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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONCURS PER A LA
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A PER A LA RETIRADA, REUBICACIÓ,
SUBSTITUCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ D’ELEMENTS PUBLICITARIS ALS
ESPAIS I VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE VILADECANS.
(Exp. ASG/Gestió de patrimoni/2021/22)
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ANTECEDENTS
La Comissió de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 11 d’abril de 2011, acordà
adjudicar, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, el contracte de la Concessió
de domini públic per a la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries i monopals en
diversos espais del municipi de Viladecans (Expt. AEP/AEGI/GP/2010/18), a favor de
l’empresa BCN 2004 Comunicació Exterior, S.L. Aquesta concessió era, de facto, la
regularització d’una situació existent d’una sèrie d’elements publicitaris col·locats en domini
públic sense un contracte general que els agrupés en un únic expedient.
El contracte administratiu es va signar el 12 d’abril de 2011, un cop implantats la majoria
dels mobiliaris. En l’articulat del Plec es va establir que la durada del contracte seria de vuit
anys (8 anys). Finalitzat el període de vigència del contracte, es podia prorrogar com a
màxim fins a dos (2) anys més si no hi havia denúncia prèvia de les parts. Aquest període
va finalitzar el proppassat 12 d’abril de 2021.
Inicialment la dotació de mobiliaris era la següent:
- 7 cartelleres 3,20 x 2,40 m.
- 5 monopals 12,00 x 4,50/5,00 m.
- 13 tanques 8,00 x 3,00 m.
Tanmateix, el Plec de Clàusules administratives preveia un augment màxim del 20% del
nombre de mobiliaris instal·lats prèvia sol·licitud del concessionari. El nombre actual de
mobiliaris instal·lats és el següent:
- 6 cartelleres 3,20 x 2,40 m.
- 6 monopals 12,00 x 4,50/5,00 m.
- 14 tanques 8,00 x 3,00 m. (els darrers mesos s’han desmuntat 4 elements afectats per
diverses obres d’urbanització).
Tots aquests elements es troben en divers estat de conservació però en funcionament.
PREÀMBUL
Els elements d’aquesta concessió són mobiliaris de grans dimensions i de gran impacte
visual i paisatgístic, la finalitat dels quals és l’explotació publicitària per part del
concessionari, inicialment sense cap altra contrapartida en forma de serveis complementaris
per al municipi.
Es tracta d’uns elements pensats per la seva visualització des dels vehicles en circulació i
habitualment estan situats en contexts periurbans. En funció de la seva grandària s’associen
a vies de gran velocitat (monopals) o vies interurbanes i urbanes (cartelleres i tanques).
Aquestes últimes, en vies urbanes, acostumen a ocupar espais d’oportunitat com solars
desocupats, mitgeres, etc.
Els mobiliaris actuals estan situats majoritàriament en dos eixos de la ciutat: els monopals
en els terrenys adjacents a l’autopista C-32 i la resta sobre l’eix Av. de la Generalitat – Ctra.
De Barcelona (C245). Aquesta última està actualment en procés de remodelació integral.
Després d’una reflexió municipal sobre la seva vigència, s’ha valorat anar reduint
progressivament la seva presència a la ciutat consolidada, mantenint en la seva ubicació
actual la totalitat (cartelleres) o una part (monopals) dels mobiliaris existents i reduir i canviar
d’emplaçament els altres elements (tanques). D’altra banda, es demana una actuació
general de reparació i millora dels mobiliaris en funció del seu estat de conservació i imatge.

