PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE LA
SENYALITZACIÓ URBANA DE SANT POL DE MAR.
1.-OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la fabricació i subministrament de diferents tipus de senyals
que componen la senyalització direccional viària i altres, del municipi de Sant Pol de
Mar.
Els senyals a subministrar són les que seguidament s’indiquen:
SENYALS DE CODI

Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.

preus unitaris

Senyals circulars de 500 mm. de ø reflectant nivell I
Senyals circulars de 600 mm. de ø reflectant nivell I
Senyals triangulars de 70 cm. de costat reflectant nivell I
Senyals quadrats de 60x60 cm. de costat
Senyals octogonals de 60 cm. de ø
Senyals rectangulars de 60x90 cm. de costat
Senyals circulars de 90 cm. de ø
Senyals triangulars de 135 cm. de costat

Ut. Senyals quadrats de 90x90 cm. de costat
Ut. Senyals octogonals de 90 cm. de ø
Ut. Senyal d'alumini tipus LLIBRE de 60x90 cm. reflectant nivell I
Total :

PLAQUES COMPLEMENTARIES

Ut
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut
Ut.
Ut.

59,00 €
65,00 €
70,00 €
76,00 €
76,00 €
119,00 €
130,00 €
208,00 €
183,00 €
163,00 €
263,00 €
1.412,00 €

preus unitaris

Plaques complementàries de 40x20 cm.
Plaques complementàries de 45x12 cm.
Plaques complementàries de 50x20 cm.
Plaques complementàries de 60x30 cm.
Plaques complementàries de 40x20 cm.
Plaques complementàries de 45x12 cm.
Plaques complementàries de 50x20 cm.
Plaques complementàries de 60x30 cm.
Miralls convexos de 60 cm. de ø
Miralls convexos de 80 cm. de ø
Braç per a col·locar mirall a paret
Total :

44,38 €
40,00 €
46,00 €
49,00 €
44,38 €
40,00 €
46,00 €
49,00 €
130,00 €
180,00 €
34,00 €
702,76 €

POSTES PER A SENYALS DE CÓDI

preus unitaris

Ut. Pals galvanitzats de 80x40x2 mm. de 3 m. (per a col·locar un
senyal)
Ut. Pals galvanitzats de 80x40x2 mm. de 3,5 m. (per a col·locar un
senyal+ placa complementària)
Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 60 mm. de ø, gruix de 4 mm. i
de 3 m. (per a la col·locació d'un senyal)
Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 60 mm. de ø, gruix de 4 mm. i
de 3,5 m. (per a la col·locació d'un senyal + un caixetí)
Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 60 mm. de ø, gruix de 4 mm. i
de 4 m. (per a la col·locació de dos senyal)
Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 90 mm. de ø, gruix de 5 mm. i
de 4 m. (per a la col·locació de dos senyal)
Ut. Abraçadores de 60 mm. de ø
Ut. Pals d'alumini tipus BANDEROLA de 60 mm. de ø, 4 mm. de
gruix i 4 m. d'alçada
Total :

ABALISAMENTS

Ut. Fitons model Hospitalet 92 de cautxú en color negre
Ut. Base caixetí per a fitons extraïbles model Hospitalet 92
Ut. Adhesiu en vinil reflectant nivell I de 60x15 cm.
Ut. Pòrtic. Conjunt de braç de 100x25 mm i 3,5 m., de xapa de
2x0.14 nm en alumini reflectant i amb cadena
Ut. Fletxa d'alumini plana de 650x120x5 mm retolada a dos cares
normal amb punta rodona
Ut. Pilona model Barcelona
Ut. Pòrtic giratori de 110x110 mm, de 4 m. de peu i braç d'alumini de
3,5 m. pintat blanc i vermell
Total :

37,00 €
42,00 €
101,00 €
116,00 €
120,00 €
145,00 €
8,00 €
380,00 €
949,00 €

preus unitaris

89,00 €
68,00 €
15,00 €
898,00 €
126,00 €
96,80 €
2.650,00 €
3.942,80 €

FIXACIONS-TANQUES-SENYALITZACIONS EXCEPCIONALS

preus unitaris

Ut. Conjunt de 15 aparcaments patinet de 2.25 de llarg
Ut. Plantilla d'acer galvanitzat Per a pintar de 1800x1350x1.5 mm,
amb nanses R-6 i R-5
Ut. Aparcament de bicicletes per a col·locar 5 unitats en cada
estructura
Ut. tanques de vianants de plàstic color groc de 1980x1021 mm.
Model C
Ut. Cons de 50 cm. d'alçada amb bandes reflectants nivell II (escut+
text retolat)

