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CRITERIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA FABRICACIÓ, MANIPULACIÓ I
INSTAL·LACIÓ A LA VIA PÚBLICA DELS PANELLS INFORMATIUS SOBRE LA
HISTÒRIA DE L’ESPAI QUE VA OCUPAR LA FÀBRICA DEL CÀNEM AL
POBLENOU

1.- OBJECTE I ABAST
1.1.- Objecte
L’objecte del present document és establir els requisits i definir els criteris que
corresponen a la contractació per a la fabricació, manipulació i instal·lació a la via
pública dels elements urbans que expliquin l’evolució històrica de l’espai que va ocupar
l’antiga Fàbrica del Cànem, al barri del Poblenou.
Aquesta senyalització, promoguda i implantada pel Districte de Sant Martí amb la
col·laboració del moviment associatiu del barri vinculat a l’espai, és fruit d'un treball de
recerca documental i bibliogràfica sobre la rellevant influència d'aquesta fàbrica en la
vida social i l’evolució humana del barri en què es troba.
Consta de 2 elements de senyalització situats allà on s’havia ubicat la fàbrica del
Cànem (i abans, els prats d’indicanes, més tard, la Presó del Poblenou i els tallers de
La Vanguàrdia, i més recentment, els Horts de La Vanguàrdia) que exposen els
aspectes més rellevants de l’evolució de tot el que hi ha passat i la seva implicació
directa amb el veïnat.
El present document s'ocupa de la fabricació i instal·lació dels 2 elements que cal
instal·lar, i hauran de seguir la línia constructiva i estètica dels ja instal·lats prèviament
al Districte de Sant Martí (16 al carrer Pere IV, i 1 a la Torre de les Aigües) per tal de
donar caràcter d’unitat als elements establerts en l’espai públic.
L’objecte de l’encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per
l’empresa adjudicatària per a tot el projecte, des de la fabricació (tant de les
estructures i dels folrats exteriors necessaris) a la seva instal·lació (a la via pública),
d’acord amb les directrius que s’estableixen en aquest document de criteris perquè
s’assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a
executar.
1.2.- Abast
Les característiques dels elements a fabricar i subministrar es detallen en l'Annex 1
d'aquest plec de prescripcions tècniques, on s'incorporen els planells del disseny
constructiu amb tots els detalls necessaris per a la seva producció.
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Per corroborar que els nous elements s'acullen a totes les disposicions oportunes en
matèria de seguretat, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar a l'Ajuntament de
Barcelona un certificat de muntatge, estabilitat i resistència emès per un professional
degudament habilitat per a l'emissió d'un document d'aquestes característiques.
L’esmentat certificat haurà de respondre als aspectes bàsics detallats en l'Annex 2.
Les ubicacions on s'han d'instal·lar els 2 elements nous es detallen en l'Annex 3
d'aquest plec de prescripcions tècniques, on també s'hi incorporen els vinils que caldrà
imprimir per a cadascuna de les 3 cares de cadascun dels elements, i que seran lliurats
en format pdf adequat a l’empresa adjudicatària en el moment oportú.
A més, l’empresa adjudicatària haurà de garantir que els elements compleixin les
següents condicions:
- Els productes seran de primera qualitat i de fabricant certificat.
- Els productes seran nous, amb marcat CE i compliran la normativa aplicable UNE,
EN, AENOR corresponent. No s’admetran materials sense certificat actualitzat, que
s’haurà de lliurar sempre que se sol·liciti.
- El folrat exterior dels elements haurà de contenir mesures de fàcil manteniment
davant de possibles accions vandàliques que permetin la màxima conservació
possible (vegeu especificacions en l’Annex 1).
- Serà responsable única de l'emmagatzematge, la manipulació i la custòdia dels
elements fins el seu lliurament i instal·lació al lloc que indiqui el responsable del
contracte. En conseqüència, haurà de disposar d’un magatzem amb espai suficient i
condicions òptimes per tal de garantir el lliurament dels elements en els terminis i
els condicionants òptims expressats en el present plec.
1.3.- Objectius
Aquest contracte és necessari per al projecte de senyalització de l'interès històric i
patrimonial de l’antiga Fàbrica del Cànem, que dota el barri d'un nou punt d'indubtable
interès tant per al veïnat com per a les persones visitants de la resta de la ciutat, que
posa de relleu aspectes fins ara poc realçats.
Aquest projecte de senyalització posa fi a tot un procés de reurbanització d’aquell
entorn pel qual s’ha dignificat un antic espai fabril protagonista de la història social del
barri i s’ha integrat a l’entramat urbà i veïnal del barri amb nous habitatges i serveis.
Aquest contracte permetrà satisfer adequadament les necessitats administratives
perquè el servei objecte del contracte permeti la millora de l'espai urbà a través de la
dotació d'un nou punt d'interès històric, patrimonial i cultural.
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Es considera, per tant, segons prescriu l'article 116.4.e) de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic, que hi ha una clara i proporcional vinculació entre l'objecte del
contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

