PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
LA SENYALÍSTIICA EXTERIOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Expedient núm.
1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte pel present contracte és el subministrament i instal·lació de la senyalització exterior
d’identificació dels diferents Campus que formen part de la Universitat de Lleida a la ciutat, així com
la senyalització dels edificis que els integren, aportant una imatge unitària i una informació
actualitzada.
2.

JUSTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

La implantació dels diferents elements d’identificació i senyalització als diferents Campus de la
Universitat de Lleida, responen a la necessitat de dotar d’un sistema d’informació eficaç que permeti
identificar els diferents Campus i edificis a la vegada que es modernitza i renova la imatge existent.
La senyalística que s’instal·li ha de respectar les característiques tècniques del material descrit al punt 3
dels presents Plecs tècnics.
3.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIALS

S’han determinat 3 tipus d'elements:
-

Element corporatiu identificador de Campus. S'ha dissenyat un element que proporciona una
imatge moderna de la Universitat.
Rètol façana a l’edifici CCCT, identificador de la Universitat de Lleida, seguint la identitat
corporativa establerta, i dotada de il·luminació.
Conjunt de monòlits - Identificació dels diferents edificis. Els monòlits han de comptar amb un
sistema de senyalística modular durador, adaptable als instal·lats actualment, resistent i de fàcil
manteniment i neteja, que permeti una fàcil reparació i substitució de peces en cas de
desperfectes.

3.1 Materials
3.1.1 Element corporatiu identificador de Campus
Aquesta peça ha de ser fabricada en formigó arquitectònic HA35-B12-IIA, llis, amb color en massa i
acabat pintat de la superfície. Ha de disposar d'una ànima metàl·lica interior en material no oxidable, la
part inferior de la qual ha de quedar fixada a cimentació corresponent, de manera similar al que
representa l'esquema de l’annex I.
La peça portarà uns bulons roscats a la part superior i lateral, per poder alçar la peça en la descàrrega i
col·locació.
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El formigó ha d'estar fabricat amb additius sense clorurs i amb desenmotllants i decapants de línia
ecològica.
La peça ha de portar el rètol amb el nom del Campus corresponent (a les dues cares. Les lletres son de
xapa retallada d'alumini de 2mm i acabades amb pintura color blanc setinat, segons referència RAL 1013
(Blanco perla).
3.1.2.

Rètol a façana

S’ha de composar d'una estructura d’un material que no pateixi corrosió ni oxidació i unes lletres
corpòries fabricades en metacrilat amb frontals del mateix material que l’estructura.
L'estructura per fixació al mur serà amb el mateix color del mur de la façana on anirà instal·lat. Les lletres
i anagrama corporis estan formats per un cos de metacrilat opal blanc retro-il·luminat. El gruix mínim
de les lletres de metacrilat es de 5cm, i el de l'anagrama es de 15cm.
El frontal de lletres i anagrama es en xapa d'alumini de 4mm, anoditzat (Clase AA20) setinat en els colors
de la marca segons la Normativa de la Universitat de Lleida.
El rètol ha de portar il·luminació LED, llum blanca 6000k, 24v, 220w, amb cable paral·lel de 1mm de
diàmetre per la connexió de les lletres entre sí. La portada de llum fins la façana anirà a càrrec de
l’adjudicatari i sota la supervisió i directrius de la unitat d’Infraestructures de la UdL, la qual també
supervisarà la instal·lació d’aquest element en la façana.
El conjunt del rètol o bé els components elèctrics han de tenir un grau de impermeabilitat a l'aigua IP66.
3.1.3