1.850,00 €
386,00 €
496,00 €
83,80 €
18,00 €

Ut. Rotllo de cinta reflect. Nivell 3 groga fotoluminiscent de 8 cm. x
20 m.
168,00 €
Ut. Fito flexible indeformables tipus Hon-kong de color blau o taronja
i de 75 cm. d'alçada
Ut. Fito flexible tipus H-75 de color: verd, vermell, blau i de 75 cm.
d'alçada amb dos bandes reflectants
Ut. Trípodes plegables galvanitzats per a triangles i discos
Ut. Barreres tipus NEW JERSEY de plàstic de 1.10x0.6 vermelles i
blanques
Ml. Cinta d’abalisament blanc i vermell
Ml. Cinta d' abalisament blava i blanca
Ut. Balisa lluminosa intermitent halògena a una cara amb cos de
plàstic i bateries
Ut. Captafars fabricats en fundició d'alumini amb placa solar
incorporada
Total :

PLAQUES DE GUAL I JARDINS

89,00 €
62,00 €
32,00 €
72,00 €
0,22 €
0,22 €
36,00 €
74,00 €
3.367,24 €

preus unitaris

Ut. Plaques de gual, retolades amb l'escut de l'Ajuntament i
numerades
Ut. Plaques de 40x40 cm. de costat, per a jardins amb pictograma
de gos, inclou suport de 30x15 mm, i 90 cm. d'alçada
Total :

20,00 €
58,00 €
78,00 €

3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS
Es tracta de senyals d’alumini de doble Ple d’alta qualitat amb certificat C.E. amb guies
a la seva part de darrera i retolats amb vinils reflectants nivell I.
Hauran de complir la normativa que seguidament s’indica:
- EN
-UNE 12999-1
-UNE 135311
-UNE 135312
-UNE 135321
-UNE 135352

Euro - codi . Projecte d’estructures d’alumini.
Senyals verticals fixos de circulació. Part 1: Senyals fixos.
Senyalització vertical. Elements de sustentació i ancoratge. Hipòtesi
de càlcul.
Senyalització vertical. Encoratges per plaques i lames utilitzades en
Senyals, cartells i panels direccionals metàl·lics. Característiques i
mètodes d’assaig.
Senyals metàl·liques de circulació. Lames d’alumini obtingut per
extrusió. Característiques i mètodes d’assaig.
Senyalització vertical i abalisament. Control de qualitat “in situ”
d’elements en servei. Característiques i mètodes d’assaig.

Els conjunts hauran d’estar fabricats de manera que es pugui garantir la màxima
rigidesa i resistència a impactes, i han de complir els següents requisits:

1.-Cartells de lames.
Característiques tècniques:
Realitzats en lames d’alumini de 175 mm d’altura de cada lama i ample variable.
Part davantera retolada mitjançant vinil reflectant homologat Nivell HI.
Fixació al suport mitjançant abraçadores.
Aquests plafons seran rígids amb perfils intermedis en funció de les seves
dimensions.
2.-Indicadors.
Realitzats en alumini (aliatges 6062, 6063, o similars característiques) formant un
calaix obert per la part posterior.
Tot el plafó estarà anoditzat o lacat al forn de color a escollir.
Els indicadors tindran els extrems arrodonits.
Part davantera retolada mitjançant vinil reflectant homologat classe HI segons es
descriu en la Pla.
En la part posterior s’integraran rails que facilitin la fixació al suport mitjançant
abraçadores .
Tot el conjunt indicador, guia, i abraçadora mantindrà una distancia entre 20 i 35 mm.
entre la cara retolada i la generatriu del cilindre del suport més pròxima.

3.-Fixació.
El sistema de fixació dels indicadors als suports es realitzarà mitjançant abraçadores
de diversos diàmetres, realitzades totalment en alumini (aliatges 6062, 6063, o de
similars característiques) i posteriorment anoditzades. Els sistema de fixació ha
d’assegurar un fàcil manteniment dels indicadors, permetent una còmoda eliminació o
fixació d’aquests. La cargolaria serà d’acer inoxidable.
4.- Suports.
Realitzats en alumini (aliatges 6063, 6106, 6005, o de similars característiques) i
posteriorment anoditzades, color plata. No s’admet el tub pintat.
El suport serà de secció cilíndrica, totalment acanalat, amb l’objecte de permetre una
millor fixació de la placa al pal, impedint així la rotació o moviment dels indicadors
instal·lats.
L’alçada des de 2.300 mm. a 4.000 mm.
La part superior haurà d’estar protegida amb un tap de plàstic, per assegurar la
impermeabilitat d’aquest.
4.- GARANTIA
Les senyals tindran una garantia mínima de 2 anys des de la data de conformitat del
subministrament. Aquest termini de garantia podrà ser millorat per l’empresa licitadora.

5.-LLIURAMENT
Es fixa com a termini màxim el lliurament del material sol·licitat 15 dies.