2.- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ DE L’OBJECTE
2.1.- Termini
El termini d'execució del servei es fixa en un màxim de 60 dies naturals a partir de la
data de formalització del contracte.
2.2.- Termini de garantia
El termini de garantia tècnica dels treballs serà de dos anys, que cobrirà qualsevol
deficiència de fabricació dels elements, el seu subministrament (transport i
emmagatzematge inclosos) i la seva instal·lació.
Durant aquest període l’empresa adjudicatària haurà de procedir a la seva reposició
immediata en els casos en què la deficiència sigui imputable a les casuístiques
esmentades en el paràgraf anterior. Es comprometrà a substituir els materials
defectuosos (o que no es corresponguin amb els oferts) en el termini màxim de 5 dies
feiners a partir del requeriment de la persona responsable del contracte durant el
període de garantia. Aquestes substitucions es duran a terme sense cost addicional del
contracte.
2.3.- Presentació de documentació
El subministrament i instal·lació dels elements es durà a terme sota les següents
condicions:
- L’empresa adjudicatària haurà de nomenar una persona de contacte responsable de
l’objecte contractual, i n'haurà de facilitar el telèfon i adreça electrònica de contacte
directe per tal que el responsable del contracte la pugui localitzar quan sigui
necessari.
- Les instal·lacions hauran de ser fetes per l’empresa adjudicatària en els punts
indicats pel departament contractant en les dates prèviament establertes, un cop
feta la visita de replanteig que acabi de definir tot el que s'exposa en l'Annex 3 fins
als últims detalls.
- Els elements s'hauran d'instal·lar d'acord amb el que indica el punt 2.2.1c del
Manual de Qualitat de les Obres de la ciutat de Barcelona, i els treballs s'hauran de
realitzar en dies feiners (de dilluns a divendres) en horari lectiu (preferiblement, al
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matí) que no destorbi el descans del veïnat que es pugui trobar en les immediacions
dels punts d'instal·lació.
- És imprescindible l’especial observança en aspectes de qualitat cabdals, com ara els
acabats del paviment un cop fets els treballs d’instal·lació (vegeu-ne les
especificacions de l’Annex 3).
- L’empresa adjudicatària estarà en disposició d’assessorar i formar al personal, sobre
la correcta aplicació dels materials subministrats.
2.4.- Facturació
La facturació tindrà lloc un cop s'hagi:
1) instal·lat el darrer dels elements objecte d’aquesta contractació,
2) lliurat el certificat de muntatge, estabilitat i resistència, i
3) dut a terme la visita de conformitat amb la persona responsable del contracte
designat per l'Ajuntament de Barcelona.
La factura, única pel total del contracte, es presentarà de forma electrònica a
l’Ajuntament de Barcelona a través de la plataforma habilitada per a aquesta finalitat.