Conjunt de monòlits

Els monòlits existents ja tenen cimentació feta i caldrà conservar-la i adaptar els panells nous. Per la
construcció de la senyalística exterior nova, l’estructura ha de ser d’un material resistent a la corrosió i
oxidació, ha de ser robusta i duradora, alhora que de fàcil manteniment.
Els panells que formen la part principal de la senyalització, han de ser panells d’alumini anoditzat de
1,5mm. de gruix per les amplades de 600mm., de 2mm. de gruix pels panells de 900mm. i de 1200mm.
Tots el panells han de disposar de cargols soldats a la part lateral per facilitar la seva fixació sobre
l’estructura central i facilitar l’ocultació de tota mecànica de fixació. D’aquesta resulta un sistema
extremadament robust i amb una imatge elegant, sense ser visible cap sistema de fixació.
Tots els panells d’alumini han de tenir els laterals perfectament acabats i bisellats.
Per conferir una major rigidesa al conjunt els panells disposaran d’unes costelles que es fixen també a
l’estructura central mitjançant clips.
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Tota l’estructura central de la senyal es fixarà sobre dos peus d’acer galvanitzat que permeten la seva
posterior instal·lació sobre la cimentació existent, mitjançant fixació mecànica. Les dimensions dels peus
d’acer depenen de la mida i estructura del monòlit triat per a cada ubicació. Les dues mides de peu
s’identifiquen com a “Peu per 53mm.” i “Peu per a 104mm.”
Tota l’estructura es mantindrà oculta gràcies a uns embellidors superior, inferior i laterals, pintats en
color gris obscur i amb un acabat metalitzat, que confereixen al conjunt una imatge elegant.
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3.2 Tractament de superfície
Per assegurar una alta qualitat d’acabats, el tractament de la superfície es de gran importància. En
aquest tractament es diferencien dues fases a les que han de ser sotmesos el panells d’alumini.
a) Pre-tractament
Per tal de garantir una gran adhesió de la pintura i una alta resistència front a la corrosió, alhora
que una superfície uniforme, els panells seran sotmesos a un procés de neteja.
El procés començarà amb el desgreixatge dels panells. Posteriorment seran sotmesos a una
neteja mitjançant banys d’àcid per eliminar el film d’òxid d’alumini. I a continuació se’ls hi
afegiran partícules de titani i zirconi sobre la superfície.
Després d’aquest procés, els panells es netejaran diverses vegades amb aigua neta, i seran
assecats mitjançant forns d’aire calent.
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Tot aquest procés garantirà una bona adhesió de la pintura i una òptima protecció contra la
corrosió.
b) Pintura i acabats finals
Les bases i pintures utilitzades per a l'acabat de les peces metàl·liques han de respondre a un nivell
C3 de resistència a l'oxidació (ISO 12944).
Les pintures han de ser lliures de plom, mercuri i crom
3.2.1. Element corporatiu de formigó
La peça de formigó, un cop netejada, se li aplica una base tipus Procolite Fondo Penetrante (o de
similar característiques), de gran absorció.
L'acabat de la peça serà amb pintura tipus Proakril liso mate, impermeable i transpirable, i amb
conservant anti-fongs. El color es el granat corporatiu, ref. Pantone 228.
L'acabat de la peça s'ha de realitzar un cop instal·lada, per garantir que la superfície no pateixi
durant la seva col·locació i cimentació. Finalment s'hi aplicaran les lletres d'alumini lacades en blanc,
amb el nom del Campus, i adherides amb adhesiu tècnic.
La pintura ha de permetre la fàcil neteja de la peça, en cas de vandalisme. Per altra banda, s'han
d'evitar els tractaments que impedeixin la transpiració de la peça en cas d'humitat. Cal que tingui
un acabat antigrafit i que eviti que la cartellera s’hi quedi enganxada.
3.2.2 Rètol façana
A l'estructura del rètol se li aplicarà una base epoxi (tipus Interpon BPP 330) i un acabat de pintura
de poliester (tipus Interpon D1036). El color de l'estructura ha de ser el mateix que la façana, per
aconseguir la mimesis amb aquesta i que resulti el més invisible possible als ulls.
3.2.3. Monòlits
La pintura és una pintura de polyester (DIN 55950 i DIN 55958) aplicada en esprai mitjançant pistola
en capa entre 25 i 40 micres. Després la pintura és assecada en forn a 180º Celsius durant 10 minuts.
El procés és respectuós amb el medi ambient i les pintures estan lliures de plom, mercuri i crom.
El procés d’assecat es requerit, perquè gràcies a l’assecament amb forn la pintura s’endureix i es
torna més resistent en front a condicions meteorològiques adverses i fins i tot front a grafitis.
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3.3 Resistència a condiciones meteorològiques adverses. Estudi de vent
Els panells dels monòlits han se ser pintats i assecats segons les condiciones esmentades a la secció 3.2,
per tal de garantir una major resistència i durabilitat front a condicions climàtiques canviants, condicions
d’aigua, fred, calor i gelades.
La fixació de l'Element Corporatiu de formigó ha de preveure les característiques climatològiques de
vent de la zona
L'estructura dels monòlits és construïda d’acord a les especificacions descrites a la secció 3.1 per tal de
garantir la resistència enfront a les condicions de vent de la zona on hauran de ser instal·lades.
D’acord amb estudis de vent del territori espanyol, Espanya mostra tres zones de condicions climàtiques
de vent (Zones A,B i C). Essent la categoria C la zona on major càrrega de vent.
La zona on tindran lloc les instal·lacions objecte d’aquest contracte es classificada com a categoria C.
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3.4 Dimensions
3.4.1. Element corporatiu de formigó.
Les dimensions totals de la peça son 295cmx420 x15cm (amplada x altura x gruix), segons plànol
annex I. La part visible té una altura de 350cm, mentre que la part soterrada un mínim de 70cm
de profunditat, per garantir estabilitat i una ferma fixació al sòl, mitjançant cimentació. La
cimentació que es realitzi ha d'estar avalada per un tècnic calculista.
3.4.2. Rètol façana
Les dimensions totals del rètol (anagrama + logotip) son: 227x650x15,4cm (altura x longitut x
fondaria), segons plano adjunt (Annex I). L'anagrama i el logotip han de seguir les especificacions
de la Normativa de Marca de la Universitat de Lleida, respectant el tipus de Lletra i els espais
entre lletres.

