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(MR/ra)

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE COMPRA, DE CASETES DE FUSTA PER LA
REALITZACIÓ DE LA FIRA SANTA LLÚCIA I D’ALTRES FIRES TEMÀTIQUES I
ESDEVENIMENTS A LA CIUTAT DE SABADELL

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest contracte té per objecte la compra de 40 casetes de fusta destinades a la realització de
fires temàtiques per la ciutat. La fira més important serà la de Santa Llúcia, però també facilitaran i
donaran suport a d’altres fires i esdeveniments que es puguin realitzar a Sabadell. La instal·lació,
muntatge i desmuntatge així com el manteniment, anirà a càrrec del personal de l’Ajuntament o
personal de suport.

El subministrament serà el de 40 casetes de fusta de mides exteriors aproximades (Longitud x
Amplada x Alçada) 300x200x200 cm. Que siguin fàcils i ràpides de muntar i permetin la unió
entre dues d’elles, per convertir-se en una de sola.
Es valorarà un disseny de caseta plegable que sigui fàcil de transportar i emmagatzemar, que
la fusta vingui ja tractada per a exteriors en color marró, disposi d’un terra adequat, sense
barreres arquitectòniques per garantir l’accessibilitat a l’interior per a persones amb
discapacitat (cadira de rodes) i que permeti diferents configuracions segons les necessitats de
la fira o esdeveniment (veure dibuix següent): finestres amb mostrador o obertes per davant
sense cap finestra o mostrador.
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Les característiques de les casetes de fusta a subministrar es detallen a continuació (les
mides són orientatives a mode d’exemple):
Estructura
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1083554 73VUS-KXM40-P60UR 8C48E3370E5F270459CE85EB7E154C8E3427233B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

•

•

•
•
•
•
•

Parets prefabricades de (Longitud x Amplada x Alçada) 300x200x200 cm
aproximadament i de grossor a partir de 15 mm. La paret del davant ha de ser
desmuntable per permetre l’opció d’obertura frontal de la caseta i muntar-la quan es
necessiti pel seu tancament total. Les parets laterals han de ser desmuntables per
permetre la unió de dues o més casetes, en funció de la necessitat de la fira o
esdeveniment.
Porta amb clau (inclòs el pany i un joc de dues claus) en un lateral entre 80 i 90 cm
(amplada) x 190 cm (alçada) aproximadament (pas mínim per a una cadira de roda) i
de grossor de 15 mm, així com que es pugui muntar indistintament a qualsevol dels
laterals de la caseta, per permetre la unió de dues casetes.
Finestres d’obertura vertical al davant de la caseta, que siguin abatibles i es puguin
convertir en un taulell. Cada finestra amb pany, a partir de 110 a 120 cm d’amplada per
entre 80 i 95 cm d’alçada i de grosso a partir de 15 mm.
Teulada en dues fustes de 310x210 cm (suma total) i de grossor a partir de 15 mm. La
teulada amb una inclinació estimada de 14º.
Terra de fusta (Longitud x Amplada x Alçada) 300x200x200 cm i de grossor a partir de
15 mm.
Tota la fusta s’ha d’haver tractat degudament amb protector preservant de fustes i
pintura/ barnís protectora, per evitar danys d’humitats i radiació UV.
Color de la pintura: marró.

Connexions elèctriques interior (una capsa segons esquema)
•
•
•
•

1 diferencial
1 magneto tèrmic de 10 A (llum)
1 magneto tèrmic de 16 A (endolls)
2 endolls

•

Punt de llum amb un fluorescent o similar a l’interior de cada caseta de llum càlida.
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Connexió elèctriques exterior
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•

•
•
•
•
•
•

1 connector de potència industrial femella format 3P+T.
Atribut

Valor

Valor nominal de corrent
Connector
Format del pol
Tensió nominal
Tipus de muntatge
Índex de protecció

16.0A
Femella
3P+T
415,0 V
Muntatge en panell
IP
IP67

Altres elements
•

Tots els cargols i elements necessaris pel muntatge de cadascuna de les casetes i que
formin part de l’estructura de les mateixes per a que aquestes puguin muntar-se
correctament.

