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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Treballs de subministrament de sistemes de contenció de vehicles de les
carreteres de la Diputació de Girona, 2020-2022

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1638379 C9QKK-HKTRF-N57V5 F7617DEDE21BBF8ED34EC894E00DEE61FFF2F4DE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

1. Objecte
Aquest plec de prescripcions tècniques pels treballs de subministrament de sistemes
de contenció de vehicles de les carreteres que gestiona la Diputació de Girona es
redacta per resoldre les necessitats de la xarxa amb la màxima rapidesa possible,
alhora de poder abastar a les brigades de conservació a fi i efecte de poder
desenvolupar les tasques que els hi són pròpies.

2. Subministraments necessaris
Els subministraments seran els necessaris per a la conservació i millora de la xarxa
viària que gestiona la Diputació de Girona en un termini aproximat de tres anys,
prorrogables fins a un any més si es considera convenient. S’adjunta a aquest plec el
plànol de la xarxa viària que gestiona la Diputació de Girona en l’annex núm.1.

3. Forma de subministrament
El subministrament es pot fer de diferents maneres:


Directament a les diferents bases de les brigades: Montagut (Garrotxa), Llambilles
(Gironès), Llers (Alt Empordà) i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) en la
mesura que sigui requerida pel personal del Servei de Xarxa Viària i segons
necessitats del Servei amb les quantitats que aquest indiqui. El subministrament
s’entregarà en un termini d’una setmana des de la petició via correu electrònic.



Amb col·locació als diferents punts de la xarxa que el Servei indiqui: en aquests
casos se subministrarà col·locant els diferents elements que es demanin a
qualsevol punt de les carreteres que gestiona la Diputació de Girona. Cadascuna
de les peticions, dintre d’una mateixa comarca, haurà de tenir un import mínim de
1.000 euros.

El termini per a l’execució d’aquests subministraments serà proporcional a cada
comanda; però en cap cas l’inici dels treballs es farà en un termini superior a dues
setmanes. Els treballs es faran sense interrupcions, de manera continuada.

4. Mètode de treball. Temps de resposta
El Servei de Xarxa Viària definirà les necessitats que consideri convenients i emetrà la
corresponent ordre de treball que farà arribar al contractista mitjançant correu
electrònic o whatsapp amb indicació clara del termini que dona pels subministraments
que s’han d’efectuar en les carreteres, els quals s’han d’iniciar com a màxim en dues
setmanes.
Caldrà determinar la persona de contacte per fer les comandes i el cap tècnic
interlocutor.
Els subministraments a col·locar en les carreteres podran ser en campanya o puntuals.
Els que constitueixin una campanya s’encomanaran en conjunt i es realitzaran amb els
equips que s’indiquin a la comanda, els quals restaran treballant de forma exclusiva
fins la finalització de tota la campanya.

5. Característiques dels subministraments. Control de qualitat
Els materials a subministrar compliran les especificacions indicades en la normativa
per les carreteres de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya:
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Ordre circular 35/2014: Criteris d’aplicació de sistemes de contenció de vehicles. Els
sistemes a utilitzar han de tenir el marcatge CE d’acord amb les disposicions i
especificacions tècniques que indica la norma UNE-EN 1317.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1638379 C9QKK-HKTRF-N57V5 F7617DEDE21BBF8ED34EC894E00DEE61FFF2F4DE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Pel que fa a les especificacions dels criteris d’implantació també s’atendrà el que
indica:
Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles en carreteres de
característiques reduïdes, realitzada pel grup de treball de seguretat vial de la taula de
directors generals de carreteres de comunitats autònomes i diputacions forals.

6. Prevenció de riscos laborals
Previ a l’inici dels treballs s'indica la relació de documents amb caràcter obligatori que
s'han de lliurar com a contractista:
•

Modalitat d’organització de la prevenció de l’empresa.

•

Formació i informació en prevenció de riscos laborals dels treballadors que
realitzin les tasques objecte del plec.

•

Avaluació específica dels riscos, a la qual s’ha d’incloure informació sobre les
mesures preventives planificades de l’activitat contractada.

•

Nomenament del recurs preventiu.

•

Relació de treballadors autoritzats.

•

Marcatge CE de la maquinària.

•

Certificats d’aptitud mèdica.

El contractista senyalitzarà els treballs d’acord amb la Instrucció 8.3 IC Senyalització
d’obres i l’OC Senyalització mòbil d’obres i prendrà totes les mesures necessàries per
obtenir la màxima seguretat tant dels treballadors com dels usuaris de la via.
En concret tots els vehicles i la maquinària necessària per a la realització de les
activitats incloses en aquest plec estaran equipats amb llums llampegants que hauran
de funcionar en els períodes de treball.

7. Amidament i abonament
Els subministraments seran mesurats per unitats o metres d’acord amb les definicions
de cada unitat en el quadre de preus adjunt.
En els subministraments amb col·locació es fixa un import mínim dels treballs a
realitzar en cada comanda valorat en 1.000 euros (sense IVA). En el cas de comandes
inferiors a 1.000 euros es pagarà una unitat de desplaçament d’equip d’acord amb el
quadre de preus adjunt.
La valoració dels treballs es farà per factures mensuals i s’aplicarà a les quantitats
realment executades d’acord amb les condicions dels preus unitaris de l’oferta.