3.4.3.

Monòlits

Les mides dels monòlits nous han de respectar els
següents detalls tècnics per tal de garantir una imatge
homogènia de la senyalització exterior.
Detalls:
A = mida panell
B = 53 o 104 mm
D = 53 mm/222 mm, i 104 mm/319,5 mm, i E = 9,5 mm
F = 155 mm
G = mida panell - 121 mm
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3.5. Instal·lació. Requeriments
Donades les especials condicions especificades a la secció 3.3, tota la senyalètica exterior haurà de ser
fixada mecànicament sobre el parament.
Per tal de garantir la correcta resistència dels elements, s’haurà de respectar la següent taula de
cimentacions.
Mòdul 600

Mòdul 900

Mòdul 1200

L

W

L

W

L

W

Peu de 53

650

1100

550

1400

500

1700

Peu de 104

1100

1350

1000

1650

900

1950

La distància entre peus queda reflectida a la següent taula.

Mòdul 600
Mòdul 900
Mòdul 1200

Peu de 53
479
779
1079

Peu de 104
463,8
763,8
1063,8

La instal·lació de tots els elements l’ha de fer l’empresa adjudicatària i sense cap cost addicional per la
Universitat de Lleida.
En el cas del rètol de façana, tota la instal·lació tant de l’element en sí, com de la connexió i portada de
llum fins a la façana, anirà a càrrec de l’adjudicatari i sota les directrius i supervisió de la unitat
d’Infraestructures de la UdL.
3.6 Actualització i possible reparació de desperfectes
3.6.1. Monòlits
El sistema de senyalització exterior és modular i permet la fàcil actualització per mitjà de la
substitució de panells individuals

i mantenir la resta, sense necessitat de canviar tota

l’estructura.
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En cas de desperfectes per cops o vandalisme, és possible la substitució dels panells en mal
estat, i mantenir la resta. Amb la conseqüent reducció de costos.
3.7 Disseny i grafisme
Per a l’element corporatiu de formigó i rètol de façana consultar Annex I.
3.7.1. Monòlits
Per l’aplicació dels dissenys i gràfics sobre la senyalística exterior s’hauran de seguir les següents
pautes:
1. Color de fons del panell. Panell pintat en el color especificat d’acord amb el manual
gràfic. Pintura d’acord amb les especificacions descrites a la secció 3.2b
2. Informació i text s’hauran d’aplicar mitjançant vinil de tall. El vinil ha de ser polimèric
d’alta qualitat i durabilitat tenint en compte la situació i condicions meteorològiques que
haurà de suportar.
Vinils de la sèrie Avery 800 o superior.
3. Els plànols i altra informació gràfica aplicable sobre la senyalística es farà mitjançant
impressió en vinil blanc polimèric d’alta qualitat amb protector laminat setinat polimèric de
la mateixa qualitat, per tal de garantir la màxima resistència i el menor desgast front als rajos
UV.
4. La impressió es farà aplicant tecnologia d’impressió làtex, que garanteix una gran
resolució, una qualitat d’imatge nítida i impressions de llarga durada que suporten les
inclemències del temps.
La tecnologia làtex es respectuosa amb el medi ambient perquè no produeix emissions que
perjudiquin l’ozó durant la impressió ni contenen contaminants de l’aire.
3.8

