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23-11-2016

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYALS D'ALUMINI PER SUBSTITUIR 

LES DE FERRO EXISTENTS A LA CIUTAT I ELEMENTS CONNEXOS.

1.- Objecte del contracte

Constitueix l'objecte d'aquest contracte la substitució dels elements de senyalització ver-
tical de ferro existents al municipi per elements de senyalització en alumini, incloent el 
subministrament, transport i instal·lació dels corresponents materials i demés treballs 
necessaris per a la seva correcta implantació i funcionament.

En tots els treballs s’inclourà la mà d’obra, els vehicles, la maquinària, els mitjans auxili-
ars i el subministrament dels materials necessaris, tals com ciment i aigua, així com el 
tractament posterior i trasllat dels residus resultants.

En forma part de la contractació la retirada de la senyalització obsoleta actualment ins-
tal·lada, de conformitat amb l’inventari que figura relacionat com a Annex 1 al present 
plec de prescripcions tècniques.

El tipus, característiques, nombre de senyals i elements a substituir resta reflectit a 
l’Annex 1 d’aquest plec relacionat amb el dossier de reportatge fotogràfic que s’incorpora 
a l’expedient.

2. Localització dels treballs a realitzar

Els treballs a realitzar es duran a terme en tot el casc urbà del Prat de Llobregat. 

En general la situació s’indicarà mitjançant una ordre de treball on s’especificarà la ubica-
ció de l’element a substituir, incloent una fotografia i un plànol del mateix. En els casos 
que es cregui convenient es procedirà a un replanteig exacte sobre el terreny per part del 
responsable tècnic de Manteniment i Serveis.

Qualsevol treball que no es realitzi d’acord amb les indicacions de l’ordre corresponent 
serà aixecat i tornat a executar a càrrec del contractista. En cas de contradicció es valo-
rarà la validesa i concreció de la informació facilitada.
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3.- Execució dels treballs.

L’adjudicatari estarà obligat a tenir al front dels treballs un encarregat, la designació del 
qual haurà de comunicar-se al Servei de Manteniment i Serveis. Aquest encarregat esta-
rà a disposició del servei per anar a inspeccionar els llocs de treball efectuats o pel re-
planteig dels treballs, sempre que es determini, sense cap cost addicional.

El contractista haurà d’entregar diàriament els treballs realitzats mitjançant les ordres de 
treball entregades indicant la data d’execució.

El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill tant a la zona més propera als treballs com al seu entorn. Es tendirà a minimitzar 
l’impacte dels treballs en l’entorn ambiental.

El personal anirà proveït d’elements reflectants i d’aquells elements necessaris per a la 
seva seguretat. Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que s’originin per material 
de senyalització i seguretat inclosos en aquest apartat.

4.- Termini d’execució.

El termini d’execució dels treballs serà de 4 mesos comptats des de la data de notificació 
de l’acord.

La certificació dels treballs efectuats constarà a partir de la quantificació dels diferents 
preus unitaris, especificant el cost per a cadascuna de les ordres de treball.

5.- Termini de garantia i admissió de devolucions.

Els productes i/o materials que no s'ajustin a les característiques tècniques descrites en 
aquest plec seran retornats a l'empresa adjudicatària que assumirà totes les despeses 
que s'originin. 

En el cas que s'hagi facturat el material defectuós, l'empresa adjudicatària haurà d'abo-
nar el seu cost.

La garantia del materials serà com a mínim dos anys. 

6.- Característiques dels materials

L'adjudicatari es compromet a subministrar els productes objecte del contracte d'acord 
amb les característiques tècniques i de qualitat que s'especifiquen en l'adjudicació, i de 
conformitat amb les especificacions tècniques d’aquest plec (Annex 1). 

