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1 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present plec és la definició de les condicions tècniques per a la renovació de la 

senyalització vertical, horitzontal i seguretat vial dels carrers del recinte de Mercabarna.  

Els treballs inclouen el subministrament, la instal·lació i/o reparació de senyals de circulació i 

informatives, el repintat de les línies i marques vials i la reposició de diferents elements de 

seguretat vial. 

2 AMBIT GENERAL D’ACTUACIÓ  

L’àmbit d’actuació dels treballs de senyalització definits en el present document son tots els 

vials, voreres, i espais exteriors del recinte de Mercabarna a la Zona Franca (Barcelona) i al 

Terme Municipal de Sant Boi (Mb Flor). 

A l’Annex III s’adjunta documentació gràfica d’ambdós recintes, amb identificació dels 

elements de senyalització horitzontal i vertical dels vials inclosos en l’àmbit d’actuació. 

3 IMPORT DEL PRESSUPOST Y DURADA DEL CONTRACTE 

L’import anual estimat es de 120.213,20 euros, IVA exclòs. La vigència del contracte serà de tres 

anys i prorrogable per un any. 

Els preus del contracte no seran objecte de revisió. 

4 DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS 

4.1 SENYALITZACIO HORITZONTAL 

I. TREBALLS A REALITZAR 

Els treballs a executar consistiran bàsicament en el repintat de les marques vials existents, 

que han envellit amb el temps. Per als vials repavimentats, les marques vials es 

replantejaran i s’aplicaran de nou. L’aplicació de les marques de vials es realitzarà amb 

maquinaria que disposi de control automàtic de la dosificació, evitant les feines manuals. 

Aquests treballs es descomponen en les unitats següents, les quals es defineixen amb 

exactitud en “ l’Annex I - Pressupost base” del present document: 

- Marca vial contínua de 10cm o 15cm, color blanc o groc, continua o discontinua. 

- Faixa continua o discontinua de 30cm o 40cm, color blanc. 

- Pintat de vorades de formigó prefabricat (cantell vertical i cara superior), color groc 

- Pas zebra, color blanc. 

- Engraellat, color groc. 

- Símbols, fletxes o textos, color blanc. 

- Esborrat de marca vial  

A l’Annex II figura la geometria i dimensions dels símbol basics.  
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II. SELECCIÓ DELS MATERIALS 

Per determinar el producte mes adient per l’execució de les marques de vials s’hauran de 

tenir en compte els següents condicionants: 

 

a) El nivell de durabilitat en funció del desgast 

Segons la intensitat del tràfic de cada via i el tipus de marca a realitzar s’utilitzarà el tipus 

de material que proporcioni una major durabilitat de la senyalització. Així, s’estableix la 

següent relació entre material a utilitzar i factor de desgast de les marques: 

 FACTOR DE 
DESGAST 

NIVELL DE 
DURABILITAT 

PINTURES 4 - 9  

TERMOPLASTIC EN 
CALENT I PLASTIC EN 
FRED 

PULVERITZACIO 10 - 4  

EXTRUSIO O 
ARROSSEGAMENT 

15 – 18 P6 

19 -21 P7 

 

S’estableix la següent classificació de zones segons la intensitat de tràfic i l’ús del vial: 

- Zona Especial: Intensitat de tràfic elevada (entre 10.000 i 20.000 vehicles diaris), 

circulació interna continuada, circulació continua de carretons de càrrega-descàrrega 

de camions i requeriment de neteja diària amb aigua freàtica a pressió (amb cert 

contingut de sal). Aquest area afecta als tres Accessos a Mercabarna (peatges), al 

carrer Major i Transversal 6, així com als vials i aparcaments del voltant dels Mercats 

de Fruites i del Mercat del Peix. En aquesta zona el factor de desgast s’estima entre 

15 i 21 (nivell de durabilitat P6 i P7). 

- Zona Convencional: per a la resta de vials, amb una intensitat de tràfic menor (vials 

de la ZAC, Escorxador, Mercabarna Flor, etc.  

Les marques de vials seran sempre del Tipus II, per mantenir les seves propietats en 

condicions de pluja o humitat. 

 

b) La identificació de si es tracta d’una operació de repintat o una primera aplicació. 

En el cas de repintat, cal tenir en compte el tipus de pintura de la marca existent i el seu 

nombre de capes. Si existeixen quatre capes o mes serà necessari procedir a la seva 

eliminació prèviament a l’aplicació del nou material. 
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A continuació s’indica en una taula esquemàtica la compatibilitat entre tipus de pintures: 

CAPA    
BASE 

CAPA                 
NOVA 

PINTURA ACRILICA 
TERMOPLASTICA 

PLASTIC EN FRED, 
DOS 

COMPONENTS 

TERMOPLASTIC 
EN CALENT 

CINTES 
PREFABRICADES 

PINTURA 
ALCIDICA 

MODIFICADA 

PINTURA 
ACRÍLICA, BASE 

AIGUA 

PINTURA ACRILICA 
TERMOPLASTICA 

EXCELENT BONA BAIXA BONA BAIXA BONA 

PLASTIC EN FRED, 
DOS COMPONENTS 

BONA EXCELENT NULA BONA BONA BONA 

TERMOPLASTIC EN 
CALENT 

BIXA BAIXA EXCELENT BAIXA BAIXA BAIXA 

CINTES 
PREFABRICADES 

NULA NULA NULA EXCELENT NULA NULA 

PINTURA ALCIDICA 
MODIFICADA 

BONA BONA BAIXA BONA EXCELENT BONA 

PINTURA ACRÍLICA, 
BASE AIGUA 

BONA BONA EXCELENT BAIXA BONA EXCELENT 

 

Per a eliminar les marques existents a les vies a fi de permetre  una nova aplicació, no 

s’autoritza l’ús de decapants ni de procediments tèrmics, el procediment d’eliminació a 

utilitzar serà a base d’aigua a pressió, projecció d’abrasius o fresat de la superfície sense 

afectar al material de suport. 

 

c) El material del suport. 

En cas de pintat de nou o eliminació completa de la pintura antiga, per l’elecció del tipus 

de pintura i el mètode d’aplicació, es tindrà en compte la idoneïtat indicada en la taula 

següent, en funció del tipus de suport: 

  ASFALT NOU ASFALT VELL FORMIGO 

PINTURA 
ACRILICA 

TERMOPLASTICA 
PULVERITZADA 2 3 3 

BASE AIGUA 
PULVERITZADA 3 2 2 

EMPRIMACIO ACRILICA PULVERITZADA - - 3 

TERMOPLASTICA 
EN CALENT                
(*) 

PULVERITZADA 3 2 1 

EXTRUSIO 3 1 1 

ARROSSEGAMENT 0 0 0 

DOS 
COMPONENTS 
EN FRED (*) 

PULVARITZADA 3 3 3 

EXTRUSIO 3 2 3(**) 

ARROSSEGAMENT 3 (**) 2(**) 3(**) 

(*)  LLARGADURADA 

(**)  NOMES APLICACIO MANUAL 

LLEGENDA DE VALORACIÓ:   0 – NO APROPIADA 
    1 – POC APROPIADA 
    2 – APROPIADA 
    3 – MOLT APROPIADA 
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III. EXECUCIO 

L’adjudicatari haurà de fer entrega als Tècnics de Mercabarna, abans de l’inici dels 

treballs, la relació de les empreses subministradores dels materials a emprar en les 

marques viàries, així com les marques comercials, i els certificats acreditatius de 

compliment d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement 

de la marca o segell de qualitat, segons Norma UNE 135 200-2. 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, 

d’acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277-1. 