Annexos:
1.

Plànol de la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona

2.

Amidament estimat anual i factors de ponderació
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m

Descripció
Barr. seg. metàl· doble ona, reduïda, paràmetres N2 A W5

Quantitat

Preu

Import

Factor
Ponderació

3.200,000

28,18

90.176,00

40,27

312,000

42,25

13.182,00

3,93

16,000

31,00

496,00

0,20

16,000

68,00

1.088,00

0,20

16,000

60,00

960,00

0,20

Barrera de seguretat metàl·lica simple doble ona, reduïda, galvanitzada en
calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell
de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior. El
metre lineal de barrera inclou la tanca de secció doble ona, part
proporcional de pal de perfil C fins a 2 metres de longitud, elements de
fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars,
inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en
recta o corba de qualsevol radi.

m

Barr. seg. metàl· doble ona, paràmetres H1 A W5
Barrera de seguretat metàl·lica simple doble ona, reduïda, galvanitzada en
calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell
de contenció H1, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior. El
metre lineal de barrera inclou la tanca de secció doble ona, part
proporcional de suportd de perfil C fins a 2 metres de longitud cada un,
elements de fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i
captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment
col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

m

Barr. seg. metàl· doble ona, amb separador, paràmetres N2 A W5
Barrera de seguretat metàl·lica simple doble ona, amb separador,
galvanitzada en calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de
comportament: nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de
treball W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou la tanca de secció
doble ona, part proporcional de pal de perfil C fins a 2 metres de longitud,
separador, elements de fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua
de retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges,
totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

m

Barr. seg. metàl· doble, amb separadors, paràmetres H1 A W5
Barrera de seguretat metàl·lica amb dues tanques doble ona sobreposades,
amb separador, galvanitzada en calent, amb marcatge CE i els següents
paràmetres de comportament: nivell de contenció H1, índex de severitat A,
amplada de treball W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou dues
tanques sobreposades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, suports de perfil C fins a 2.50 m de longitud cada un, elements
de fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars,
inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en
recta o corba de qualsevol radi .

M

Barr. seg. metàl· triona, paràmetres H2 A W5
Barrera de seguretat metàl·lica triona, galvanitzada en calent, amb marcatge
CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció H2,
índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior. El metre lineal de
barrera inclou la tanca de secció triona, part proporcional de suports de
perfil C fins a 2 metres de longitud cada un, elements de fixació, material
auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars, inclòs qualsevol
tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en recta o corba de
qualsevol radi.
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Subministrament sistemes de contenció de vehicles
Pressupost
U

Descripció

u

Extrem de 12 m, per a barrera de seguretat

Quantitat

Preu

Import

Factor
Ponderació

2,000

480,00

960,00

0,03

2,000

320,00

640,00

0,03

100,000

206,00

20.600,00

1,26

1.064,000

24,00

25.536,00

13,39

8,000

320,00

2.560,00

0,10

8,000

95,00

760,00

0,10

40,000

60,00

2.400,00

0,50

Extrem de 12 m, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus
amb marcatge CE, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional d'excavació, separadors, pals de perfil
C de fins a 2 metres de longitud, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, totalment col·locat.

u

Extrem de 8 m, per a barrera de seguretat
Extrem de 8 m, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus amb
marcatge CE, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional d'excavació, separadors, pals de perfil C de fins a 2 metres
de longitud, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, totalment col·locat.

u

Extrem de 4 m, per a barrera seguretat
Extrem de 4 m, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
galvanitzada en calent amb marcatge CE, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional d'excavació, separadors, pals de perfil C de fins 2 metres
de longitud, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, totalment col·locat.

m

Barr. metàl·lica per a motoristes índex severitat A
Barrera de seguretat per a motoristes amb marcatge CE per a nivell de
contenció N2, índex de severitat A, nivell de severitat I, fixada a la barrera
metàl·lica, galvanitzada en calent, incloent tanca de mortorista homologada,
part proporcional de fixacions a la barrera metal·lica doble ona, material
auxiliar i terminals, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges,
totalment col·locada.

m

Reparació d'ampit metàl·lic paràmetres H3 B W2
Reparació d'ampit metàl·ic de contenció de vehicles, galvanitzat en calent,
amb marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de
contenció H3 o H2, índex de severitat B, amplada de treball W2 o superior,
inclou desmuntatge de l'ampit existent, instal·lació d'ampit similar a
l'existent, amb part proporcional de terminals, fonamentamentació,
elements de fixació, desmuntatge, càrrega i transport a abocador d'ampit
existent a reparar o substituir, i demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment col·locada.

m

Barana de barres verticals d'acer galvanitzat
Barana de barres verticals d'acer galvanitzat cada 15 cm de 25x25 i passamà
de 138x68 mm, inclòs part proporcional de desmuntatge, càrrega i transport
a magatzem de barrera existent o barana a reparar o substituir, i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants,totalment col·locada.
.

