrades auxiliars.
Sortida per altaveu de 4 Ohms a 100 V .
Consum potencia a plena carrega menor de 200 VA .
Depenent del nombre total d'altaveus de la instal.lació, haura de muntar-se
un amplificador de potencia.

4.7.- CIRCUIT TANCAT DE lV.Cameres:
Es situaran en els lIoes estrategies per a poder controlar l'aparcamef:1t, entre altres,
es coHocaran en: accessos de vianants (repla superior d'escala per a control ,'d'acces),
en entrades de vehicles no visibles des de la cabina, en els caixers automatics, etc .
Telecameres amb sensor de format 1/3" (4,8 x 3,6), provist de les óptiques adients
a les condicions de lIum i a les zones a controlar i módul de control manual i
automatic .
La carcassa de les cameres portara el suport adequat per a fixar-Ies al sostre o
paret i estara dotada de les alticulacions necessaries per a poder enfocar en totes
direccions.
El módul de control, inclou detector de presencia, alimentador ¡selector .
La ubicació de les cameres i móduls de control es determinara sempre en obra i no
necessariament hauran d'anar situats un junt a I'altre,
La distancia focal de les óptiques, vindra donada pel següent quadre:

Plee Téenie AV.Pare - versió 11.99

-págl0B-

Carre/' de! Porlaler, 4, 31"- Te/, 938-126650.
i (rIJa 11iSme'4ojllllta

IJW!

Fax 93 842 6(j 4.') - 08400 Gra/lOth'l:>
1t ,g m !w!!er,.

N/F P - 0809500

- 13

org,

•
l.•
•
••
•

AJUNTAMENT DE~GRANOLLE]{S

,

O (m)
F
(mm.)

1

3,SA 1.

3

2,7
2,1

x

4,1
3,1

x

1,6
1,2

x

2,4x
1,8

x

2,9x
2,2

4,4
3,3

x

S,8x
4,4

4A

1,1
0,8

x

2,2x
1,6

3,3
2,5

x

4,4
3,3

Pack

21 x
15

27x
21

41 x
31

4x3

S,6x
4,2

8x6

12 x
9

16 x
12

24x
18

7,3x
5,5

10 x
7,6

15 x
11

22 x
16

29 x
22

44x
33

5,Sx
4,1

7,6x
5,7

11 x
8,2

16 x
12

22x
16

33x
25

x

1,5
1,1

2A

x

{(I

14 x
10

6,9x
5,1

3,3
Pack

('rnlo

x

5,5x
4,1
3,2

I

10

5

x

..:::1r('

1

4

0,8
0,6

6 A.I.

I

1,4x1

2
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9,6
7,2

15

20

30

Els cables d'alimentació i de senyal estaran protegits contra manipulacions externes
mítjanc;;anttub metal. líe o similar i prensaestopes en carcassa.

•I

Monitors:

•;.

Un per caixer, un per accés de vehicles i un per accés de vianants. En el cas que
n'hi hagi més d'un accés de vianants es col.loeara un seqüenciador per a controlar-los,
no introdu¡nt més de quatre cameres per monitor.

,

Característiques: Possibilitat de combinació amb cameres de circuit tancat de TV i
video gravadors. Electrónica distribu'ida en dos circuits impresos. TRC 12". Angle de
deflexió 90 graus. Alimentació 220 V c,a. Consum 29 W. Connectors BNC. Ample de
banda 15 MHz. IMPUT Hi ó 75 Ohms. Homologació TUV.