1.- OBJECTE DE LA CONCESSIO.
És objecte del present Plec la concessió de domini públic atorgada per l’Ajuntament de
Viladecans per a la retirada, reubicació, substitució, conservació, explotació i gestió
publicitària dels elements publicitaris situats en els espais i les vies públiques del casc urbà
de Viladecans.
Aquest Plec té per objecte fixar i regular els drets i obligacions de l’empresa adjudicatària i
de l’Ajuntament de Viladecans en els següents serveis:
- Gestió del mobiliari.
- Dret d’explotació publicitària.
- Conservació, manteniment, neteja i reparació.
- Subministrament i instal·lació (i desmuntatge si escau) de mobiliari.
- Control de la gestió i de la qualitat de la concessió.
En concret, es tracta de la retirada, reubicació, substitució, conservació, explotació i gestió
en la via pública dels següents elements urbans:
1) Cartelleres publicitàries: element a una o dues cares, amb un espai publicitari no
il·luminat de 3,20 x 2,40 m., col·locat sobre un peu a 2,50 m. d’alçada. El nombre actual
d’elements és de 6 unitats existents (4 a dues cares) i no es preveu la seva ampliació.
2) Monopals; element de gran format (12,00 x 4,50/5,00 m.), col·locat sobre un suport
vertical únic de 14 a 20 m. d’alçada. Actualment existeixen 6 elements, dels que
s’hauran de retirar dos al començament de la concessió fins a un nombre màxim total
de 4 unitats.
3) Tanques: element de gran format (8,00 x 3,00 m.), col·locat sobre dos o més suports
metàl·lics a 2,00/2,50 m. d’alçada, a una o dues cares. Actualment existeix un nombre
aproximat de 14 unitats*, en diferents situacions. Aquest nombre s’ha de reduir a un
màxim de 8 unitats i revisar les seves ubicacions. Els elements a retirar es
consensuaran amb l’adjudicatari.
* algunes de les existents ja s’han desmuntat, afectades per diferents obres d’urbanització, i d’altres és
possible que es desmuntin properament.

Aquests elements són tots ja existents i suposen el nombre màxim admès a concessionar.
L’adjudicatari haurà de retirar o resituar la resta al seu càrrec al principi de la concessió. Les
reubicacions es faran a proposta de l’adjudicatari i previ informe favorable dels Serveis
tècnics municipals.
2.- CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS.
Els elements objecte de la concessió seran els existents en l’actualitat, convenientment
restaurats i actualitzats si escau. Si es proposa la seva substitució, els nous elements seran
de les mateixes característiques o equivalents als actuals. En qualsevol cas, no s'admeten
cartelleres electròniques del tipus "multianunci" o similars.
Característiques comunes
- Els materials utilitzats en la realització de les instal·lacions seran de gran resistència i
solidesa, no presentant sortints, arestes o cantells vius que puguin representar perill per
als vianants.
- La il·luminació artificial dels elements haurà de contribuir a l’enllumenat públic, sense
produir molèsties ni enlluernaments, augmentant les condicions de seguretat ciutadana i
facilitant la seva localització i utilització. Incorporaran els últims avenços en estalvi
energètic.