Tot el material subministrat haurà d'acreditar les característiques qualitatives i quantita-
tives exigides en el present plec de condicions mitjançant certificat atorgat pel Ministeri 
d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient, o Delegació acreditada.(Haurà d'incloure el 
certificat d'homologació)

Els licitadors hauran d'aportar junt amb la seva proposta una mostra del senyal ofertat 
model R-2 amb accessoris i una mostra del pal d’alumini ofertat: La mostra aportada pel 
licitador que resulti adjudicatari quedant en poder de l'Ajuntament.
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7.- Mitjans tècnics i equips de treball i magatzem

Per a l’adequada prestació dels serveis encomanats, l’adjudicatari haurà de disposar del 
personal necessari, tant en número com en experiència i qualificació, per complir les 
prescripcions de la contracta, disposar de mitjans de transport per al trasllat del personal 
i del material objecte de la contracta, disposar de maquinària i elements adequats de 
treball pel normal desenvolupament de la contracta.

L’Ajuntament podrà rebutjar el personal que segons el seu judici, no reuneixi les condici-
ons d’aptitud pel bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l’adjudicatari, havent 
de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part 
de l’adjudicatari.

8.- Responsabilitats de l’empresa adjudicatària

El contractista serà responsable dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin suc-
ceir o produir-se per la negligent execució de la instal·lació dels senyals o l’incompliment
de les disposicions establertes.

El contractista realitzarà les comprovacions que consideri per no causar danys a les pos-
sibles canalitzacions existents sota el terreny o vicis ocults. En cas de produir-se danys 
en alguna canalització o instal·lació, o a tercers, el contractista es farà càrrec de les des-
peses originals com a conseqüència a l’avaria produïda, havent de tenir subscrita una 
pòlissa de responsabilitat civil, donant avís a la companyia asseguradora tan aviat com es 
produeixi una avaria.

9.- Residus

L’adjudicatari estarà obligat a l’eliminació o tractament dels residus que es generin de 
forma adequada per gestors autoritzats, amb la finalitzat de minimitzar l’impacte ambi-
ental.

10.- Control de qualitat

De conformitat amb les indicacions dels serveis tècnics municipals, es podrà fer periòdi-
cament l’assaig dels materials utilitzats i realització de proves fotogràfiques i control de 
qualitat del servei, de la senyalització realitzada i dels treballs efectuats, per garantir el 
seu correcte estat i de la prestació dels treballs, a l’objecte de determinar les possibles 
alteracions en el transcurs del temps, tant pel que fa a la pintura dels senyals verticals, 
com la corrosió dels elements metàl·lics i d’altres alteracions, així com l’acompliment de 
la normativa vigent, la conformitat dels materials, de la seva aplicació, de la correcta 
execució dels treballs i la prestació del servei objecte del contracte, i de les instruccions 
dels serveis tècnics municipals.

Les despeses dels treballs de control, certificacions, proves i assajos, també de la correc-
ta realització, utilització, implantació i col·locació de la senyalització i materials emprats, 
així com dels assessoraments, conclusions, recomanacions, possibles millores i consells 
tècnics pertinents, aniran a càrrec de l’adjudicatari, amb independència dels assajos, 
comprovacions, verificacions i anàlisis que realitzi el contractista en concepte 
d’autocontrol.

L’adjudicatari haurà d’acreditar els corresponents certificats dels tractaments previs, pro-
cessos de fabricació, acabats, de les característiques qualitatives i quantitatives dels ma-
terials utilitzats, i de la seva aptitud i adequació a la senyalització de tipus urbà que si-
guin exigibles d’acord amb el present Plec de Condicions i els seus annexos.
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Qualsevol deficiència detectada pels serveis tècnics municipals o com a resultat de les 
proves practicades en els assajos, que sigui imputable a l’adjudicatari, haurà de ser cor-
regida per aquest, al seu càrrec, que restarà obligat a seguir les indicacions que al res-
pecte li facin els serveis tècnics municipals en el termini més breu possible.

11.- Certificacions i facturació

Mensualment, i dins els primers 5 dies, l’adjudicatari reportarà una certificació dels tre-
balls efectuats i finalitzats durant el mes anterior. Aquesta certificació contemplarà la 
valoració econòmica per a cada ordre de treball en funció dels treballs realitzats mesurats 
i amidats i a partir dels preus unitaris.