¡

4.
;

Següenciador:

I

El seqüenciador automaticlmanual sera de sobretaula, de 4 entrades i una sortida.
L'alimentació sera a 220 v.c,a, Disposara de temporitzador de seqüencies regulables
fins 30 segons i possibilitat de selecció manual.
'

•I

4.8.- SENYALlTZACIÓ.-

I
I
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Els retols a col'locar seran:
-Tipus A: Retal fet amb perfil d'alumini extrussionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De
dimensions 660 x 220 x 170 mm. Una o dues cares en metacrilat blanc
6pal, rotulat segons normativa de l'AJUNTAMENT (lIetres, f1etxes i
símbols) en material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un grup
d'il.luminació facilment substitu'(ble, tipus f1uorescent Tf 20 W, amb
sistema aut6nom d'il.luminació d'emergencia amb autonomia mínima
de dues hores. Acumulador a bateries de Níquel-Cadmi. Interruptor de
"Ilavin" únic per a tots els nostres cartel!s. Previst per a penjar del scstrc
separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la

"
ffi

~
o
~
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-Tipus B: Igual Tlpus A, de dimensions 440 x 220 x 170 mm ..
-Tipus C: Igual Tipus A, sense emergencia.

,1

I

4,9,-INSTAL.LACIÓ

'1

D'INTERFONIA-

Central d'intercomunicació.

!

Sera radial amb memoria lIuminosa per a 20/40 secundaris, amb trucada recíproca
entre central i secundari ¡viceversa.

I
I

Tindra possibilitat de trucada general i sectoritzada fins a 10 annexs.

Permetra de parlar en veu alta o mitjan9ant manee telefónic. Tindra control de
volum i too Disposara d'avís sonar i Iluminos per secundario

:1
I

Funcionara a 24 Volt de c.c. Disposara de circuit anti-inducció. La font d'alimentació
sera de 220124 Valt. Consum 45 W maxim i 7,5 W en reposo Potencia de sortida per a
trucada general de 6 W, en sistema de 20 annexs: 12 W en més de 20 annexs i 3 W
per cada 10 annex en trucada selectiva .

I

Potencia de sortida per a comunicació de 500 mW.

•1
,

La instaHació portara 2 conductors de 1 mm2 apantaliats, per annex.

I
I
I
I
I

Secundari empotrat.
El secundari sera per a empotrar, amb polsador de trucades metal.lic i. circuit
electronic de memoria de trucada. Portara incorporat avís Iluminós LED per a trucades
des de central i pre-to. S'hi incloura reixeta antiperforació de I'altaveu, lamina de
protecció contra la humitat.
Disposara de placa davantera d'alumini anoditzat.

Secundari de superficie.
El secundari sera el mateix allotjat en caixa metal.lica de 2 mm. de gruix amb
prensaestopes.

,1

,

~
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Alimentació d'emergéncia.
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I

Tindra una autonomia de 2 hores. Subministrara una poténcia fins a 75 W i una
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intensltat fíns a 3,1 A. Disposara d'acumuladors de NíqueJ/Ga-cth'\i'Je'starics. La tensió
de sortida sera de 24 Volt. La tensió d'alimentaeió de I'equip sera monofasíca 220 Volt
:t10% a 50 Hz. Tindra una lampada de senyalització de carrega. En cas de xarxa
present, ['alimentador atén el consum i carrega de les bateries. En cas de fallada de
xarxa, la batería atendra I'alimentació de la central d'interfonia fíns el total exhauriment.
Aquest equip anira allotjat en un armari metal.lic.
Existiran interionos, en els lectors de targetes en els emissors, en els validadors i en
els caixers. S'hauran de preveure les canalitzacions i Iínies per als ¡nterfonos ubicats
en els equips de control.

,

i

J

U
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4.10.-INSTALLACIÓ

DE CONTROL DE GESTIÓ DE L'APARCAMENT-

La instal.lació de control de gestió de I'aparcament tindra les característiques
indicades en la resta de documents del Projecte. Es preveura la instai.fació
d'indicadors lumínics (Ieds) vermells I verds , detectors de pla<;a d'aparcament
ocupada/lliure respectivament, aquests detectors d'ocupació aniran centralitzats a
I'oficina de control, per a la millora i seguiment de I'estat d'ocupació de les places i
plantes de I'aparcament. Aquests indicadors lumínics, s'instal.laran sobre cada una de
les places d'aparcament i seran visibles tant des deis vehic1es deis usuaris que
busquen Uoc per estacionar, com pels vianants-usuaris que van a recollir el vehic1e.