- L’estructura serà preferentment metàl·lica, amb acabat o tractament que asseguri les
seves perfectes condicions de conservació, sense que es puguin presentar durant el
període de vigència del contracte cap símptoma d’envelliment ni pèrdua de color.
- El sistema de col·locació, tant de la informació municipal com de la publicitat, en els
suports informatius o en els altres mobiliaris proposats en el seu cas, estarà estudiat de
forma que garanteixi tant la fàcil substitució com la perfecta presentació dels cartells.
- La instal·lació elèctrica dels elements s’ajustarà a la legislació vigent. El cost d’execució
de les escomeses elèctriques, així com qualsevol altre per despeses de projecte, butlletí
o projecte de legalització de la instal·lació, etc., que fos necessari satisfer, seran a càrrec
de l’adjudicatari.
Els models existents a conservar, reparar o substituir són els següents:
1) Cartelleres publicitàries: element a una o dues cares, amb un espai publicitari no
il·luminat de 3,20 x 2,40 m., col·locat sobre un peu a 2,50 m. d’alçada.
El sistema de construcció és prefabricat a taller i s'acobla en obra segons les
instruccions i càlculs del fabricant.
Cartellera: les dimensions exteriors de la cartellera són longitud x alçada = 3,40 x 2,60
m., amb dimensions interiors 3,20 x 2,40 m. La cartellera està construïda mitjançant
travessers horitzontals conformats en fred, sobre els quals es fixen les superfícies
expositores. La cartellera es rigiditza mitjançant un tirant tensor diagonal segons es
mostra als plànols.
Fust: l'alçada total lliure del fust és de 2,36 m. El fust està format per dos tubs d'acer
estructural conformat en fred de 5 m. de longitud, solidaritzats a una placa base de
xapa d'acer cargolada a la placa d'ancoratge. La fixació del fust a la fonamentació es
realitza mitjançant doble rosca d'alta resistència. Aquesta estructura va revestida amb
un embellidor de planta el·líptica.
Fonament: format per sabata de formigó armat per poder garantir l’estabilitat davant
l’empenta provocada per el vent sobre el plafó i la tensió màxima admissible del terreny,
amb un cantell de fonament de 1,00 m.
S’adjunta a l’Annex 2 els plànols de detall de l’element. Es disposa de informació
detallada dels materials i justificació del càlcul dels elements.
2) Monopals; element de gran format (12,00 x 4,50/5,00 m.), col·locat sobre un suport
vertical únic de 14 o 20 m. d’alçada. Els elements a retirar es consensuaran amb
l’adjudicatari.
S’adjunta a l’Annex 2 els plànols de detall dels elements. Es disposa d’informació
detallada dels materials i justificació del càlcul dels elements.
Totes compten amb la corresponent Llicència d’obres.
Monopal 14,00 m.
Cartellera: les dimensions exteriors de la cartellera il·luminada seran longitud x alçada =
12,00 x 4,50 m. o 5,00 m. La cartellera està construïda mitjançant travessers tubulars
conformats en fred verticals i paral·lels a la cartellera, horitzontals i perpendiculars a la
cartellera, i tirants longitudinals d'acer laminat en calent, sobre les quals es fixen les
superfícies expositores, formades per panells de xapa d'acer galvanitzat de 0,80 mm.
de gruix amb marcs rigiditzadors. La plataforma de muntatge dels travessers de
sustentació de les superfícies expositores està formada per perfils longitudinals d'acer
tubulars conformats en fred, i travessers transversals amb perfils normals, on es
recolzen perfils per al pas de persones. Les dues cares de la cartellera són del tipus
"cares paral·leles".