L’òrgan de contractació podrà requerir la presentació de mostres dels productes a lliurar.
Caseta de fusta especial
Una de les casetes a subministrar ha d’estar totalment adaptada a una persona amb cadira de
rodes, equipada amb una rampa d’accés per entrar-hi i sortir-hi amb cadira de rodes, que el
taulell estigui a l’alçada correcta d’una persona amb cadira de rodes i que l’obertura i
tancament de la finestra abatible convertible en taulell, pugui ser oberta i tancada (amb o
sense un mecanisme mecànic) per una persona amb cadira de rodes sense necessitat de cap
mena d’ajuda.
Amb els requeriments següents:
•

Accés

La porta d’accés ha de tenir 100 cm (1 metre) d’amplada, obrir cap a fora i tenir el pany i el
pom a una alçada accessible.
En cas que el terra de la caseta estigui elevat respecte al terra. Caldrà una rampa de 2,5
metres ((20*100)/8) amb un pendent acceptable del 8%. La citada rampa té que tenir 90 cm
de diàmetre, dos bordons laterals de dos dits d’altura per evitar caigudes laterals, i al menys
una barana de seguretat. L’esmentada rampa té que ser fixa.
•

Porta/finestres/viseres

Les seves obertures i tancaments tenen que estar automatitzades amb un sistema que sigui
d’accés i manipulació fàcil.
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•

Mostrador

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1083554 73VUS-KXM40-P60UR 8C48E3370E5F270459CE85EB7E154C8E3427233B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Té que tenir una alçada de 80 cm i una amplada de 70 cm, mesures adaptades per tal
d’accedir-hi i desenvolupar l’activitat de forma normal. Així mateix, té que disposar d’una taula
muntada a la part inferior del mostrador desplegable, que es pugui plegar sota el mostrador.
•

Interior

Poder fixar a les parets guies per muntar prestatgeries de forma accessible. Tots els endolls,
interruptors i qualsevol altre mecanisme tenen que estar completament a l’abast.
A continuació s’adjunten uns esquemes a mode orientatiu de les característiques de les
casetes a subministrar.
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Part davant de la caseta
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Part darrera de la caseta
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Costat de la caseta amb porta
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Costat de la caseta sense porta

2. PREU
El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d’adjudicació és el de 53.719,00 €
(IVA exclòs). La despesa de descàrrega del material subministrat anirà a càrrec de l’Ajuntament de
Sabadell.

3. DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Consisteix en el subministrament de 40 casetes de fusta amb les característiques descrites en el
punt 1, subjecte als plecs que regeixen el contracte, i ha d’incloure les següents prestacions que a
continuació es relacionen:
•

Subministrament de les casetes de fusta amb els materials necessaris pel seu muntatge.

Plec de clàusules tècniques contractació subministrament casetes de fusta

8

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PLECS TÈCNICS: PLEC TÈCNIC CONTRACTE CASETES
FUSTA 2020 v4 signat
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 73VUS-KXM40-P60UR
Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2020 a las 10:10:08
Página 9 de 11

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretari de AJUNTAMENT DE SABADELL.Firmado 16/09/2020 09:48

FIRMADO
16/09/2020 09:48

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1083554 73VUS-KXM40-P60UR 8C48E3370E5F270459CE85EB7E154C8E3427233B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

•

El transport de les casetes de fusta i els seus materials al punt de descàrrega que facilitarà
l’Ajuntament.

•

Suport tècnic amb presència de personal per donar instruccions als operaris de
l’Ajuntament, per la descàrrega de les casetes fusta i altres materials.

•

Suport tècnic amb presència de personal per donar instruccions als operaris de
l’Ajuntament, pel muntatge de les casetes fusta i altres materials.

4. DURADA

El contracte consisteix en el subministrament i posada a disposició de les 40 casetes de fusta,
en un sol lliurament, que s’haurà de realitzar en un termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la data de formalització del contracte.

5. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L'adjudicatari està obligat a lliurar el subministrament d'acord amb el plec de clàusules
corresponent i a l’ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics de l’Ajuntament de
Sabadell.
L'adjudicatari es farà càrrec del pagament de totes les despeses que ocasionin el contracte i la
seva formalització.
D’acord amb allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, serà
obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.