4.11.-INSTALLACIÓ

D'ASCENSOR-

4.11.1.- Ascensor hidraulic.
De velocitat 0,60 m/seg.
Complira tot alió que prescriu el Reglament d'Aparells Elevadors i Manteniment
referent a ascensors vigent. En aquest aspecte, cal esmentar que la distancia lIiure
vertical entre el nivell mes alt de la cabina i el nivel! mes baix del sastre del recinte
(que compren bigues u órgans situats sota el sastre) sera com a mínim de 1,10 m. l
I'al<;ada total interior de I'edicle sera de 3,6 m.
Capacitat mínima de 8 persones. La cabina tindra unes dimensions mmrmes,
interiors lIiures, de 1 m. d'amplada i 1,40 m. de fondaria, descomptats els passamans.
Complira les condicions especificades en l'Ordre de 23 de Desembre 1.981 (DOG 3
de Febrer de 1.982) del Departament d'lndústria i Energia de la Generalitat, pel que fa
a I'ús de minusvalids. L'ascensor sera d'una porta, o dues oposades, segons el
disseny de I'aparcament, que figura en cada cas en els planols. El grup impulsor i/o les
parts que el compasen, seran facilment substitu"r"bles en cas d'avaria. Amb cilindre
hidraulic lateral d'acció indirecta 2:1. El cilindre tindra un marge de reserva de 30 cm.
d'allargament del recorregut. El suport de la cabina sera ti pus "motxlfa" per disminuir al
maxim I'al<;ada total de l'edic1e. L'ascensor estara especialment concebut contra la
corrosió, amb portes de 80 cm. mínim, automatiques teJescópiques de recollida lateral
com les de les plantes, construldes en' acer inoxidable, igual que les parets, terra i
sastre de la cabina, I'acabat interior en laminat plastic color sorra. Hi haura un
polsador
amb
alarma
acústica
autónoma,
enltumenat
d'emergéncia
r
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intercomunicador, del mateix tipus existent en I'aparcament, -dorlli'ecfatr~fnb la central.
1I.luminació de sastre a través de la planxa perforada del cel ras. Hi haura un mirall en
la part posterior, a mitja aleada. El paviment sera de PVC. Tindra un indicador digital
de número de planta. Ets polsadors de camarí i de planta seran antivandalics amb
sensors capacitius. La cabina portara adherida una placa amb les instruccions en cas
d'aturada per avaria. Disposara d'un mecanisme per tal que, en cas de manca
d'electricitat, baixi automaticament a la planta immediatament inferior. Portara detector
de sobrecarrega i indicador. Disposara de barrera d'infrarroigs per al control de
tancada de porta. En el marc de la porta de I'ascensor, en .Ia planta de I'oficina de
control, hi haura un pany amb clau per a desconnectar totes les botoneres, per tal de
deixar temporatment fora de servei ¡'ascensor sense que es desconnecti I'alimentació
al grup electromotriu. Sobre el marc de les portes hi haura un indicador Iluminós amb
f1etxes del funcionament de I'ascensor. A cadascuna de les portes d'accés, s'hi posara
un simbol internacional de la no existencia de barreres arquitectóniques.

'1
1
1

1

La cambra de maquines estara situada lateralment a l'ascensor i a menys de 15 m.
del cilindre hidraulic. Tates les jnstal.lacions electriques de la cambra de maquinaria i
del recinte de I'ascensor seran protegides amb tub metal'lic, els cables a les regletes
amb terminals, i compliran totes les especificacions contingudes en aquest Plec per a
la instaHació de I'electricitat. Per a evitar divergencies amb la resta d'instaHacions de
I'aparcament, aquests treballs els realitzara el mateix instal.lador que faci la instal.lació
eléctrica general de I'aparcament.

1

1
1

Els quadres electrics seran estancs i hauran d'ésser sotmesos a l'aprovació de la
Inspecció Facultativa abans de la seva fabricació.

1
1
1

En el preu unitari s'hi inclouen tates les despeses i tramits de legalització, aixi com
les del contracte de manteniment durant el periode de garantia.