Correspondrà a l’adjudicatari l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 

l'obra, així com la disposició de senyals, tanques, cons, cintes i d’altres elements 

necessaris per a la correcta senyalització de la zona de treball i la protecció dels 

treballadors. 

Serà condició indispensable per l’aplicació de pintura sobre qualsevol superfície, que 

aquesta es trobi completament neta, exempta de material solt o mal adherit i 

perfectament seca. Per eliminar la brutícia i les parts soltes o mal adherides que presentes 

les superfícies de morters i formigons, s’utilitzaran raspalls amb pues de duresa menor 

per les bituminoses. La pintura s’aplicarà sobre superfícies rugoses que facilitin la seva 

adherència. La neteja de la pols de les superfícies es realitzarà mitjançant un rentat intens 

amb aigua. 

L’aplicació de pintura sobre el paviment per a l’obtenció de les diferents marques segons 

els sistema utilitzat hauran de complir els requisits respecte als components, definides a la 

UNE EN 1423, la UNE 135200, la UNE 135274 i la UNE 135287, sent els mínims 

acceptables: 

 

METODE D’APLICACIÓ 

DOSIFICACI STANDARD (g/m2) 

MATERIAL BASE 
MICROESFERES DE 

VIDRE 

PINTURES PULVERITZACIO 720 480 

TERMOPLASTICS EN 
CALENT 

PULVERITZACIO 3.000 500 

EXTRUSIO 5.000 500 

PLASTICS EN FRED, DOS 
COMPONENTS 

PULVERITZACiO 1.200 500 

EXTRUSIO O ARROSSEGAMENT 3.000 500 

 

La dosificació de microesferes de vidre de post-barrejat serà mínim de 350 g/m2 . La 

dosificació d’afegits antilliscants serà mínim de 300 g/m2 

S’hauran de seguir estrictament les condicions de conservació, dosificació i d’aplicació 

especificades pel fabricant de la pintura. No s’aplicarà materials que hagin superat els sis 

(6) mesos des de la seva fabricació, independentment de les condicions de manteniment. 

L’Adjudicatari haurà d’impedir el pas de tot tipus de trànsit mentre duri el procés 

d’assecat inicial de les marques vials recent aplicades, mitjançant l’adopció de les 

precaucions que siguin convenients, sent a càrrec d’aquest les despeses que es generin. 
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IV. GARANTIES 

Per al termini de garantia dels treballs d'aplicació de pintures plàstiques (en fred i en 

calent) per a l'obtenció de marques sobre el paviment asfàltic s’estableix la següent 

classificació: 

- Per als vials situats a la zona Especial, amb una intensitat de tràfic elevada, el període 

de garantia serà de TRES mesos. 

- Per a la resta de vials de les zones Convencionals, el període de garantia s’estableix en 

SIS mesos. 

Durant aquest període, la senyalització haurà de ser perfectament visible i sense 

alteracions notables. En aquest període, qualsevol execució de treballs mal realitzats a 

judici de la inspecció tècnica de Mercabarna o que no compleixi el període de garantia 

establert, s’haurà de substituir o refer a càrrec de l’adjudicatari.  

 

4.2 SENYALITZACIO VERTICAL 

I. TREBALLS A REALITZAR 

Dintre d’aquest apartat, els treballs a executar es descomponen en les unitats següents, les 

quals es defineixen amb exactitud en “ l’Annex I - Pressupost base” del present document: 

- Subministrament de senyals de tràfic i panells. 

- Subministrament d’ancoratges, pals de suport i formació de fonaments en cas necessari. 

- Desmuntatge de senyals existents 

- Reparació de senyals existents i revisió d’ancoratges 

- Muntatge de panells i senyals, noves o reparades. 

 

II. CARACTERISTIQUES 

Forma i dimensions 

La forma, disseny i colors s’ajustaran a les característiques que fixa el Catàleg Oficial de Senyals 

de Circulació del Ministeri d’Obres Publiques i Transports, les quals figuren com a Annex I al 

Reglament General de Circulació (RD 1428/2003 de 21 de novembre) 

Les dimensions de les senyals de tràfic seran les que s’indiquen en el següent esquema: 
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Materials 

El material a utilitzar per a la fabricació dels senyals verticals de circulació podrà ser acer 

galvanitzat o alumini, els quals hauran de complir les característiques definides, per a cadascun 

d’ells: 

- Plaques de xapa d’acer galvanitzat. Les plaques de xapa d’acer galvanitzat utilitzades com 

substrats per a la fabricació de senyals verticals de circulació compliran els requisits 

especificats per aquestes en la norma UNE 135310, amb un gruix mínim de 1.8mm i 

tolerància de 0.2mm, amb recobriment galvanitzat en continu per immersió de 18µm de 

gruix per cara. 

Totes les plaques tindran un reforç perimetral de vint i cinc mil·límetres d’ample, que 

estarà format per la mateixa xapa del senyal plegat en angle recte. Es toleraran 

desviacions en ± 2,5 mm.  

El color del revers de les plaques serà a definir per Mercabarna. També haurà de constar 

el nom del fabricant, la data de fabricació i el logotip de Mercabarna.  

- Plaques d’alumini. Les plaques d’alumini seran de 1.8mm de gruix, aliatge 1050 i tindran 

doble plec perimetral. La unió del rail amb la xapa serà mitjançant soldadura per punts. 

Estaran pintats amb resines de poliester, amb un gruix de 50-70 µm.  

Els  elements de fixació al pal estaran fabricats amb fundició d’alumini i acabat lacat. Els 

cargols seran d’acer inoxidable. 

- Lames de xapa d’acer galvanitzat. Les lames de xapa d’acer galvanitzat compliran els 

requisits especificats per aquests en la norma UNE135320. 

- Lames d’alumini. Els panells formats amb lames de xapa d’alumini per a senyals 

informatives podran ser tancats amb de doble lamina o oberts amb lamina simple, 

emmarcats per un perfil extrusionat amb ranures per insertar les lames. Els elements de 

fixació al pal estaran fabricat amb fundició d’alumini i cargols d’acer inoxidable. 

L’acabat de tots els elements serà lacat. Les lames d’alumini compliran els requisits 

especificats per aquests en la norma UNE 135321. 

- Pals de fixació. Els materials utilitzats per a la fabricació dels pals de fixació seran d’acer 

galvanitzat en calent, l’acer base utilitzat serà, com a mínim, del tipus S 235 grau JR, 

segons la norma UNE EN 10025.  

Queda prohibida la utilització d’acer electrozincat o electrocadmiat, sense tractament 

superficial. 

S’utilitzaran pals de fixació fabricats amb alumini, convenientment dimensionats, per al 

suport de senyals o rètols fabricats també en alumini. Els perfils estaran fabricats amb 

alumini extrusionat i acabat lacat amb pintura en pols de resina de poliester. 

La geometria i dimensions dels pals serà la determinada per l’aplicació de la norma UNE 

135311. 