Columna: l'alçada total lliure de la columna és de 14,00 m. El fust està format per tub
d'acer estructural conformat en fred de 14 m. de longitud, de diàmetre exterior 762 mm.
i gruix de 12,3 mm. La placa base del fust és de xapa d'acer de 1.600 mm. de diàmetre
i 30 mm. de gruix, amb forats perimetrals per cargolat a placa d'ancoratge. Aquest tub
va reforçat interiorment amb dues platines de xapa d'acer, una de 10 mm. de gruix,
col·locada en el sentit de treball a flexió fins a una alçada de 4,00 m. comptats des de la
base del fust, i una altra de 10 mm. de gruix fins als 2 m. Aquesta placa està unida al
fust mitjançant electrosoldadura contínua, reforçada per 8 cartel·les de xapa d'acer de
12 mm. de gruix fins a una alçada de 1.100 mm. La placa d'ancoratge de fonamentació
és de xapa d'acer de 1.600 mm. de diàmetre i 12 mm. de gruix. La fixació del fust a la
fonamentació es realitza mitjançant la fixació de la placa base del mateix amb la placa
d'ancoratge utilitzant doble rosca d'alta resistència.
Fonament: format per sabata de formigó armat per poder garantir l’estabilitat davant
l’empenta provocada per el vent sobre el plafó i la tensió màxima admissible del terreny,
amb un cantell de fonament de 1,80 m.
Monopal 20,00 m.
Plafó publicitari: el conjunt de la cartellera el suporta 5 torretes verticals de 5 m.
d’alçada. Estan compostes per muntants, travessers i diagonals amb perfils tubulars
d’acer. Disposa de plaques d’ancoratge per a ser fixades als perfils de la plataforma
estructural del suport de la cartellera. A les torretes verticals es fixen, amb abraçadores
d’acer, les corretges d’angle que porten el plafons que formen la superfície publicitària.
Els plafons col·locats en dues cares en “V”, formen un angle màxim de 15º. Amb
aquesta configuració, les cartelleres progressivament es van separant de la plataforma
estructural, produint-se un buit raó per la qual s’han instal·lat unes passarel·les que
queden ocultes darrera de les cartelleres. Les dimensions exteriors de la cartellera
retroil·luminada són longitud x alçada = 12,00 x 4,50 m. La cartellera senzilla és de
dimensions 12,00 x 5,00 m., a una cara o a doble cara en paral·lel.
Suport de la cartellera: està format per una plataforma estructural de la mateixa longitud
que la cartellera i de 1,50 m. d’amplada. Formada amb estructura de perfils normals i
tubulars d’acer i una passarel·la interior de treball, formada per reixa de pavimentació
tipus “Tramex” o per una bateria de tubs d’acer, amb una trapa abatible a sobre l’escala
adossada a la columna.
Columna: formada per dos tubs de 10 m. d’acer amb un diàmetre 975 mm., el tram
inferior té 18 mm. de gruix i el superior 16 mm. La placa intermèdia de continuïtat dels
dos trams consta de 2 unitats circulars de 1.140 mm. de diàmetre i 35 mm. d’espessor,
rigiditzades cadascuna mitjançant 14 cartabons soldats de 250 mm. d’alçada i 20
d’espessor. La placa d’ancoratge inferior és circular de 1.600 mm. de diàmetre i 40mm
d’espessor, rigiditzada mitjançant 14 cartabons d’acer de 725 mm. d’alçada i 18 mm. De
gruix. L’amarratge a la sabata es fa mitjançant perns d’ancoratge. La columna es
completa amb una escala lateral per donar accés al plafó. Disposa d’ancoratges per
fixar un cable de seguretat amb la finalitat que es pugui agafar un arnés homologat,
amb cinturó autoblocant anticaigudes.
Fonament: format per sabata de formigó armat per poder garantir l’estabilitat davant
l’empenta provocada per el vent sobre el plafó i la tensió màxima admissible del terreny,
amb un cantell de sabata de 2,00 m.
3) Tanques: element de gran format (8,00 x 3,00 m.), col·locat sobre dos o més suports
metàl·lics a 2,00/2,50 m. d’alçada, a una o dues cares.
Plafó publicitari: les cartelleres estan formades per xapes d’acer galvanitzat de 0,8 mm.
de gruix, compostes per cossos de dimensions 0,80 x 3,00 m., que formen la unitat del

plafó. Aquest són fixats a l’estructura mitjançant uns perfils “zeta” de xapa galvanitzada
disposats horitzontalment, que es solidaritza amb reblons a la pròpia cartellera. El plafó
es remata amb un marc amb les cantonades arrodonides.
Estructura (per cartellera): l’estructura està formada per pilars compostos de perfils
laminats d’acer, que seran el suport de la cartellera. L’estructura general de l’element
està formada per pilars amb dos perfils adossats acoblats amb platines i espàrrecs
roscats. Es protegiran les arestes dels perfils embeinant-los amb tub de PVC.
Fonament: format per sabates de formigó.
S’adjunta a l’Annex 2 els plànols de detall dels elements. Es disposa d’informació
detallada dels materials i justificació del càlcul dels elements.
3.- CONDICIONS DE INSTAL.LACIÓ I TRASLLAT.
L’adjudicatari realitzarà al seu càrrec les operacions de subministrament, transport,
muntatge, preparació del terreny i ancoratge dels nous elements a instal·lar, àdhuc en
aquells elements que es decideixi substituir o eliminar.
La fonamentació s’haurà de realitzar sota el paviment existent en la zona de la ubicació,
sigui quin sigui el tipus, qualitat o consistència, sense afectar als serveis existents. En tot
cas, qualsevol averia en els serveis que pogués produir-se al instal·lar els elements objecte
de la concessió serà exclusiva responsabilitat i a càrrec de l’adjudicatari, el qual haurà de
reposar-los al seu normal funcionament, incloent la corresponent reparació del paviment de
la via pública, amb una qualitat idèntica a l’existent i segons els criteris establerts pels
Serveis tècnics municipals.
També seran a compte de l’adjudicatari les despeses produïdes pel trasllat dels elements
que, per qualsevol motiu, sigui necessari realitzar. Els mobiliaris actualment instal·lats i que
sigui necessari substituir per les seves condicions de conservació seran retirats per
l’adjudicatari i dipositats en un abocador autoritzat prèvia classificació del residu.
4.- SITUACIÓ DELS ELEMENTS
CARTELLERES
El nombre actual d’elements és de 6 unitats (*4 a dues cares) i no es preveu la seva
ampliació. La seva situació pot variar lleugerament a causa de les obres de l’eix de la
carretera C-245 (Av. de la Generalitat / Ctra. de Barcelona) on estan situats tots. S’indiquen
les mancances en quant a l’element que s’hauran de restablir.
- Superfície publicitària: 10* cares (3,20 x 2,40) x 7,68 m 2 = 76,80 m2
Emplaçaments:
1. Av. de la Generalitat – Dr. Fleming (costat muntanya). 1 cara. Manca el panell posterior.