~

4.11.2.- Ascensor electromecanic,
De dues velocitats 1 i 0,25 m/seg.

1

1
1
1
'1 "",'
'
1,
,
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Complira tot alió que prescriu el Reglament d'ApareJls Elevadors ¡ Manteniment
referent a ascensors electromecanics vigent. En aquest aspecte, cal esmentar que la
distancia lliure vertical entre el nivell més alt de la cabina i el nivel! més baix del sastre
del recinte (que compren bigues u órgans situats sota el sastre) sera com a mínim de
1,10 m. ll'alc;ada total interior de I'edicle sera de 3,6 m.
Capacitat mínima de 8 persones. La cabina tindra unes dimensions mínimes,
interiors lliures, de 1 m, d'amplada i 1,40 m. de fondaria, descomptats els passamans.
Complira les condícions especificades en l'Ordre de 23 de Desembre 1.981 (DOG 3
de Febrer de 1.982) del Departament d'lndústria i Energia de la Generalitat, pel que fa
a I'ús de minusvalids. L'ascensor sera d'una porta, o dues oposades, segons el
disseny de I'aparcament, que figura en cada cas en els planols. El grup impulsor i/o les
parts que el compasen, seran facilment substituIbles en cas d'avaria. Les politxes pels
cables i la del fre, tindran el gruix suficient que permeti fer diversos mecanitzats. El
suport de la cabina sera tipus "motxilla" per disminuir al maxim I'alc;ada total de I'edicle.
L'ascensor estara especialment concebut contra la corrosió, amb portes de 80 cm.
mínim, automatiques telescópiques de recollida lateral com les de les plantes,

~
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construi"des en acer inoxidable, igual que les parets, terr~nl{/80$t~'ilcle [a cabina,
I'acabat interior en laminat plastic color sorra. Hi haura un polsador amb alarma
acústica aut6noma, enllumenat d'emergéncia i intercomunicador, del mateix tipus
existent en ['aparcament, connectat amb la central. 1I.luminació de sastre a través de
la planxa perforada del cel ras. Hi haura un mirall en la part posterior, a mitja ah;:ada.
El paviment sera de PVC. Tindra un indicador digital de número de planta. Els
polsadors de camarí i de planta seran antivandalics amb sensors capacitius. La cabina
portara adherida una placa amb les instruccions en cas d'aturada per avaria.
Disposara d'un mecanisme per tal que, en cas de manca d'electricitat, baixi
automaticament a la planta immediatament inferior. Portara detector de sobrecarrega i
indicador. Disposara de barrera d'infrarroigs per al control de tancada de porta. En el
marc de la porta de I'ascensor, en la planta de ¡'oficina de control, hi haura un pany
amb clau per a desconnectar totes les botoneres, per tal de deixar temporalment fora
de servei I'ascensor sense que es desconnecti I'alimentació al grup electromotriu.
Sobre el marc de les portes hi haura un indicador lIuminós amb f1etxes del
funcionament de I'ascensor. A cadascuna de les portes d'accés, s'hi posara un simbol
internacional de la no existencia de barreres arquitect6niques.
La cambra de maquines estara situada lateralment a I'ascensor i per sota del nive11
de carrer. Tates les instaHacions electriques de la cambra de maquinaria i del recinte
de I'ascensor seran protegides amb tub metaHic, els cables a les regletes amb
terminals, i compliran totes les especificacions contingudes en aquest Plec per a la
instal.lació de l'electricitat. Per a evitar divergencies amb la resta d'instaHacions de
l'aparcament, aquests treballs els realitzara el mateix instal.lador que faci la instaHació
eléctrica general de I'aparcament.
Els quadres electrics seran estancs i hauran d'ésser sotmesos a j'aprovació de la
Inspecció Facultativa abans de la seva fabricació.

'<\'

En el preu unitari s'hi inclouen totes les despeses i tramits de legalització, aixi com
les del contracte de manteniment durant el període de garantia.

I
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4.12.- TERMO ELÉCTRIC.El calderi tindra una protecció total contra els agents corrosius, tant si són d'origen
quimic com electrolític. No existira el risc d'esquerdes ni porus. La superficie sera
estanca, elastica i impenetrable. No precísara anode.