  



 
 
 
 

    9 
 

Retrorreflexió 

La selecció del nivell de retrorreflexió esta en funció del tipus de via i de la il·luminació 

ambient de l’entorn, amb la finalitat de garantir la seva visibilitat tant de dia com de nit. 

Donades les característiques del recinte de Mercabarna, en caràcter general, s’estableix 

que el nivell mínim de retroflexió de les senyals, rètols i panells serà com a mínim de 

Nivell 1. Per a senyals de perill, prioritat i prohibició d’entrada s’haurà d’utilitzar el Nivell 2 

 

Fonaments i ancoratges 

La instal·lació del elements de suport de les senyals compren la demolició del paviment i 

la excavació del terreny, la formació del fonament de formigó (amb col·locació de suports 

o plaques d’ancoratge) i la reposició del paviment existent. 

Per cada tipus de senyal, l’adjudicatari presentarà el dimensionat de la solució de 

fonamentació adient, adjuntant càlculs justificatius i especificant les hipòtesi 

considerades, que compliran els requeriments de la UNE 135 311. 

 

III. EXECUCIÓ 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de realitzar una memòria tècnica mensual que inclourà 

l’inspecció de tots els elements de senyalització vertical existents, on es detallaran tots els 

desperfectes i/o deficiències que presentin. Mercabarna inclourà en la programació dels 

treballs a executar la intervenció en els elements que consideri necessaris i convenients. 

El termini de lliurament dels senyals i suports verticals de transit serà d’un màxim de vint dies 

des de cadascuna de les peticions de subministrament. 

IV. GARANTIES 

L’adjudicatari es farà responsable de la garantia, de fins a 7 anys, de tots els elements de 

senyalització vertical instal·lats. Aquesta garantia cobrirà tots els defectes de fabricació i 

qualitat dels materials utilitzats, davant a l’atac d’agents atmosfèrics i la radiació ultraviolada, 

així com la qualitat constructiva de tots els materials utilitzats pes als fonaments, sistemes 

estructurals i d’ancoratge.  

 

4.3 ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL 

S’inclouen en aquest apartat diversos elements de senyalització i seguretat vial: 

- Fites captafars, ull de gat, per ancoratge al paviment. 

- Fita vèrtex de material plàstic, delimitadora d’illetes, amb ancoratges a terra. 

- Banda sonora i reductora de velocitat, de cautxú 

- Perfil “bionda” d’acer galvanitzat per formació de barrera de seguretat, amb cua de peix i 

suports. 
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5 PROCEDIMENT I CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

5.1 PROCEDIMENT DELS TREBALLS 

Mercabarna entregarà a l’adjudicatari els plànols generals amb identificació de tots els 

elements de senyalització existents als recintes de la Zona Franca i a Sant Boi de Llobregat. 

Aquesta informació es facilitarà en format digital (Autocad MAP 3D 2013). L’adjudicatari serà 

l’encarregat i responsable de mantenir, al seu càrrec, la informació actualitzada respecte a 

l’inventari i a les modificacions que es produeixi en qualsevol tipus de senyalització.  

En primer lloc, els Serveis Tècnics de Mercabarna determinaran, mitjançant la pròpia 

inspecció, els treballs de nova aplicació o conservació a realitzar dels elements de  

senyalització de Mercabarna. Aquestes actuacions concretes a realitzar, així com la durada 

màxima de les intervencions i les franges horàries operatives, es relacionarà en un document 

que serà lliurat a l’adjudicatari. 

Aquest comunicat podrà ser diari, setmanal o mensual i podrà incloure actuacions puntuals 

individuals o actuacions per zones. 

Un cop finalitzats els treballs programats, l’adjudicatari informarà als Serveis Tècnics de 

Mercabarna, que revisaran d’immediat la qualitat de l’execució així com els amidaments de les 

unitats d’obra realment executades. S’elaborarà un document que contingui el resultat de la 

inspecció final, que servirà a efectes d’albarà d’entrega de feines efectivament realitzades i 

que serà imprescindible per procedir a la facturació dels treballs realitzats. 

 

5.2 HORARIS D’ACTUACIÓ  

Amb excepció d’aquells casos singulars que requereixin la seva realització en altres horaris, o 

sempre i quan les parts acordin de mutu acord un horari diferent, els treballs es realitzaran 

prioritàriament en dies laborables de 8:00 a 18:00h. 

Cal tenir en compte que els treballs de pintat de la senyalització horitzontal s’hauran 

d’executar de manera que no afectin al funcionament normal dels mercats, així, caldrà 

programar algunes actuacions en horari nocturn o dies festius per evitar el transit rodat. Els 

treballs en horari especial no suposaran la repercussió de cap sobrecost per Mercabarna. 

Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari procedirà a solucionar, en l’espai de temps mes 

breu possible, qualsevol tipus d’incidència i/o emergència que es pugui produir, mitjançant 

l’equip propi dotat amb els mitjans necessaris. 

 

5.3 SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

El contractista haurà de disposar de tots els mitjans de senyalització adients, com les llums 

intermitents, fites, discos, etc. sempre que siguin necessaris en la realització del treballs a 

desenvolupar. 
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5.4 RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES    

Personal 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia 

dels treballs a executar. La distribució del personal al llarg de l’any pot ser variable segons les 

necessitats de les actuacions a realitzar.  

L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en nombre i qualificació, per la 

realització de tots els treballs contemplats en el present plec i haurà de presentar una relació 

del personal propi disponible per l’obra. L’adjudicatari disposarà d’un equip d’actuació rapida 

en cas d’emergències, amb capacitat de mobilitat, autonomia i personal polivalent.  

El personal que realitzi els treballs haurà d’estar dirigit i controlat per un supervisor que 

pertany a l’empresa adjudicatària. El supervisor assumirà les funcions de responsable de 

personal i medis, coordinador per a cobrir les necessitats diàries de les obres, responsable de 

maquinaria, responsable de seguretat, control de qualitat i interlocutor amb les persones 

assignades per Mercabarna.  

La manca de qualificació suficient per part del personal, segons la tipologia dels treballs, o la 

deficient organització de l’adjudicatari, facultarà als Tècnics de Mercabarna a ordenar l’aturada 

de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. Es farà 

constar la  infracció i s’aplicarà la sanció corresponent.  

La prestació d’aquests serveis no crea cap vincle laboral ni de cap altre tipus amb MB, 

depenent exclusivament del adjudicatari, el qual estarà obligat al què es disposa a la legislació 

vigent en matèria laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals i serà l’únic 

responsable de l’esmentat compliment 

El personal haurà d’anar convenientment uniformat, amb tots els Equips de protecció 

Individual necessaris per a cascuna de les tasques que realitzi, d’acord amb el Pla de Seguretat 

i Salut aprovat. 

 

Maquinaria 

L’adjudicatari també disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars 

necessaris per la correcta execució dels treballs encarregats i hauran d’estar en bon estat de 

conservació. Tots aquest elements es consideraran inclosos en els preus unitaris de contracte. 

Per a garantir l’obtenció del resultats previstos, l’aplicació de les marques de vials es realitzarà 

amb maquinaria que disposi de control automàtic de la dosificació, amb un compressor amb 

una capacitat mínima de subministrament d’aire de 2100l/m, un dipòsit de pintura de 350litres 

com a mínim i amplada de traç regulable de 10 a 30cm. 