m

Tanca de seguretat de fusta tractada paràmetres N2 A W5
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Subministrament sistemes de contenció de vehicles
Pressupost
U

Descripció

Quantitat

Preu

Import

Factor
Ponderació

2,000

280,00

560,00

0,03

8,000

35,00

280,00

0,10

28,000

90,000

2.520,00

0,35

1.100,000

21,00

23.100,00

13,84

72,000

5,50

396,00

0,91

28,000

21,00

588,00

0,35

8,000

24,00

192,00

0,10

14,000

38,00

532,00

0,18
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Tanca de seguretat de fusta tractada homologada per ús en carretera amb
marcatge CE i els següents paràmetres de comportament: nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior, part
proporcional de suport amb revestiment de fusta, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o
ancoratges, totalment col·locada.

m

Extrem de 4 m de fusta tractada
Extrem de 4 m de fusta tractada homologada per ús en carretera amb
marcarge CE, part proporcional de suport amb revestiment de fusta,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs qualsevol tipus
d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada.

m

Demolició de malecó i transport de runes a abocador
Demolició de malecó i transport de runes a abocador

m

Cèrcol de formigó armat HA-20
Cèrcol de formigó armat HA-20 de amplada màxima 60 cm i gruix màxim 40
cm armat amb acer B 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, posició longitudinal barres de 12 mm cada 20 cm, posició
transversal cèrcols de 8 mm cada 25 cm, inclòs part proporcional
d'excavació, retirada de materials sobrants a abocador, encofrat i
desencofrat i preparació de la base.

m

Reco·locació de barrera de seguretat metàl· simple
Recol·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador o
sense, amb els següents paràmetres de comportament: nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior, galvanitzada en
calent, amb aprofitament de la tanca existent, part proporcional de
desmuntatge de la barrera, separador, pal cada 4 metres de perfil C fins a 2
metres de longitud, elements de fixació, material auxiliar, terminal en forma
de cua de retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o
ancoratges, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

m

Desmuntatge de barrera seg. metàl·lica o fusta
Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica o fusta, en recta, corba o
terminal ancorat a terra, de qualsevol tipus, incloent càrrega i transport a
magatzem de barrera existent a reparar o substituir, i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

u

Suport de perfil C de 120 mm fins a 2 m
Subministre de suport de barrera biona de perfil C de 120 mm o similar, fins
a 2.00 m de longitud amb marcatge CE.

u

Suport de perfil C de 125 mm fins a 2 m
Subministre de suport tipus C de 125 mm o similar per a barrera triona fins a
2.00 m de longitud amb marcatge CE.

u

Suport de perfil C de 120 mm amb pletina soldada
Subministre de suport de barrera biona de perfil C de 120 mm o similar fins
a 1.50 m de longitud, amb pletina de 25 x 25 cm soldada amb marcatge CE.
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Descripció

u

Suport de perfil C de 125 mm amb pletina soldada

Quantitat

Preu

Import

Factor
Ponderació

8,000

42,00

336,00

0,10

8,000

5,20

41,60

0,10

1.551,000

2,40

3.722,40

19,52
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2,67
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21,00
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8,000
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8,000

28,00

224,00

0,10

56,000

2,80
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3,000
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0,04

198.354,40
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Subministre de suport de barrera triona de perfil C 125 mm o similar fins a
1.50 m de longitud, amb pletina de 25 x 25 cm soldada amb marcatge CE.

u

Separador per a barrera de seguretat
Subministre de separador de barrera de seguretat biona o triona inclòs p. p.
de connectors i cargoleria amb marcatge CE.

u

Captafar metàl·lic làmina reflectant nivell 3 a dues cares
Subministre de captafar metàl·lic amb làmina reflectant nivell 3 a dues cares
per a barreres de seguretat amb marcatge CE.

m

Barrera de seguretat, perfil doble ona
Subministre de barrera de seguretat d'acer galvanitzat, formada per perfil
longitudinal de secció en doble ona, amb p.p. de cargoleria amb marcatge
CE.

m

Barrera de seguretat, perfil triple ona
Subministre de barrera de seguretat d'acer galvanitzat, formada per perfil
longitudinal de secció en triple ona, amb p.p. de cargoleria, amb marcatge
CE.

u

Peça angular per a abatiment curt
Subministre de peça angular d'acer galvanitzat per a abatiment curt inclòs
p.p. de cargoleria amb marcatge CE.

u

Terminal en forma de cua de retorn, per a barreres de seguretat
Subministre de terminal en forma de cua de retorn, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional de cargoleria amb marcatge CE.

m

Suplement per ml de barrera amb suports de 2.50 m de longitud
Suplement per ml de barrera amb suports de 2.50 m de longitud cada 4
metres, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges.

m

Suplement per ml de barrera termolacada
Suplement per ml de termolacat amb color a decidir de tots els components
de barrera doble ona galvanitzada en calent amb paràmetres N2 A W5,
inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges.

u

Desplaçament d'equip (comandes <1000 €)
Desplaçament d'equip d'instal·lació de barreres (aplicable segons plec de
condicions en comandes inferiors a 1000 € en l'àmbit d'una comarca).