3.- NORMATIVA APLICABLE
Per a la realització de l’objecte, l’empresa adjudicatària tindrà en compte la Normativa
vigent, les Ordenances i les recomanacions existents en el decurs del desenvolupament
de l’objecte encarregat, obligatòries o no, que puguin ser d’aplicació.
Cada concursant haurà de presentar els certificats de qualitat de l'empresa que es
detallen a continuació:
- Sistema de gestió mediambiental Certificat ISO 14001
- Declaració de conformitat de marcatge CE

4.- FORMAT DOCUMENTS I DOCUMENTACIÓ INFORMÀTICA
Tota la documentació es lliurarà en català.
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Disseny constructiu dels elements a fabricar
Els elements hauran d'estar fabricats de manera que es pugui garantir la màxima
rigidesa i resistència a impactes.
El disseny dels elements, amb condicionants tècnics facilitats pel MUHBA, es basa en
estructures metàl·liques acabades en xapa d'alumini que segueixen la imatge adjunta a
continuació, i haurà de complir els requisits que s'especifiquen en aquest annex.
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La fonamentació es preveu en formigó armat formant un paral·lelepípede de
dimensions suficients per garantir l'estabilitat de l'element seguin l'exemple adjunt en
aquest mateix Annex 1, i tenint en compte les possibles instal·lacions existents a la
vorera. Sobre la fonamentació se situarà una xapa de 20 mm de guies que servirà de
base d'ancoratge per a tot l'element.
Els ancoratges entre la fonamentació i la placa es realitzaran mitjançant la col·locació
de 4 espàrrecs de 16 mm de diàmetre col·locats amb tacs químics.
La base està construïda per un prisma triangular de 100 mm d'alçada, també de xapa
metàl·lica de 10 mm de gruix sobre el qual hi ha una xapa de base metàl·lica de 15
mm de gruix que serveix per connectar el prisma triangular de 2'20 m d'alçada que
sosté els vinils. La connexió es realitza amb cargols de diàmetre 12 mm.
Els prisma triangular s'aconsegueix a base de tres muntants de tubs de 10'2 mm
travats entre sí per travessers d'igual secció 40'2 mm. El prisma es revesteix amb xapa
d'alumini de 2 mm de gruix.
Tots els elements metàl·lics seran d'acer inoxidable o portaran una protecció
antioxidant (galvanitzat).

TRACTAMENT ANTIVANDÀLIC
Els folrat exteriors hauran de ser produïts amb làmina antivandàlica tipus POF que en
faciliti la neteja de les possibles guixades amb spray o qualsevol altra substància que
en dificulti la lectura o que en malmeti l'estat general.
Les empreses licitadores hauran d’especificar que duran a terme aquest requisit
constructiu, bàsic per al correcte manteniment.