Les reparacions i manteniment per a la perfecta conservació dels vehicles, motors, màquines, 

aparells, instruments, estris, etc. seran totalment a càrrec de l’adjudicatari, així com les 

despeses de carburants i assegurances dels vehicles. 

  



 
 
 
 

    12 
 

5.5 QUALITAT DELS TREBALLS  

Les pintures i les senyals verticals utilitzades per l’adjudicatari hauran d’acreditar el 

acompliment de les característiques mínimes exigides en el present plec, mitjançant certificats 

emesos per laboratoris homologats. 

També caldrà que s’aportin els certificats de compliment de la ISO 9002, sobre garantia en el 

procés de fabricació dels productes. 

Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no 

figurarà a l’oferta cap partida per aquest concepte. L’adjudicatari facilitarà a Mercabarna la 

documentació resultant de l’autocontrol dels materials utilitzats. 

Mercabarna té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar la qualitat. Si els 

assajos donessin un resultat negatiu, el cost d’aquests aniria a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. 

L’adjudicatari haurà de substituir o refer a càrrec seu, qualsevol execució defectuosa de 

treballs o condicions inadequades dels materials, a judici dels tècnics de Mercabarna. Si 

l’adjudicatari no actua de la forma indicada, Mercabarna assumirà, mitjançant els 

procediments oportuns, la correcció de l'anomalia, el cost de la qual anirà a càrrec de 

l'adjudicatari de la contracta. 

Qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació amb caràcter permanent a les obres de 

construcció o a part d’elles, hauran de disposar de marcatge CE segons Directiva Europea (EU 

Nº 305/2011), justificant el compliment de la legislació obligatòria en matèria de requisits 

essencials dels productes, garantir que no presentin riscos per les persones, als bens o al medi 

ambient i per facilitar els controls del mercat comunitari. El marcatge de conformitat, format 

per les inicials "CE", estarà col·locat sobre el producte i anirà seguida del nombre de 

identificació de l’Organisme Notificat.  

 

5.6 SEGURETAT I SALUT 

Al inici del contracte, l’adjudicatari entregarà a MB l’avaluació de riscos i l’avaluació de 

l’activitat preventiva de l’empresa. També elaborarà un Pla de Seguretat dels treballs més 

habituals i que serà vigent durant tot el contracte.  

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la obligatorietat de garantir la seguretat laboral 

als seus treballadors. Caldrà que posi a la seva disposició tots els elements que permetin 

aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada cas. 

L’adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis 

de tot ordre, i serà responsable dels accidents o danys que es puguin produir (s’inclouen danys 

a tercers), per no haver aplicat les mesures de seguretat o per omissió d’aquestes, siguin o no 

advertides per els Tècnics de MB. 

 



 
 
 
 

    13 
 

5.7 NETEJA D’OBRA 

L’adjudicatari està obligat a mantenir net,  tant de runa com de materials sobrants, l’espai de 

treball i el seu voltant, incloent els vials d’accés a les zones de treball, per tal d’oferir un 

aspecte òptim de servei. Aquesta retirada de runa i neteja serà diària, al finalitzar la jornada. 

Una vegada acabada l’obra, l’adjudicatari procedirà a la neteja general de l’obra, retirarà els 

materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i, en general, 

s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. Si l’adjudicatari no ho complís, 

la Propietat podrà fer-ho a càrrec d’aquest. 

 

5.8 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA  

L’adjudicatari està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els treballs 

(pintures, dissolvents, envasos, runes, etc.) segons estableix la Llei de Residus. 

La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 

seran a càrrec de l’adjudicatari. Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més 

gran que la prevista inicialment, ni l’omissió en la esmentada justificació de l’operació de 

transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari 

contractat. 

 

5.9 RESPONSABILITATS, INFRACCIONS I SANCIONS 

L’adjudicatari serà el responsable dels actes i/o omissions de tots els empleats i no tindrà dret 

a cap indemnització per l’augment de l’import que pugui ocasionar-li les maniobres 

equivocades que cometés durant la construcció. 

L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys que pogués ocasionar durant els treballs 

que realitzi o com a conseqüència dels mateixos, tant en instal·lacions com en materials o 

persones. 

Es relacionen a continuació algunes infraccions que podran donar lloc a sancions econòmiques 

o inclús a la resolució del contracte. Així, es quantifica cada infracció en funció de la seva 

gravetat: 

- Desobediència reiterada a les ordres escrites relatives a la prestació de les obres indicades 
en el contracte......................................................................................................................... 2 

- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social .............................................. 3 
- Incompliment de la normativa d’abocament de residus ........................................................ 1 
- L’abandonament de l’obra sense causa justificada ................................................................ 1 
- Paralitzacions o interrupcions en la prestació de l’obra ......................................................... 2 
- Retard sistemàtic en la realització de l’obra, respecte a l’horari establert ............................ 2 
- No utilització dels mitjans mecànics o humans ofertats i/o adients ...................................... 2 
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació ................................................................. 1 
- Rebre, tant l’empresa adjudicatària, com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 

remuneració per part dels usuaris que no estigui degudament autoritzada ......................... 3 
 
Per cada punt s’estableix una sanció econòmica de 2.000€. L’acumulació de 10 punts en el 
període màxim d’un any facultarà a Mercabarna per rescindir el contracte.   
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6 DISPOSICIONS ECONOMIQUES  

6.1 UNITATS D’OBRA 

A L’Annex I del present document s’adjunta el pressupost base de licitació, on es detallen les 

unitats d’obra, amidament i preu unitari de cada unitat d’obra que es preveu executar segons 

les indicacions contemplades en aquest plec. 

La descripció de les operacions, materials i maquinaria necessaris per a executar cada unitat 

d’obra es enunciativa, per tant, les operacions, materials o maquinaria no relacionats, però 

necessaris per a executar cada unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, 

conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.  

 

6.2 PREUS UNITARIS 

Els preus unitaris inclouen: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), 

transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la 

corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

ferramentes i instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat 

corresponent, les despeses derivades de l’aplicació del pla de seguretat i salut, els costos de 

control de qualitat propi i totes les despeses que es contemplen en els documents 

contractuals. 

Els preus unitaris també inclouen els costos directes, costos indirectes, despeses auxiliars, les 

despeses generals i el benefici industrial. A aquests preus s’afegirà de forma explícita l’IVA 

vigent.  

En el cas que sigui necessari per l’execució dels treballs, el subministrament d’algun element 

especial o material no inclòs a la relació de preus del present plec , aquest es valorarà tenint en 

compte els preus unitaris i rendiments de la base de preus de ITEC. Si la base de dades 

indicada no conte el preu de l’element especial, es presentarà una oferta amb preu de mercat.. 

En ambdós casos, l’import haurà de ser aprovat pel responsable de Mercabarna en el moment 

de l’encàrrec, abans de procedir al seu subministrament 

 

6.3 PREU DE LICITACIO 

Els licitadors hauran de presentar la oferta econòmica redactada d’acord al model de 

proposició que figura en el plec de condicions administratives. L’import indicat en aquesta 

proposició correspondrà a l’oferta anual per a la realització de les operacions descrites en el 

plec de condicions tècniques. Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que 

presentin un import total superior al de licitació. 