2. Av. de la Generalitat – Santiago Rusiñol (costat Gavà). 2 cares. Manca embellidor fust.

3. Av. de la Generalitat – Hospital (costat Gavà). 2 cares.

4. Av. de la Generalitat – Josep Tarradellas (costat Gavà/muntanya). 2 cares.

5. Av. de la Generalitat – Francesc Macià (costat Gavà/muntanya). 1 cara. Manca embellidor
fust.

6. Ctra. de Barcelona – Antonio Machado (mitjana Sant Boi/mar). 2 cares.

MONOPALS
El nombre actual d’elements és de 6 unitats (tots a dues cares*) i es preveu el desmuntatge
i la retirada de 2 unitats, a consensuar amb l’adjudicatari, fins a un nombre màxim total de 4
elements. Estan tots situats al carrer de la Tecnologia fent front a l’autopista C-32. En tots
s’haurà de fer una revisió exhaustiva del seu estat de conservació i acabats.
- Superfície publicitària (4 elements): 8* cares (12,00 x 4,50) x 54,00 m 2 = 432,00 m2
Emplaçaments:
1-2. Aparcament de l'Estació: 2 unitats. Alçada 20 m. 1 il·luminat.
3-4. C. de la Tecnologia front C. Catalunya (parterre costat mar): 2 unitats. Alçada 20 m.1
il·luminat.

1-2

3-4

5. C. de la Tecnologia front C. Catalunya (parterre costat mar): 1 unitat. Alçada 14 m.
6. C. de la Tecnologia front C. del Progrés (parterre costat mar): 1 unitat. Alçada 14 m.
Il·luminat.

5

6

TANQUES
Només es relacionen les que estan situades estrictament en domini públic. Existeixen a més
a més moltes ubicacions en domini privat però dirigides a l’exposició pública que no són
objecte d’aquest Plec.
El nombre actual d’elements és de 6 unitats (tot i que aquest nombre pot variar durant la
tramitació de l’expedient per l’afectació de diverses obres d’urbanització) i es preveu el
desmuntatge i la retirada i/o trasllat fins a un nombre màxim total de 8 elements. Les noves
ubicacions es consensuaran amb l’adjudicatari, i estaran situades en espais d’oportunitat
(solars municipals, espais no urbanitzats, etc.). S’indiquen els emplaçaments que sí es
poden mantenir. En totes s’haurà de fer una revisió exhaustiva del seu estat de conservació
i acabats, repintat de suports i estructura, i la reparació del davantal inferior d’embelliment
en funció de l’alçada si escau.
- Superfície publicitària (8 elements): 16* cares (8,00 x 3,00) x 24,00 m 2 = 384,00 m2
(* previsió tots els elements a dues cares. La superfície final s’adequarà a la realment instal·lada)

Emplaçaments:
1. C. Agricultura – Av. Generalitat. 1 unitat a 1 cara. A traslladar o retirar.
2-3. Ctra. de la Vila – Av. de la Generalitat. 2 unitats a 1 cara. Davantals inferiors en mal
estat a substituir o eliminar. Es pot mantenir l’emplaçament mentre no s’actuï
urbanísticament.