Sistema respectuós amb el medi ambient en la producció i manteniment

En la producció del conjunt de la senyalística es imprescindible utilitzar els materials indicats, que son
de fàcil reciclabilitat per canals oficials, com l'alumini. Les pintures han de ser lliures de plom, mercuri i
crom. La tecnologia d'impressió làtex garanteix una fabricació respectuosa amb l'entorn.
3.8.1. Element corporatiu de formigó
L'acabat de la peça ha de permetre una senzilla neteja amb aigua.
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3.8.2. Monòlits
Els sistema no requereix un manteniment especial. Només caldrà netejar la superfície amb un
drap suau lleugerament humit amb detergent neutre per finestres.
4.

DETALL I QUANTITAT D’ELEMENTS DE SENYALÈTICA EXTERIOR OBJECTE DEL PRESENT CONTRACTE

D’acord amb l’estudi de necessitats objecte del
pressent contracte les quantitats es detallen en
l’annex II dels presents plecs tècnics.
Tenint en compte les especials condicions
climatològiques i de vent de la zona on haurà de tenir
lloc la instal·lació dels elements objecte del present
contracte, les unitats anteriorment esmentades
hauran de ser construïdes segons el següent detall i
sempre que no es puguin adaptar a les cimentacions
actuals.
a) Els monòlits de mida 1800x900mm. hauran de
tenir una estructura segons el següent detall:
A = 900mm.
B = 53mm.
D = 222mm.
E = 9,5mm.
F = 155mm.
G = 779mm.
Segons les característiques descrites a la
secció “3. Materials”, els panells d’alumini
hauran e tenir un gruix de 2mm.
b) Els monòlits de mida 2700x900mm. hauran de tenir una estructura segons el següent detall:
A = 900mm.
B = 104mm.
D = 319,5mm.
E = 9,5mm.
F = 155mm.
G = 779mm.
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Segons les característiques descrites a la secció “3. Materials”, els panells d’alumini hauran e
tenir un gruix de 2mm.
c) Els monòlits de mida 1800x1200mm. hauran de tenir una estructura segons el següent detall:
A = 1200mm.
B = 104mm.
D = 319,5mm.
E = 9,5mm.
F = 155mm.
G = 1079mm.
Segons les característiques descrites en el punt 3, Materials, els panells d’alumini hauran de
tenir un gruix de 2mm.
5.

UBICACIÓ

La ubicació aproximada dels diferents elements de senyalització que són objecte del present contracte
queden detallats a l’Annex II, del pressent plec de condicions tècniques. Un cop adjudicat el contracte
s’analitzarà si les ubicacions previstes són les millors per la UdL.
6.

GARANTIA

El termini de garantia ha de ser d’un mínim de 10 anys.
7.

TERMINI SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ

Es dona un termini màxim de 2 mesos per a l’entrega i col·locació de tots el elements.
8.

PRESSUPOST

El pressupost total de licitació és de 59.504,13€ (IVA exclòs) de la contractació per al subministrament i
instal·lació dels elements de senyalització exterior que són objecte del present contracte inclou les
següents partides:
-

-

Desinstal·lació i retirada dels elements de senyalística antics en cas que sigui necessari i
transport a la deixalleria corresponent.
Cimentació pels elements nous de senyalística objecte d’aquest contracte. No es facturaran
aquelles cimentacions que es puguin aprofitar en cas que coincideixin en lloc i tipus amb les que
fan falta per la instal·lació.
Subministrament i instal·lació de 1u. Element Corporatiu de formigó al Campus Rectorat
Subministrament i instal·lació de 1 rètol de façana al Campus de Cappont inclosa la part
elèctrica.
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-

Subministrament i instal·lació dels nous elements de senyalització exterior, monòlits, que es
detallen en aquest contracte.

II.
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