A les pàgines següents s'adjunten els dos planells tècnics elaborats pels serveis
contractats del MUHBA que resumeixen les característiques constructives.
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Característiques del certificat de muntatge, estabilitat i resistència
El certificat tècnic del muntatge haurà de ser confeccionat per una professional
degudament habilitat per a l'emissió d'aquesta mena de documents certificadors.
Els aspectes objecte de certificació estaran relacionats amb l'objectiu de garantir
l'estabilitat, la resistència i la seguretat de tots i cadascun dels 6 elements instal·lats,
de manera individual. Aquest certificat tècnic haurà de certificar que:
1) les característiques tècniques de fabricació dels 6 elements s'ajusten a les
descrites en l'Annex específic d'aquest plec de condicions, i
2) els treballs d'obra realitzats per a la instal·lació de tots 6 elements s'han realitzat
d'acord amb les memòries de càlcul oportunes, que el certificador haurà de detallar.
El certificat haurà contemplar les dades del certificador, del promotor (l'Ajuntament de
Barcelona) i de l'adjudicatari.
També haurà de contemplar les càrregues permanents, les sobrecàrregues d'ús, l'acció
del vent, les accions tèrmiques i reològiques i les accions sísmiques, així com la
combinació de totes aquestes accions externes entre elles, les característiques dels
materials utilitzats en el càlcul (tant dels perfils laminats com del formigó armat,
l'alumini, la barra roscada, i la fonamentació).
L'especificació dels paràmetres de càlcul hauran de contemplar les condicions del
model càlcul realitzat, les condicions de deformació màxima de l'estructura, la
comprovació general d'estabilitat i resistència, la gràfica de resistència, la gràfica de
desplaçaments, la comprovació de la xapa base, la comprovació de la soldadura de
base, la comprovació de la longitud d'ancoratge dels rodons de la xapa base, la
comprovació de la geometria de la fonamentació, la comprovació de la xapa d'alumini,
la comprovació dels ancoratges de la xapa d'alumini, la comprovació dels cargols de
connexió entre la base i el prisma triangular, i la comprovació dels perfils de connexió
entre la base i el prisma triangular.
Igualment, haurà d'especificar la normativa aplicable, la necessitat d'una protecció
contra incendis específica, i el pla de control de qualitat.
Pel que fa al seguiment de l'execució d'obres, la certificació haurà d'incorporar
especificacions sobre el replanteig de la ubicació dels 6 elements, de l'excavació de les
seves fonamentacions, del formigonat, de la protecció i la senyalització dels forats de
fonamentació, i de la col·locació final de les bases estructurals.
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Ubicacions de la instal·lació dels 2 elements, i detalls informatius
En el planell adjunt es pot trobar la ubicació dels elements de manera aproximada,
sobre plànol general del sector de l’espai que va ocupar l’antiga Fàbrica del Cànem on
tindrà lloc aquesta instal·lació.

En les pàgines següents es detalla amb més concreció la ubicació més exacta dels 6
elements, pendent d'acabar-la de determinar amb total exactitud en base a la visita de
replanteig, que serà obligatòria de dur a terme conjuntament amb els responsables del
departament contractant i de l'empresa adjudicatària.
També s'hi incorporen les gràfiques aproximades que caldrà produir per a cadascun
dels elements. En el moment apropiat, el departament contractant farà arribar a
l'empresa adjudicatària els documents pdf necessaris per poder produir i instal·lar
cadascun dels forats necessaris.
És responsabilitat de l'empresa adjudicatària dur a terme totes les tasques prèvies al
replanteig definitiu per determinar amb total exactitud l'espai definitiu d'instal·lació de
cadascun dels seus elements tenint present la ubicació dels serveis públics i el mobiliari
urbà per detectar possibles incompatibilitats (tasques entre les quals es troba la
consulta prèvia a l'ACEFAT per esbrinar les vies de subministrament que puguin quedar
afectades). En cas de trobar serveis afectats, els preus unitaris no es modificaran.
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L'empresa adjudicatària està obligada a la reposició dels materials i altres elements de
la via urbana deteriorats a conseqüència de la instal·lació dels elements. El
departament contractant facilitarà a l'empresa adjudicatària la informació necessària
per a la realització dels treballs de reposició, amb la col·laboració tècnica del Dep.
d'Obres del Districte de Sant Martí.
L'empresa adjudicatària està obligada a actualitzar l'inventari de senyalització municipal
INCA URBÀ, on recollirà la ubicació exacta del senyal, la seva tipologia, la data
d'instal·lació, les fotografies del conjunt, l'arxiu pdf amb el contingut del senyal i l'arxiu
pdf amb el contingut dels plànols de localització.

Detall de la ubicació dels 2 elements
Espai públic del c. Llacuna (aproximadament, entre els números 29 i 35)

Fotografia presa abans de la urbanització de l’espai; actualment, l’espai antigament enjardinat és una plaça pública
totalment urbanitzada
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Gràfiques dels folrats dels 2 elements
Disseny provisional ,pendent de versió definitiva
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