,

El termostat sera amb regulació exterior que permetra regular la temperatura de
I'aigua. Hi haura un segon termostat de seguretat de tall bipolar amb limitador de
temperatura que desconnectara si I'escalfament és excessiu.

I
I
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Coberta exterior en xapa d'acer.
AlIlament de poliureta rigid injectat.
Disposara d'un interruptor de parada i marxa que permetra de desconnectar l'aparell
i d'un altre de doble potencia que possibilitara l'escalfament accelerat de I'aigua. Tots
dos dísposaran d'un indicador de funcionament.
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Podré. ¡nstal.lar-se tant en posició vertical com horitzontal .
El tub de sortida sera d'acer inoxidable i el d'entrada de polipropile.
La valvula de seguretat regulara la pressió de I'aigua, considerant la seva expansió.
Evitara el huidat del termo en cas de manca de subministrament a la xarxa .
Resistencia blindada de doble potencia, immersa en I'aigua.
Connexionat interior amb presa de terra incorporada. Cable trifilar d'un metre
endoll de connectors cilindrics.
Acabat exterior amb pintura epoxi polimeritzada i assecat al forn a una temperatura
de 170 graus C.
Sera homologat segons Rejal Oeeret 2236/1985.

I

1
1
,1

4.13.- EIXUGAMANS ELÉCTRIC.Sera un eixugamans electric per aire calent. El cabal d'aire mínim sera de 120
metres cúbics per hora (33 I/sg.). Es desconnectara automaticament als 50 segons,
mitjanryant un temporitzador incorporat. Nivell de soroll inferior a 55 dB. Execució
eléctrica de seguretat (Classe 11)amb protector térmic incorporat.

4i
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4.14.- EXTRACTOR AXIAL DE PRESSIÓ.Disposara d'un temporitzador que mantindra I'extractor en funcionament durant uns
8 minuts després de ser desconnectat. Cabal maxim de 160 metres cúbics hora.
Pressió fins a 5 mm. de c.d.a. A plena poténcia produira un soroll inferior a 46 d8.
Doble aHlament eléctric. Sera totalment desmuntable, sense necessitat d'eines
especials, per a poder realitzar la seva neteja.

4.15.-INSTALLACIÓ

DE BOMBEIG.-

4.15.1.- Quadre eléctric.

1
,1 iIo
I ,"
8
I~
~

El quadre eléctric de les bombes estara en armari metal.lic estanc, amb
junta de goma i c1au model AGA 0-911 per a evitar manipulacions de personal
no autoritzat.
Veure apartat 4.2.4.3.
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4.15.2.- Estació de bombeig par a all;;ades entre 7 i 8 m..
Constara de:
Dues bombes submergibles. Les corbes característiques seran les adjuntes.
La secció de pas de I'impulsor sera com a mínim de diametre 76 mm. El motor
trifasic de 2 kW a 1.400 f.p.m. Previstes per a arrencada directa. p'rove"ldes
amb 15 rn. de cable electrle especial submergible RDOT de 4 x 2,5 mm'!, cada
una. estaran constru"ides en fundició i dissenyades per a vehicular Iíquids que
continguin partícules solides, com són les aigües residuals fins 70 mm. de
diametre. La instal.laciá sera estacionaria en el pou de bombes. Les bombes
es desllisaran per uns tubs guia i seran connectades automaticament a una
connexió de