La factura que acompanyarà aquestes certificacions inclourà la suma de les valoracions, 
l’aplicació de la Baixa Ofertada i l’IVA.

12.- Normativa

Tots els senyals hauran d'estar adaptats a la normativa referida en el Manual de senyalit-
zació urbana de El Prat de Llobregat (per a consultes en pàg web www.elprat.cat)

Les característiques tècniques dels senyals de trànsit es regiran segons l'establert en 
quant a formes, dimensions i colors en les següents disposicions:

- Instrucció de Carreteres. Norma 8.1-IC del Ministeri de Foment
- Instrucció de Carreteres. Norma 8.2-IC del Ministeri de Foment
- Instrucció de Carreteres. Norma 8.3-IC del Ministeri de Foment
- Llei de trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
- Recomanacions per a la senyalització en àrees urbanes determinades per la
Comissió de Circulació i Transports de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP)
- UNE-EN 10142; Bandes (xapes i bobines) d'acer baix en carboni, galvanitzades
en continu per immersió en calent.
- UNE-EN 135330; senyals metàl·liques permanents i retroreflectants amb làmines
amb microesferes de vidre.
- UNE-EN 135331; Senyals metàl·liques permanents. Zona no reflectant.
- Altra legislació que pugui ser d'aplicació.

13.- Mostres i referències senyalització particular del municipi del Prat de Llobregat

Consultar Manual de Senyalització Urbana de El Prat de Llobregat a la web

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS I DE MUNTATGE DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL.

S’Ajustaran en quant a mínim de característiques qualitatives, quantitatives i tècniques 
en general i en allò que no s’oposi a la normativa vigent en cada moment, al que s’indica 
en els apartats següents:

1. Forma, colors i dimensions

La forma, dimensions i colors seran els que fixa el catàleg oficial de senyals de 
circulació del Ministerio de Foment, les quals figuren com annex al Reglamento 
General de Circulación, aprovat pel Reial Decret  núm 13/1992 de 17 de gener 
1992 (BOE 31 de gener de 1992), així com a la senyalització informativa i vertical 
en general adoptada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat i les ordenances mu-



| C. Ronda del Llevant, 24, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 62 21. Fax 93 370 88 03. www.elprat.cat. NIF P0816800G

5/6

nicipals que siguin d’aplicació (veure pàg 40 del Manual Senyalització Urbana de El 
Prat de Llobregat)

En general seran amb relleu i de dimensions apropiades per ciutat, segons la 
normativa vigent i les indicacions dels serveis tècnics municipals. Les dimensions 
seran:

o Circulars, octogonals i quadrades: 60 cm de costat

o Triangulars: 70 cm de costat

Excepte en els casos que els serveis tècnics municipals indiquin explícitament una 
altra tipologia.

2. Pintures i inscripcions

Totes les plaques tindran en el revers, fet amb pintura o adhesiu, l’escut de la ciu-
tat en caràcters negres de 5 cm d’alçada i la inscripció Ajuntament del Prat de 
Llobregat, indicant xx/xx (mes i any de fabricació i instal·lació). A aquests efectes 
des de la Secció de Manteniment i Serveis es facilitarà l’adjudicatari del contracte 
el logo municipal corresponen. 

Les pintures que s’utilitzin en la fabricació dels senyals s’ajustaran, quan a la qua-
litat, composició i tonalitat, al que s’especifiqui en la “Norma de pintura para se-
ñales de tráfico” que sigui vigent, del Ministerio de Obras Públicas (actualment Mi-
nisterio de Fomento). Aquesta condició s’exigeix tant per les pintures d’imprimació 
com per les d’acabat.

Els senyals poden ser acabats en vinil adhesiu tipus “scotch-cal” o similars de du-
rabilitat mínima a l’adhessibilitat, pigmentació i encongiment de 8 anys.
La utilització del material reflectant, serà de classe I, II o III (8 anys de garantia 
de durada) segons normativa vigent i les indicacions dels serveis tècnics munici-
pals.