Els amidaments previstos son estimats,  per tant l’import final del pressupost es únicament 

indicatiu i expressa la màxima despesa prevista. Mercabarna podrà modificar a la baixa el 

volum de les intervencions, i augmentar o disminuir l’amidament de les unitats d’obra en 

funció de les necessitats concretes, sense que pugui derivar-se cap reclamació a causa del 

menor import executat o de les diferencies en els amidaments. 
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6.4 CERTIFICACIONS 

Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats de forma individual i un cop hagin 

estat finalitzades les obres contractades. L’import certificat serà el que resulti de l’aplicació 

dels preus unitaris  de l’oferta multiplicats per les unitats d’obra efectivament executades. Per 

aquest motiu, s’adjuntarà a la factura el full d’inspecció de final d’obra signat pel tècnic 

responsable del seguiment, així com de l’encarregat dels treballs per part de l’adjudicatari. 
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7 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

CONSTRUCCIO 

 CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES. Se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

firmes y pavimentos. Disposició: Orden FOM/891 -  01/03/2004. Departament: Ministerio de 

Fomento. Publicació: BOE núm. 83 - 06/04/2004. Pliego de prescripciones técnicas generales 

para las obras de carreteras PG-3. Ref. posterior: 07/04/2004. Entrada en vigor: 07/04/2004.  

Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 Orden - 28-12-1999. Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras 

PG-3.. Ministerio de Fomento. Se actualiza el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. BOE núm. 24 28-01-2000. Modifica l'article 700 "Marcas viales", que 

passa a denominar-se "Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras". 

Incorpora nous articles: 701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes", 

702 "Captafaros retrorreflectantes" , 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectante" i 704 

"Barreras de seguridad". Àmbit d'aplicació: ESTATAL  

 CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES. Se modifican determinados artículos del 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras. Disposició: Orden -  

21/01/1988. Departament: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Publicació: BOE núm. 

29,51 - 03/02/1988. Fitxa principal: -197607-003 P; Pliego de prescripciones técnicas generales 

para las obras de carreteras PG-3. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 CARRETERES, PG 3 PLEC GENERAL DE CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES PG-

4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras". Disposició: Orden 

-  02/07/1976 . Departament: Ministerio de Obras Públicas.  Publicació: BOE núm. 162, 175 - 

07/07/1976. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 ORDEN de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la 8.2-IC, “MARCAS VIALES”, de la 

Instrucción de Carreteras. Nota de servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y 

mantenimiento de las características de la señalización horizontal. 

 

RESIDUS 

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. Residuos y suelos 

contaminados. Disposició : Ley 22 -  28/07/2011. Departament: Jefatura del Estado. Publicació: 

BOE núm. 181 - 29/07/2011. Ref. posterior: 30/07/2011. Entrada en vigor: 30/07/2011. Àmbit 

d'aplicació: ESTATAL.  

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Programa de 

gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de 

distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

Disposició: Decret 87 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Publicació: DOGC núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 

06/08/2010. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS, PROJECTES . S'aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]. Disposició: Decret 

89 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Publicació: DOGC 

núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 06/08/2010. Àmbit 

d'aplicació: CATALUNYA 

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Text refós de 

la Llei reguladora dels residus. Disposició: Decret Legislatiu 1 -  21/07/2009. Departament: 

Departament de la Presidència. Publicació: DOGC núm. 5430 - 28/07/2009. Ref. posterior: 

29/07/2009. Entrada en vigor: 29/07/2009. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 

 ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT, PROJECTES, RESIDUS D'ENDERROCS I DE 

CONSTRUCCIÓ. Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Disposició: Real Decreto 105 -  01/02/2008. Departament: Ministerio de la Presidencia. 

Publicació: BOE núm. 38 - 13/02/2008. Àmbit d'aplicació: ESTATAL 

 PROJECTES, ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT.  Reglament Metropolità per 

a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció.  Disposició: Acord -  

06/02/1997. Departament: Consell Metropolità. Publicació: BOP núm. 43 - 19/02/1997. Àmbit 

d'aplicació: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. 

 MEDI AMBIENT, RESIDUS, RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ. Catàleg de residus de 

Catalunya. Disposició: Decret 34 -  09/01/1996. Departament: Departament de Medi Ambient. 

Publicació: DOGC núm. 2166 - 09/02/1996. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA. 

 

NORMES UNE 
 

 Norma UNE EN 1423: “Materials per a la senyalització vial horitzontal. Material de 
postbarrejat. Microesferes de vidre, afegits antilliscant i barreja d’ambdós”. 

 Norma UNE EN 1436: “Materials per a la senyalització vial horitzontal. Comportaments de les 
marques vials aplicades a la calçada”. 

 Norma UNE EN 1824: “Materials per a la senyalització vial horitzontal. Proves de camp”. 

 Norma UNE 135200:“Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. 
Materials. Assaigs de laboratori i durabilitat.”. 

 Norma UNE 135214:“Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Marques 
vials. 

 Visibilitat diürna. Determinació puntual de la relació de contrast de les marques vials amb el 
paviment”. 

 Norma UNE 135274:“Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Marques 
vials. Determinació de la dosificació”. 

 Norma UNE 135277:“Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. 
Maquinaria d’aplicació”. 
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 Norma UNE 135287:“Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. 
Microesferes de vidre. Granulometria i percentatge de defectuoses”. 

 UNE 135 310 Senyals metàl·liques de circulació. Plaques galvanitzades i estampades de xapa 
d’acer galvanitzat. Característiques i mètodes d’assaig de la xapa.  

 UNE 135 311 Senyalització vertical. Elements de sustentació i ancoratge. Hipòtesi de càlcul.  

 UNE 135 312 Senyalització vertical. Ancoratges per plaques i lames utilitzades en senyals, 
cartells i panells direccionals metàl·lics. Característiques i mètodes d’assaig.  

 UNE 135 313 Senyalització vertical. Plaques de xapa d’acer galvanitzat. Característiques i 
mètodes d’assaig. 

 UNE 135 314 Senyalització vertical. Tornilleria y perfiles de acero galvanitzat empleados como 
postes de sustentació de senyals, carteles laterals i panells direccionals. Característiques i 
mètodes d’assaig. 

 UNE 135 315 Senyalització vertical. Perfils i xapes d’acer. Tornilleria i ancoratges empleats per 
a pòrtics i banderoles.  

 UNE 135 316 Senyalització vertical. Perfiles i xapes d’aleació d’alumini. Tornilleria i anclajes 
empleats per a  pòrtics i banderoles.  

 UNE 135 320 Señales metàl·liques de circulació. Lama de xapa d’acer galvanitzat. Tipus A. 
Característiques i mètodes d’assaig. 

 UNE 135 321 Señales metàl·liques de circulació. Lames de perfil d’alumini obtingut per 
extrusió. Fabricació. Característiques i mètodes d’assaig.  

 UNE 135 322 Señales metàl·liques de circulació. Lames de xapa d’acer galvanitzat. Tipus B. 
Característiques i mètodes d’assaig. 

 UNE 135 330 Senyalització vertical. Senyals metàl·liques permanents retrorreflectantes amb 
lamines amb Microesferes de vidrio. Característiques i mètodes d’assaig.  

 UNE 135331:2004. Senyals metàl·liques permanents. Zona no retrorreflectant. Pintures. 
Característiques i mètodes d’assaig. 

 UNE 135 332 Senyalització vertical. Plaques i lames utilitzades en la senyalització vertical 
permanent de les senyals, cartells i panells direccionals metàl·lics. Materials. Característiques y 
mètodes d’assaig. 