descarrega, sense necessitat de cap cargo!. Les juntes mecaniques seran
dobles, en serie. L'eix d'acer inoxidable amb anells de desgast canviables.
Intensitat a 220 V. 8,1 A. i a 380 V 4,7 A. Pes no superior a 65 Kp. Podra
posar-se en marxa fins a 10 vegades per hora a intervals regulars.
Dos sócols de descarrega de 3" (80 mm.) amb acoblament de les bombes al
fons del pou amb esparrecs d'ancoratge i suport superior de tubs guia.
Dos jocs de tubs guia de 2" de diametre, galvanitzats.
Una trapa doble d'accés a I'allo~ament de les bombes amb marc d'angular,
trapa de xapa d'acer estriat i tanca hidraulica per a fer-Ies estanques a les
olors. L1ums interior de 1.200 x 785 mm. Tot galvanitzat.
Cinc reguladors de nivell amb ampolleta de mercuri, amb 13 m. de cable
eléctric de 3 x 0,75 mm2, cadascun. Quatre d'ells són per a comandament
d'engegada i parada de bombes i un per a accionament del senyal d'alarma.
Funcionaran correctament vehiculant Hquids amb densitat compresa entre 0,65
i 1,50. Temperatura maxima de trebaH 50 graus C. Temperatura minima de
treball O graus C. Capacitat de.ruptura 250 V - 10 A /380 V. - 6 A. Alc;ada del
regulador 190 mm. Diametre del regulador 100 mm. Pes amb cable de 6 m. no
superior a 1,3 Kp. Tensió maxima de connexió 24 V. de corrent alterna d'un
transformador
de seguretat, segons les disposicions del Departament
d'lndústria .
Un avisador lIuminós i sonor d'alarma en GaS d'avaria d'alguna de les
bombes. Allotjat en cofret estanc per a instal.lar en oficina de control. Portara
un element interruptor de I'avisador acústico
Un quadre eléctric de les caracteristiques especificades a l'apartat 4.2.4.1 .
Dues valvules de retenció a bola de 3" de diametre (80 .mm.). Aquestes
valvules utilitzen una bola d'acer recoberta d'una gruixuda capa de goma. En
funcionament, la bola és guiada fins fa seva posició mitjanc;ant unes guies
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Dues valvules de comporta de 3" de dj;~metre (80 mm.)
Cadena incorporada a la bomba per a poder efectuar la seva extracció del
pou.

4.15.3.-
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Estació de bombeig par a alc;adas entre 10 i 11 m,.

La mateixa descripció de 7 i 8 m., peró amb tOt5 els dimensionaments
adequats entre ells, quadre eléctric, tubs i:
Motors trifasics de 3.1 KWa 1400 rpm .
Bombes d'intensitat nominal 12 A. a 220 V i 71,1 A. a 380 V.
Cable eléctric especial submergible RDOT de 4 x 4 mm2•
Pes maxim de cada bomba 104 Kp.
Sócols de descarrega, villvules de retenci6 ¡ de comporta de ON 100 mm .

4.15.4.-

EstacjÓ de bombeig par a alyades entre 13 i 14 m.:

La mateixa descripció de 7 i 8 m., peró amb tots els dimenslonaments
adequats entre ells, quadre eléctric, tubs i:
Motors trifasics de 5.9 KW a 1400 rpm.
Bombes d'intensitat nominal 21 A 220 V i 12 A a 380 V .
Cable eléctric especial submergible RDOT de 4 x 4 mm2.
Pes maxim de cada bomba 141 Kp.
Sócals de descarrega, valvules de retenció i de comporta de DN 100 mm .

4.16.- MATERIALS A UTILlTZAR.Amb I'objecte de narmalitzar el manteniment durant I'explotació de I'aparcament, els
materials utilitzats en les seves instal.lacians seran de les marques ¡ models que
s'indiquen en el annex 1.
En cas que algun deis madels indicats en I'esmentat annex no pugui trabar-se per
haver-se deixat de fabricar, els serveis técnics de I'Ajuntament de Granollers haura de
donar la seva aprovació al qui el substitueixi, previa proposta del Contractista .