1

2-3

4. Av. Josep Tarradellas – Av. Mil·lenari (solar). 1 unitat a una cara (actualment). Es pot
mantenir l’emplaçament mentre no s’actuï urbanísticament.
5. C. Antonio Machado – Segle XXI (costat mar-Sant Boi). Unitat a 1 cara, de dimensions
més petites. A retirar.
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6-7. C. Tecnologia front Antonio Machado (parterre costat mar). 2 unitats a 2 cares. A
traslladar o retirar.

6-7

6-7

8-9. Ctra. de Barcelona – C. Del Torrent fondo (muntanya-Sant Boi). 2 unitats a 1 cara. Es
pot mantenir l’emplaçament mentre no s’actuï urbanísticament.

8

9

10. C. De la Tecnologia front a l’edifici de Serveis municipals (C. Progrés). 1 unitat a 1 cara.
A traslladar o retirar.
11. Ctra. de Barcelona - rotonda Can Calderon (parterre costat mar-Gavà). 1 unitat a 1 cara.
A traslladar o retirar.

10

11

12-13. Ctra. de Barcelona – solar sota aparcament tanatori (costat muntanya). 2 unitats a 1
cara. Es pot mantenir l’emplaçament mentre no s’actuï urbanísticament.

12

13

14. Ctra. de Barcelona – solar sota aparcament tanatori (costat muntanya al costat límit
solar). 1 unitats a 1 cara. Es pot mantenir l’emplaçament mentre no s’actuï urbanísticament.
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5.- INVENTARI I ESTAT DEL MOBILIARI ACTUAL
El concessionari realitzarà, prèviament a la instal·lació de nous mobiliaris de substitució o
trasllat dels existents, un Inventari informatitzat (gràfic i alfanumèric) en un format
d’informació geogràfica (SIG) exportable a les bases de dades municipals, on figuri, com a
mínim, la següent informació:
- Ubicació de l’element. Plànol de situació i coordenades geogràfiques.
- Tipus d’element. Model i dimensions. Característiques tècniques.
- Fotografia de l’element on es vegi la seva relació amb l’entorn immediat.
- Diagnosi de l’estat de conservació. Avaluació estat de conservació i funcionament.
Relació de desperfectes i patologies.
- Proposta d’actuació (si escau) i/o de millora per a cada element.
Aquest inventari s’agruparà per models d’elements i es reflectirà en un plànol conjunt de la
ciutat.
6.- PLA D´INSTAL·LACIÓ I POSTA A PUNT
El Pla d’instal·lació i posta a punt del mobiliari, que inclourà la ubicació dels elements
traslladats o substituits, serà proposat pel licitador i serà aprovat per l’ajuntament. Inclourà
de forma temporitzada, les operacions de millora, reparació o substitució dels elements
existents relacionats en la Diagnosi del punt anterior.
Com a punts mínims a incloure en la diagnosi de l’estat del mobiliari actual relacionem a
continuació, de forma no exhaustiva, alguns temes detectats:
- Cartelleres: comprovació elements estructurals i equipament; alguns no compten ni amb