El lliurament inclou obligatòriament el transport i la disposició de tot el material subministrat en
el lloc que el tècnic responsable del Servei de Comerç i Consum indiqui, o en el seu defecte,
el personal de la Secció de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Sabadell que rebi el material,
indiqui al representant de l'empresa adjudicatària. La descàrrega del material anirà a càrrec
del personal de l’Ajuntament o personal de suport mitjançant toro mecànic elevador.
Els elements subministrats hauran de ser de qualitat contrastada i hauran de complir amb la
normativa vigent. Es valorarà especialment la seva gestió ambiental i ètica.
Els materials de fusta hauran de portar certificats de producció sostenible tipus FSC, DGQA o
PEFC.
Els elements subministrats hauran de tenir garantia durant el termini que estableix la
normativa vigent i en cas de vicis o defectes durant el termini de garantia, l’Ajuntament
reclamarà al contractista que reposi els elements que siguin inadequats o que els repari,
d’acord amb l’article 305 de la LCSP.
L’adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers amb un capital
mínim de 10.000,00 €, que cobreixi tots els riscos derivats de les exigències del plec de condicions
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administratives del contracte, exonerant de tota responsabilitat a l’Ajuntament de Sabadell pels
possible danys que ocasionin de forma negligent o fortuïta.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1083554 73VUS-KXM40-P60UR 8C48E3370E5F270459CE85EB7E154C8E3427233B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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6.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Les 40 casetes s’hauran de lliurar a la plaça del Doctor Robert de Sabadell, i allà es donarà el
suport tècnic necessari per part de l’empresa adjudicatària amb personal propi, perquè els
operaris designats per l’Ajuntament de Sabadell puguin procedir a la descàrrega mitjançant
toro mecànic elevador propi i el muntatge de les casetes subministrades segons les
instruccions de muntatge que indiqui el personal tècnic de l’empresa adjudicatària. Els retards
en el lliurament seran comunicats per l'empresa al tècnic responsable del Servei de Comerç i
Consum, i podrà ser causa de sanció o de resolució de contracte. El transport, descàrrega o
qualsevol manipulació del material o despesa addicional en el seu lliurament, així com el
suport tècnic pel muntatge estaran inclòs en el preu del mateix.
Les operacions de descàrrega del material subministrar es realitzaran en les condicions de
seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per als vianants, vehicles i
tercers en general. En particular es posaran sempre en coneixement de la Policia Municipal,
amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a senyalització o protecció
que aquesta indiqui. Si són previsibles alteracions del trànsit, aquest extrem serà també
expressament comunicat amb anticipació al departament de Policia Municipal, qui n’establirà
les condicions adients.

7.- CONDICIONS DEL CONTRACTE
1.- Subministrament de les casetes de fusta i de tots els seus elements:
a) L’empresa haurà de subministrar totes les casetes de fusta i de tots els seus elements d’acord
amb les característiques mínimes que es detallen en la clàusula 1 com a objecte del contracte.
2.- La descàrrega de les casetes de fusta i de tots els seus elements:
b) L’empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic per a les operacions de descàrrega
de les casetes de fusta i de tots els seus elements, donant les instruccions oportunes als operaris
de l’Ajuntament o personal de suport.
3.- El muntatge de les casetes de fusta i de tots els seus elements:
c) L’empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic per a les operacions de muntatge
de les casetes de fusta i de tots els seus elements, donant les instruccions oportunes als operaris
de l’Ajuntament o personal de suport.
d) Els treballs de descàrrega i muntatge de les casetes han de fer-se amb l'autorització prèvia i
d’acord amb les indicacions del Servei d’Ocupació de Via Pública.
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Sabadell, a la data de la signatura electrònica
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Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=Ajuntament de
Sabadell, 2.5.4.97=VATESP0818600I, ou=Treballador
públic de nivell alt de
signatura, sn=Arroyo Blanco DNI 46646791P,
givenName=Rafael,
serialNumber=IDCES-466467
91P, cn=Rafael Arroyo Blanco
- DNI 46646791P (SIG)
Fecha: 2020.09.03 14:58:03
+02'00'

Rafael Arroyo Blanco
Tècnic de Comerç

sn=RUIZ SERRANO, givenName=MERCÈ,
serialNumber=IDCES-43502367Y,
cn=MERCÈ RUIZ SERRANO - DNI
43502367Y
Fecha: 2020.09.03 15:33:58 +02'00'
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