4.17.- MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC.Els materials a utilitzar, diferents deis previstos en el projecte, necessitaran
l'aprovació de la Inspecció Facultativa, pel que fa a les candicions tecniques d'aquests
materials
El Contractista

presentara

a l'lnspector

Facultatiu tots els catalegs,

mostres,
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-------------informes i certificats deIs diferents fabricants, que estimi n~t:esS3'~-i1dera la seva
elecció i aprovació.
Si la Inspecció Facultativa ha considera convenient, podra exigir els assaigs
oportuns, reaJitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat deis materíals
a utilitzar.
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ANNEX 1
RELACIÓ DE MATERIALS A UTILlTZAR EN L'APARCAMENT SUBTERRANI DE
L'AVINGUDA DEL PARC DE GRANOLLERS
CONCEPTE

MARCA o similar

VENTILADOR
EXTINTOR POLS ABe 6 KG
EXTINTOR CO2 5 KG
EXTINTOR POlS ABe 25 KG
ARMARI8 PER A EXTINTORS
EQUIPS DE MANEGA BIE 25
DETECTOR TERMOVELOCIMETRIC
CENTRAL DET. INCENDI8

SOLER & PALAU/SODECNCASALS
Homologa!
Homologa!
Homologa!
RIBO
RIBO

DETECTORCO

Homologa! segons R.O.
Homologa! segons R.O.
AIPHONE
AIPHONE
AIPHONE

KllSEN
KllSEN

CENTRAL DETEccró ca
CENTRAL INTERFONIA
INTERFONO EMPOTRAT
INTERFQNQ SUPERFICIE
BATERIA AUT. INTERFONIA
AMPLIFICADOR
AMPLIFICADOR
MICR6FON
ALTAVEUS
TELECAMERA
MÓDUL CONTROL
SEQÜENCIADOR
MONITOR
RÓTUL SENYALlZ. LLUMINOS
LUMINARIA NAU
LUMINARIA CABINA CONTROL
LUMINARIA ESCALES I DEPEND.
LUMINARIA RAMPES
APLlC
TUBS FLUORESCENTS
LUMINARIA EMERGENCIA NAU
LUMINARIA EMERGENCIA ESCALA
PRESA DE CORRENT NAU (caixa)
PRESA DE CORRENT NAU
(mecanisme)
PRESA CETACT
MECANISME ELECTR. DEPEND.
BOMBA SUMERGIBLE Aigües. RES.
ZOCALBOMBA
NIVOSTAT
vALVULA DE RETENCl6
EIXUGAMANS ELECTRIC
ACUMULADOR ELECTRIC
FLUXORS, inodors i rentamans
QUADRES ELECTRICS; distribueió,
ventilaeions, ascensor, bombes, sin6ptie i
gestió.
PORTES TALLAFOC
RETENIDORS PORTES
CONTROL APARCAMENT
BARANES
MIRALLS SEGURETAT

Plec Técnic Av.Pare

URA
OPTIMUS
GOLMAR
OPTIMUS
OPTIMUS
VIDEO SEGURETAT
VIDEO SEGURETAT
VIDEO SEGURETAT
VIDEO SEGURETAT
FEROSA
ZALUX
MAZDA
MAZDA
CARANDINl
PHILlPS
PHILlPS/OSRAM/SYL

VANIA

BJC

UNEA
BJC
SIMON/BJC
FLYGT
FLYGT
FLYGT
FLYGT

S&P
FLECK

DAL
MEIN
CIMESA
BINDERlDICTATOR
IBERSEGUR
COMEFISA
CRICURSA

MODEL
Segons Projecte
Certifical
Certificat
Certificat
Horno!. apare.
CHESTERFIRE 2 S
KV-21 O
Segons Projecte
KM-170
KM-260
NEM segons Projecte
NA-NEIP
NA-NE/P amb care.
ECT-19-VR-7
PA 10375+CM1
PA-9100 RC+PF
PM-600D
C-15!P
Segons Projecte
Segons Projecte
Segons Projecte
Segons Projecte
Homol. Aparc.
Segons Projecte
HALCON empotrar
PARK-500
LRE 18 empotrar
NLK-770/160 gris
Blane fred
Certif. segons norma
Certif. segons norma
4000
METROPOLl3013
4P+T
Serie 31 ó IBIZA
Segons Projecte
Segons Projecte
ENH-10

HDL
SL-2000
VOLGA 50 1.
Segons Projecte

Segons Projecte
RF-60
Segons Projecte
AISI-316
<1>50
Ese. ¡j¡60 Rampes
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