l’embellidor del fust ni amb el trasdòs pannellat (elements a una cara); a d’altres els hi
falta el perfil embellidor perimetral; tots els elements hauran de ser iguals en el seu
equipament i acabats; neteja a fons dels elements i repintat si escau.
- Monopals: comprovació exhaustiva dels elements estructurals i de l’estat de conservació
de la pintura de protecció (si escau); millora sistema il·luminació per estalvi energètic;
substitució elements malmesos; reparació cops, neteja a fons i repintat si escau.
- Tanques: comprovació estructura; reposició i fixació correctes de peces que falten
(panells embellidors inferiors) i anelles inferior i/o superior); neteja total fust i reparació
superfícies; reparació cops, neteja a fons i repintat si escau.
El Pla d’instal·lació, trasllat i desmuntatge proposat haurà d’ajustar-se a les fases següents:
- Durant el primer mes, s’efectuarà per part de l’ajuntament, l’anàlisi i definició de les
propietats i característiques dels nous emplaçaments proposats per l’adjudicatari i es
procedirà a la definició en la via pública, per part de l’ajuntament en col·laboració amb
l’adjudicatari, de les ubicacions que s’estableixin per als diferents equipaments,
concretant-se igualment el Pla d’instal·lació per a l’execució dels treballs d’instal·lació.
- Del segon a tercer mes el concessionari procedirà a la instal·lació, trasllat i desmuntatge
dels equipaments conforme al Pla d’instal·lació esmentat. També en aquest període es
realitzaran els treballs d’actualització i millora proposats per l’adjudicatari.
El concessionari haurà d’aportar a l’ajuntament, anualment, el inventari actualitzat, en suport
informàtic i amb les característiques definides en el punt 5, de la ubicació i característiques
dels elements publicitaris i dels elements de informació municipal, amb una denominació
inequívoca de la seva ubicació.
7.- CONDICIONS D´EXPLOTACIÓ
En el tipus de concessió prevista, l’adjudicatari haurà de subministrar, instal·lar i mantenir en
perfecte estat de conservació els suports i els elements existents i els nous aprovats, en els
emplaçaments que prèviament s’assenyalin d’acord amb el pla establert, essent a càrrec
seu les inversions inicials i despeses de funcionament que es derivin d’aquests treballs.
El concessionari tindrà dret exclusiu, durant tot el termini de la concessió, a l’explotació de la
publicitat comercial en els suports proposats, utilitzant per aquest motiu els espais previstos
en el seu disseny, restant la superfície destinada a tal finalitat clarament definida en l’oferta
(en cares i superfície publicitària parcial i total per element), podent negociar lliurement amb
els anunciants la retribució dels serveis de publicitat.
D’altra banda, la gestió –producció, col·locació i retirada de cartells- de les campanyes
institucionals proposades serà a càrrec de l’adjudicatari a partir dels models gràfics lliurats
pel departament de Comunicació municipal*, segons les següents condicions i periodicitats
mínimes anuals:
- Cartelleres: 4 campanyes anuals en tots els elements (6).
- Monopals: 2 campanyes anuals almenys en la meitat dels elements (2).
- Tanques: 2 campanyes anuals almenys en la meitat dels elements (2).
*A principi de cada any, el Departament de Comunicació municipal lliurarà a l’adjudicatari
una proposta de calendari de les campanyes institucionals a realitzar per coordinar
adequadament la seva producció i gestió.
8.- NETEJA I CONSERVACIÓ
El concessionari es compromet a mantenir els suports i la resta d’elements de mobiliari urbà
en perfecte estat de neteja i conservació, des del moment de la instal·lació fins a la

finalització de la concessió, amb independència del resultat econòmic de l’explotació
publicitària, així com del nivell d’ocupació de l’espai reservat en els mateixos per a aquesta
finalitat.
Els licitadors inclouran en la seva proposició un Pla de Neteja, conservació i inspecció que
detalli els recursos que hi destinarà: personal que destinarà a la neteja, mitjans, actuacions,
freqüència...
Les instal·lacions pròpies de la concessió que resultin afectades a causa del transcurs del
temps, de les inclemències atmosfèriques, accidents, vandalisme, etc., i que provoquin
irregularitats en el servei, hauran d’ésser reparades immediatament independentment de la
causa que les ha originat o de les indemnitzacions que es puguin reclamar.
Aquestes reparacions es classificaran en:
a) Reparacions urgents: Aquelles que, per les seves característiques (perillositat, ús, etc.,)
siguin així considerades per l’ajuntament. Hauran d’ésser esmenades en el termini de 24
hores, inclòs en cap de setmana o festius.
Dins d’aquest grup entrarien, entre d’altres que també es defineixen com a tals, les
derivades de la instal·lació elèctrica i els greus deterioraments d’algun element bàsic de
l’estructura, que comportin un risc evident per l’usuari o els vianants.
b) Reparacions rutinàries: Aquelles que no tinguin el rang anterior. Hauran d’ésser
esmenades en el termini màxim de 72 hores, inclòs en cap de setmana o festiu. Aquest
termini podrà ampliar-se sols en casos molt justificats i prèvia conformitat expressa de
l’administració municipal.
9.- MITJANS HUMANS I MATERIALS
El concessionari comptarà amb els mitjans humans i tècnics necessaris per atendre la
correcta conservació, manteniment i vigilància permanent d’aquests elements de mobiliari
urbà, formant equips mòbils suficientment dotats per a tal efecte i dedicats en exclusiva a
aquest servei.
La proposició haurà d’incloure la composició, nombre i dotació dels equips, així com el Pla
de neteja, conservació e inspecció.
L’ajuntament quedarà totalment exempt de responsabilitat pel que fa a les relacions entre el
concessionari i el seu personal.
10.- RESPONSABILITATS.
Serà responsabilitat del concessionari la seguretat estructural dels elements existents,
traslladats o nous, la qualitat dels materials i elements utilitzats i dels muntatges realitzats.
El concessionari serà responsable de qualsevol tipus de dany o accident causat per la
instal·lació i ús d’aquest mobiliari, o pels danys que es puguin ocasionar per les tasques
derivades de la concessió.
Així mateix, el concessionari serà l’únic responsable de la prestació dels serveis determinats
a la concessió, limitant-se l’administració a controlar les realitzacions i, en general, verificar i
assegurar que la prestació dels referits serveis s’efectua d’acord amb el que s’estableix en
el present Plec.
11.- ASSEGURANÇA
El concessionari està obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la