Per la preparació de la xapa abans del seu pintat i per al mateix pintat es tindrà 
en compte el que al respecte s’especifica a la “Norma de pintura para las señales 
de tráfico” abans esmentada que sigui vigent.

3. Material

El material que constitueix les plaques serà de xapa d’alumini (lacada) i senyalit-
zada amb film reflexiu I, II o III.
Tots els cargols, femelles de cargols, volanderes i elements de fixació en general 
que s’utilitzin seran cadmiats, galvanitzats o d’acer inoxidable.

Totes les plaques seran amb relleu segons normativa vigent i les indicacions dels 
serveis tècnics municipals, i tindran un reforç perimetral de vint-i-tres mil·límetres 
d’amplada que estarà format per la mateixa xapa del senyal doblegada amb doble 
plec. Es toleraran variacions de 3 mm en més o en menys.

Les plaques tipus R-400 portaran en el marge perimetral vuit parells d’orificis. Els 
centres de cada part es correspondran amb els vèrtex d’un octògon regular inscrit 
en la circumferència que forma el marge exterior del senyal.



| C. Ronda del Llevant, 24, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 62 21. Fax 93 370 88 03. www.elprat.cat. NIF P0816800G

6/6

4. Suport dels senyals

La localització, col·locació i disposició de la senyalització es realitzarà en suports
propis o aprofitant, en cas necessari i sempre que sigui possible, d’altres suports 
com fanals, semàfors... respectant en tot moment la normativa de supressió de 
barreres arquitectòniques i el “Codi d’Accessibilitat de Catalunya” (Decret 
135/1995 de 24 de març i les seves actualitzacions i/o correccions) en zones ac-
cessibles a vianants i ciclistes , el Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión en 
quant a separacions a instal·lacions elèctriques i d’enllumenat o en l’execució dels 
treballs en que calgui la seva observància, així com les ordenances municipals, la 
normativa en vigor respecte de les zones de circulació de vehicles i qualsevol altra 
normativa vigent aplicable. En funció de les prescripcions de la normativa corres-
ponent, en les zones accessibles a vianants les alçades mínimes de la part inferior 
de les plaques al terra seran en general de 2,2 m. La separació entre postes de 
senyalització o entre aquests i altres obstacles també respectarà el mínim de 0,90 
m en zones transitables de vianants i de 1,50 m en les zones de circulació de bici-
cletes. En qualsevol cas també cal tenir en compte que els senyals i els seus su-
ports no han de distorsionar o impedir la visibilitat dels conductors.

Els pals seran d’alumini tubular Ø 50 mm e= 4mm. L’alçada serà variable depe-
nent de la quantitat de senyals incorporades al mateix poste. L’encastament es 
realitzarà amb formigó H-150 o de similar qualitat mínima.

5. Muntatge i instal·lació d’elements sustentadors dels senyals

La instal·lació dels elements de suport comprèn en general les següents accions: 
demolició del paviment, excavació amb extracció al marge, càrrega i transport a 
l’abocador autoritzat dels productes resultants de l’excavació de demolició, cimen-
tacions de formigó, muntatge de l’element sostenidor de la senyalització i reposi-
ció del paviment al seu estat original.

6. Complements, caixetins i cartells (provisionals o definitius)

El contractista restarà obligat a la realització, d’acord amb la normativa vigent, de 
tots els complements de les instal·lacions i senyalització, i dels caixetins i cartells 
(provisionals o definitius) per regular el trànsit de vehicles i vianants, amb els 
seus textos corresponents, que els serveis tècnics municipals l’encarreguin i que 
siguin necessaris per al desenvolupament dels treballs objecte del present con-
tracte, comptant amb els mitjans propis o aliens necessaris per a la seva correcta 
realització.

7. Reflexió dels senyals

Generalment, en casc urbà, els senyals seran de Nivell 1.

Els senyals de “Perill col·legis” seran de nivell 3.

Els senyals que s’indiquin des dels serveis tècnics podran ser de nivell 1 fins a ni-
vell 3.

El Prat de Llobregat
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