 UNE 135333:2005. Plaques i lames de les senyals, cartells i panells direccionals metàl·lics 
utilitzats en la senyalització vertical permanent. Materials. Assaigs de comprovació. 

 UNE 135 334 Senyalització vertical. Lamines retrorreflectantes amb microesferes de vidrio. 
Característiques i mètodes d’assaig. 

 UNE 135 352 Senyalització vertical i abalisament. Control de qualitat "in situ" d’elements de 
servei. Característiques i mètodes d’assaig. 
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8 ANNEX I – PRESSUPOST BASE 

01    SENYALITZACIO HORITZONTAL     80.824,07    
 01.01    PINTURA ACRILICA      62.293,39    

    
 

   35.000    ML LINIA DE 10CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 0,65       22.750,00    

  Pintat de faixa de 10cm d’amplària, per SEPARACIO DE CARRILS 
O PLACES D'APARCAMENT, amb pintura acrílica color blanc 
(tipus Vialine AC-2B o equivalent) i microesferes de vidre, amb 
una dosificació mínima de pintura de 720gr/m2 i de 480gr/m2 
d'esferes . Inclou preparació, neteja i premarcatge. Amidament 
de ml realment pintats. 

 

 

      5.600    ML LINIA DE 10CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 0,92          5.152,00    

  Pintat de faixa de 10cm d’amplària, per QUADRICULA 
PROHIBICIO PARADA O ZIG ZAG PER ZONA DE CARREGA, amb 
pintura acrílica color groc (tipus Vialine AC-2A o equivalent) i 
microesferes de vidre, amb una dosificació mínima de pintura de 
720gr/m2 i de 480gr/m2 d'esferes . Inclou preparació, neteja i 
premarcatge. Amidament de ml realment pintats. 

 

 

         560    ML LINIA DE 15CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 0,83             464,80    

  Pintat de faixa de 15cm d’amplària, per VORA DE VIALS , amb 
pintura acrílica color blanc o groc (tipus Vialine AC-2B, AC-2A o 
equivalent) i microesferes de vidre, amb una dosificació mínima 
de pintura de 720gr/m2 i de 480gr/m2 d'esferes . Inclou 
preparació, neteja i premarcatge. Amidament de ml realment 
pintats. 

 

 

      1.400    ML FAIXA DE 30CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 1,01          1.414,00    

  Pintat de faixa de 30cm d’amplària, per SEPARACIO DE CARRILS 
ESPECIALS , amb pintura acrílica color blanc (tipus Vialine AC-2B 
o equivalent) i microesferes de vidre, amb una dosificació 
mínima de pintura de 720gr/m2 i de 480gr/m2 d'esferes . Inclou 
preparació, neteja i premarcatge. Amidament de ml realment 
pintats. 

 

 

         700    ML LINIA DE 35CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 2,57           1.799,00    

  Pintat de faixa de 35cm d’amplària, per VORADES DE FORMIGO 
(CARA SUPERIOR HORITZONTAL I CANTELL VERTICAL), amb 
pintura acrílica color groc (tipus Vialine AC-2A o equivalent) i 
microesferes de vidre, amb una dosificació mínima de pintura de 
720gr/m2 i de 480gr/m2 d'esferes . Inclou preparació, neteja i 
premarcatge. Amidament de ml realment pintats. 

 

 

         210    ML FAIXA DE 40CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 2,57              539,70    

  Pintat de faixa de 40cm d’amplària, per LINIA DE PARADA O DE 
CEDIU EL PAS, amb pintura acrílica color blanc (tipus Vialine AC-
2B o equivalent) i microesferes de vidre, amb una dosificació 
mínima de pintura de 720gr/m2 i de 480gr/m2 d'esferes . Inclou 
preparació, neteja i premarcatge. Amidament de ml realment 
pintats. 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

    20 
 

       4.200    M2 PAS DE VIANANTS AMB FAIXA DE 50CM, ANTILLISCANT 6,44        27.027,00    

  Pintat de faixa de 50cm d’amplària, per PAS DE VIANANTS, amb 
pintura acrílica color blanc (tipus Vialine AC-2B o equivalent) i 
microesferes de vidre, amb una dosificació mínima de pintura de 
720gr/m2, de 480gr/m2 d'esferes I 300kg/m2 d'afegits 
antilliscants . Inclou preparació, neteja i premarcatge. 
Amidament de ml realment pintats. 

 

 

         196    UT SIMBOLS (CEDIU EL PAS, FLETXES DE DIRECCIÓ, ETC.) 14,16           2.774,77    

  Pintat de símbols, CEDIU EL PAS, FLETXES DE DIRECCIÓ, ETC, 
altura màxima 5m, amb pintura acrílica color blanc (tipus Vialine 
AC-2B o equivalent) i microesferes de vidre, amb una dosificació 
mínima de pintura de 720gr/m2 i de 480gr/m2 d'esferes . Inclou 
preparació, neteja i premarcatge. 

 

 

           42    UT INSCRIPCIONS (LIMIT VELOCITAT, STOP, BUS, ETC) 8,86              372,12    

  Pintat de texts i números, STOP, BUS, LIMIT DE VELOCITAT, 
CERCLES, ETC, altura màxima de 1,60m, amb pintura acrílica 
color blanc (tipus Vialine AC-2B o equivalent) i microesferes de 
vidre, amb una dosificació mínima de pintura de 720gr/m2 i de 
480gr/m2 d'esferes . Inclou preparació, neteja i premarcatge.  
Amidament de cada unitat de lletra o numero realment pintats. 

 

 

    
 

    PINTURA DOS COMPONENTS          16.461,48    

       4.480    ML LINIA DE 10CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 1,16          5.196,80    

  Pintat de faixa de 10cm d’amplària, per SEPARACIO DE CARRILS 
O PLACES D'APARCAMENT, amb material plàstic en dos 
components d’aplicació en fred i microesferes de vidre, amb una  
dosificació mínima de pintura de 3.000gr/m2 i de 500gr/m2 
d'esferes, color blanc. Inclou preparació, neteja i premarcatge. 
Amidament de ml realment pintats. 

 

 

          700    ML LINIA DE 10CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 1,43           1.001,00    

  Pintat de faixa de 10cm d’amplària, per QUADRICULA 
PROHIBICIO PARADA O ZIG ZAG PER ZONA DE CARREGA, amb 
material plàstic en dos components d’aplicació en fred i 
microesferes de vidre, amb una dosificació mínima de pintura de 
3.000gr/m2 i de 500gr/m2 d'esferes, color groc . Inclou 
preparació, neteja i premarcatge. Amidament de ml realment 
pintats. 

 

 

          140    ML FAIXA DE 30CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 3,48              487,20    

  Pintat de faixa de 30cm d’amplària, per SEPARACIO DE CARRILS 
ESPECIALS, amb material plàstic en dos components d’aplicació 
en fred i microesferes de vidre, amb una dosificació mínima de 
pintura de 3.000gr/m2 i de 500gr/m2 d'esferes, color blanc . 
Inclou preparació, neteja i premarcatge. Amidament de ml 
realment pintats. 