Responsabilitat Civil de tots els accidents, danys o perjudicis que puguin sorgir, ocasionats
directament per les instal·lacions o pels treballs que es realitzin com a conseqüència de la
prestació del servei d’una quantia mínima de 1.000.000 € (un milió d’euros) per sinistre i un
sub-límit mínim per víctima de 330.000 €. (tres-cents trenta mil euros).
Un cop notificada l’adjudicació de la concessió, i dins dels deu dies hàbils següents a la data
en la que el concessionari la rebi, presentarà al Departament municipal corresponent
l´esmentada pòlissa.
Aquestes pòlisses es revaloritzaran automàticament, anualment, en funció de les variacions
que experimenti l´IPC.
12.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA LABORAL
El concessionari s'obliga a complir les normes vigents en matèria fiscal, laboral, de
seguretat social, i de seguretat e higiene en el treball, quedant l’Ajuntament exonerat de
responsabilitat per aquest incompliment.
L’adjudicatari, pel seu compte i al seu càrrec exclusiu, disposarà del personal necessari per
a la bona execució dels treballs objecte d’aquest contracte. En cap cas aquest personal
revertirà a l’ajuntament en el moment de l’extinció de la concessió.
En matèria laboral, respecte al personal de l’empresa adjudicatària adscrit al servei objecte
de la concessió, s’estarà a allò establert en la legislació vigent.
13.- INTERLOCUTOR
L’empresa concessionària designarà un representant que serà el interlocutor davant
l’ajuntament i que haurà d’assistir, sense excusa, als requeriments que aquest li efectuï.
Tindrà poder suficient per a prendre decisions que s’adoptin sobre les prestacions
contractades, sense que les mateixes puguin veure’s afectades per falta de capacitat
decisòria, ja sigui legal o formal.
Així mateix, l’Ajuntament designarà un tècnic encarregat del seguiment de la concessió.
14.- LOCAL-TALLER
En el moment del inici de la concessió, l’adjudicatari haurà de disposar d’un local dintre del
terme municipal de Viladecans o en un radi màxim de 30 Km., que compti amb els
equipaments suficients per a atendre les necessitats del servei.
15.- SUPERVISIÓ I CONTROL DEL SERVEI
L’ajuntament nomenarà un tècnic responsable del seguiment de la concessió, amb l’objectiu
de inspeccionar l’objecte de la concessió, les obres i les instal·lacions executades, revisar
en qualsevol moment la documentació relacionada amb l’adjudicació de que disposi el
concessionari i ordenar les actuacions o sistemes de gestió que garanteixin un adequat
control de les operacions de l’empresa concessionària, tant pel que fa a l’aspecte tècnic
com a l’econòmic.
En el supòsit de que el concessionari no mantingui els mobiliaris amb la neteja i conservació
adequats, o l’endarreriment en les reparacions o reposicions que siguin necessàries,
l’ajuntament requerirà al concessionari per a que corregeixi les deficiències en el termini de
48 hores i, en el cas de reincidència, podrà rescindir la concessió.
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