 

 

            42    ML FAIXA DE 40CM (CONTINUA O DISCONTINUA) 4,64              194,88    

  Pintat de faixa de 40cm d’amplària, per LINIA DE PARADA O DE 
CEDIU EL PAS, amb material plàstic en dos components 
d’aplicació en fred i microesferes de vidre, amb una dosificació 
mínima de pintura de 3.000gr/m2 i de 500gr/m2 d'esferes, color 
blanc . Inclou preparació, neteja i premarcatge. Amidament de 
ml realment pintats. 
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          700    M2 PAS DE VIANANTS AMB FAIXA DE 50CM, ANTILLISCANT 12,55          8.785,00    

  Pintat de faixa de 50cm d’amplària, per PAS DE VIANANTS, amb 
material plàstic en dos components d’aplicació en fred i 
microesferes de vidre, amb una dosificació mínima de pintura de 
3.000gr/m2, de 500gr/m2 d'esferes I 300kg/m2 d'afegits 
antilliscants, de diferents colors (blanc, groc, vermell) . Inclou 
preparació, neteja i premarcatge. Amidament de ml realment 
pintats. 

 

 

           28    UT SIMBOLS (CEDIU EL PAS, FLETXES DE DIRECCIÓ, ETC.) 23,43              656,04    

  Pintat de símbols, CEDIU EL PAS, FLETXES DE DIRECCIÓ, ETC, 
altura màxima 5m, amb material plàstic en dos components 
d’aplicació en fred i microesferes de vidre, amb una dosificació 
mínima de pintura de 3.000gr/m2 i de 500gr/m2 d'esferes, color 
blanc . Inclou preparació, neteja i premarcatge.  

 

 

           14    UT INSCRIPCIONS (LIMIT VELOCITAT, STOP, BUS, ETC) 10,04              140,56    

  Pintat de texts i números, STOP, BUS, LIMIT DE VELOCITAT, 
CERCLES, ETC, altura màxima de 1,60m, amb material plàstic en 
dos components d’aplicació en fred i microesferes de vidre, amb 
una dosificació mínima de pintura de 3.000gr/m2 i de 500gr/m2 
d'esferes, color blanc . Inclou preparació, neteja i premarcatge.   
Amidament de cada unitat de lletra o numero realment pintats. 

 

 

    
 

 01.02    DIVERSOS            2.069,20    

    
 

         140    M2 ESBORRAT DE MARCA VIAL 14,78           2.069,20    

  Esborrat de marca vial de qualsevol tipus, ja sigui linial, zebrejat 
o símbol, amb fresadora. 

 

 

    
 

 02    SENYALITZACIO VERTICAL    31.997,28    
 02.01    SENYALS DE TRAFIC             6.071,80    

    
 

           30    UT SENYAL CIRCULAR, DIAM.60, REFLECTANT NIVELL 1 37,22          1.116,48    

  Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 
60 cm de diàmetre, d'acer galvanitzat de 1,8mm de gruix, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou 
subministrament, col·locació, accessoris necessaris i p.p. mitjans 
d’elevació necessaris. 

 

 

              5    UT IDEM ANTERIOR, REFLECTANT NIVELL 2 44,66            223,30    

           30    UT SENYAL TRIANGULAR, 90CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL1 36,75           1.102,49    

  Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, 
de 90 cm de costat, d'acer galvanitzat de 1,8mm de gruix, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou 
subministrament, col·locació, accessoris necessaris i p.p. mitjans 
d’elevació necessaris. 

 

 

             5    UT IDEM ANTERIOR, REFLECTANT NIVELL 2 44,10             220,50 
 
 
 
    

           20    UT SENYAL OCTOGONAL, 60CM DE ALTURA, REFLECTANT NIVELL 1 39,22              784,32    
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  Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 
60 cm d'altura, d'acer galvanitzat de 1,8mm de gruix, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou 
subministrament, col·locació, accessoris necessaris i p.p. mitjans 
d’elevació necessaris. 

 

 

             1    UT IDEM ANTERIOR, REFLECTANT NIVELL 2 47,06               47,06    

           30    UT SENYAL QUADRADA, 60X60CM, REFLECTANT NIVELL 1 42,42          1.272,48    

  Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, 
d'acer galvanitzat de 1,8mm de gruix, per a senyals de trànsit, 
fixada mecànicament. Inclou subministrament, col·locació, 
accessoris necessaris i p.p. mitjans d’elevació necessaris. 

 

 

           10    UT SENYAL D'ALUMINI, CIRCULAR DIAM.60, REFLECTACTANT 
NIVELL 1 45,71 

            457,06    

  Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 
60cm de diàmetre, d'alumini de 1,8mm de gruix, amb doble plec 
perimetral i lacada amb pols poliester, per a senyals de trànsit, 
fixada mecànicament. Inclou subministrament, col·locació, 
accessoris necessaris i p.p. mitjans d’elevació necessaris. 

 

 

           10    UT SENYAL D'ALUMINI, TRIANGULAR DE 90CM DE COSTAT, 
REFLECTACTANT NIVELL 1 37,79 

             377,86    

  Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular de 
90cm de costat, d'alumini de 1,8mm de gruix, amb doble plec 
perimetral i lacada amb pols poliester, per a senyals de trànsit, 
fixada mecànicament. Inclou subministrament, col·locació, 
accessoris necessaris i p.p. mitjans d’elevació necessaris. 

 

 

             5    UT SENYAL D'ALUMINI, OCTOGONAL DE 60CM D'ALTURA, 
REFLECTACTANT NIVELL 1 46,70 

             233,49    

  Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 
60cm d'altura, d'alumini de 1,8mm de gruix, amb doble plec 
perimetral i lacada amb pols poliester, per a senyals de trànsit, 
fixada mecànicament. Inclou subministrament, col·locació, 
accessoris necessaris i p.p. mitjans d’elevació necessaris. 

 

 

              5    UT SENYAL D'ALUMINI, QUADRADA DE 60X60CM, REFLECTACTANT 
NIVELL 1 47,35 

             236,77    

  Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, quadrada de 
60x60cm, d'alumini de 1,8mm de gruix, amb doble plec 
perimetral i lacada amb pols poliester, per a senyals de trànsit, 
fixada mecànicament. Inclou subministrament, col·locació, 
accessoris necessaris i p.p. mitjans d’elevació necessaris. 

 

 

    
 

 02.02    PLAQUES COMPLEMENTARIES I PANELLS          15.458,33    

    
 

           20    UT PLACA 600X200MM, ACER GALVANITZAT, REFLECTANTN 
NIVELL 1 

32,11 
            642,10    

  Placa complementària amb lamina reflectora de nivell 1 
d'intensitat de 60x20 cm, d'acer galvanitzat de 1,8mm de gruix, 
fixada mecànicament. Inclou subministrament, col·locació, 
accessoris necessaris i p.p. mitjans d’elevació necessaris. 
 
 

 

 

           50    UT PLACA 600X300MM, D'ACER GALVANITZAT , REFLECTANT 
NIVELL 1 

39,88 
         1.993,75    
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Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat de 60x30 cm, d'acer galvanitzat de 1,8mm de gruix, 
fixada mecànicament. Inclou subministrament, col·locació, 
accessoris necessaris i p.p. mitjans d’elevació necessaris. 

 

 

           10    UT CARTELL 600X900MM, D'ACER GALVANITZAT, REFLECTANT 
NIVELL 1 

78,54 
785,40    

  Cartell de xapa plegada d'acer galvanitzat de 1,8mm de gruix, 
dimensions 600x900x25mm, acabat amb lamina reflectora de 
nivell 1 d'intensitat, compost per pictograma, llegenda i 
anagrama corporatiu.  Fixat mecànicament. Inclou 
subministrament, col·locació, accessoris necessaris i p.p. mitjans 
d’elevació necessaris. 

 

 

            10    M2 PANELL AMB LAMES D'ACER GALVANITZAT, REFLECTANT 
NIVELL 1 

245,22 
          2.452,24    

 

 

Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb 
lames d'acer galvanitzat.  Fixat mecànicament. Inclou 
subministrament, col·locació, accessoris necessaris i p.p. mitjans 
d’elevació necessaris. 

 

 

            10    M2 PANELL AMB LAMES D'ACER GALVANITZAT, REFLECTANT 
NIVELL 2 

300,18 
          3.001,84    

 

 

Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, amb 
lames d'acer galvanitzat.  Fixat mecànicament. Inclou 
subministrament, col·locació, accessoris necessaris i p.p. mitjans 
d’elevació necessaris. 

 

 

           10    M2 PANELL AMB LAMES D'ALUMINI, DOBLE PLACA, REFLECTANT 
NIVELL 2 

658,30 
          6.583,00    

  Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, amb 
lames d'alumini dobles, de secció tancada amb perfil perimetral.  
Fixat mecànicament amb abraçadera d'alumini i cargols d'acer  
inox. Inclou subministrament, col·locació, accessoris necessaris i 
p.p. mitjans d’elevació necessaris. 

 

 

 
   

 
 02.03    ACCESSORIS, SUPORTS I ALTRES          10.467,15    

    
 

            20    UT SUPORT 80X40X2MM GALVANITZAT. H=3,50M 33,33              666,60    

  Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, de 
3,50m de longitud. 

 
 

            20    UT SUPORT 80X40X2MM GALVANITZAT. H=4M 38,88             777,60    

  Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, de 
4,00m de longitud. 

 
 

            15    UT SUPORT D'ALUMINI DIAM. 60MM, GRUIX 4MM. H=3,5M 44,72             670,80    

  Suport amb tub circular d'alumini estrusionat de 60x4 mm, lacat 
amb pols poliester. 

 
 

           15    UT SUPORT D'ALUMINI DIAM. 60MM, GRUIX 4MM. H=4M 49,68              745,20    

  Suport amb tub circular d'alumini estrusionat de 60x4 mm, lacat 
amb pols poliester. 

 
 

           10    ML SUPORT D'ALUMINI DIAM. 90MM, GRUIX 5MM. TELESCOPIC 40,87             408,70    

  Suport amb tub circular d'alumini extrusionat de 90x5mm, lacat 
amb pols poliester. 

 
 

           10    ML SUPORT D'ALUMINI DIAM. 114MM, GRUIX 9MM. TELESCOPIC 82,11              821,10    

  Suport amb tub circular d'alumini extrusionat de 114x9mm, lacat  
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amb pols poliester. 

           10    ML SUPORT D'ALUMINI DIAM. 140MM, GRUIX 10MM. TELESCOPIC 130,75           1.307,45    

  Suport amb tub circular d'alumini extrusionat de 140x10mm, 
lacat amb pols poliester. 

 
 

           40    UT FONAMENT DE FORMIGO PER SENYAL DE TRAFIC  
35,00 

 

          1.400,00    

  Formació de fonament de formigó i col·locació de suport de 
senyal de codi. Inclou enderroc de paviment existent i excavació 
o perforació amb broca de corona, carrega i transport de runes a 
abocador, formigonat i reposició de paviment. 

 

 

            10    UT FONAMENT DE FORMIGO PER SENYAL INFORMATIVA 260,00           2.600,00    

  Formació de fonament de formigó i suport per a senyalització 
vertical informativa (superfície max. 2m2. Inclou enderroc de 
paviment existent i excavació, carrega i transport de runes a 
abocador, subministrament i col·locació d'ancoratges metàl·lics, 
formigonat i reposició de paviment. 

 

 

           40    UT DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRAFIC O PANELL 8,00              320,00    

  Desmuntatge de senyal de tràfic o panell, per mitjans manuals. 
Inclou retirada a abocador. 

 

 

          30    UT COL·LOCACIÓ DE SENYAL DE TRAFIC REUTILITZADA, 
SUP.<0,5M2 

11,36 
            340,80    

  Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús 
anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments 
verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 
m com a màxim amb mitjans manuals. 

 

 

           30    UT COL·LOCACIÓ DE SENYAL DE TRAFIC REUTILITZADA, 
SUP.>0,5M2 

13,63 
             408,90    

  Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús 
anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments 
verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària 
de 3 m com a màxim amb mitjans manuals. 

 

 

    
 

 03    ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL      7.391,85    
 03.01    DIVERSOS             7.391,85    

    
 

           20    UT FITA CAPTAFARS ULL DE GAT, 1 CARA 12,73              254,60    

  Fita captafars 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a una cara, fixat 
al paviment mitjançant resina 

 

 

           20    UT FITA CAPTAFARS ULL DE GAT, 2 CARES 16,99             339,80    

  Fita captafars 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a dues cares, 
fixat al paviment mitjançant resina 

 

 

        100    UT FITA VERTEX H-75 VERDA 55,67          5.567,00    

  Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en 
dos colors, de material plàstic resistent a impactes, fixat al 
paviment amb passador. 
 
 
 

 

 

             6    ML BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT 
600X30MM+TERMINACIONS 

86,00 
            516,00    
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  Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines 
reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, 
amb la part proporcional de elements terminals i fixada al 
paviment 

 

 

             4    ML BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT 
900X50MM+TERMINACIONS 

150,00 
             600,00    

  Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines 
reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 60 cm d'amplària, 
amb la part proporcional de elements terminals i fixada al 
paviment 

 

 

             5    ML SUBSTITUCIO DE BIONDA, D'ACER GALVANITZAT 22,89             114,45    

  Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble 
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, 
col·locat sobre suport. Inclou desmuntatge de protecció existent 
i transport a abocador. 

 

 

     
    TOTAL   120.213,20    
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9 ANNEX II – STANDARD DE SENYALITZACIO HORITZONTAL 

SEPARACIO DE CARRILS DEL MATERIX SENTIT 

 

 

SEPARACIO DE CARRILS DE DIFERENT SENTIT 

 

 

 

SEPARACIO DE CARRILS NORMALS 

 

 

SEPARACIO CARRILS ESPECIALS 

 

 

LINIA DE PARADA 

 

 

LINIA DE CEDIU EL PAS 

 

 

 

 

 

 

PAS DE VIANANTS 

 

LIMIT DE VELOCITAT 

 

 

INSCRIPCIO DE PARADA OBLIGATORIA 

 

INSCRIPCIO DE CARRIL O ZONA RESERVADA 
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FLETXES DE DIRECCIO 

 

    S = 1,20 m2       S = 1,5037 m2             S = 2,175 m2 

 

 

SENYAL DE CEDIU EL PAS 

 

                                       S = 1,434 m2 
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10 ANNEX III – AMBIT D’ACTUACIO 

 

10.1 PLANOL D’IMPLANTACIO: MERCABARNA – ZONA FRANCA 

10.2 PLANOL D’IMPLANTACIO: MERCABARNA – SANT BOI DE LLOBREGAT 
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