
 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER 
PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I MATERIAL 
AUXILIAR PER A LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. 

 

1.- Antecedents 

 

La justificació de la necessitat de contractar el subministrament de pintura per a 
la senyalització horitzontal per l’Ajuntament de Manacor, es concreta en que 
l’Ajuntament necessita adquirir pintura i material auxiliar per ordenar, 
senyalitzar i dirigir el trànsit dins el casc urbà i per indicar els usuaris les 
precaucions que han de tenir en compte, donant així compliment a l’obligació 
que recau sobre els organismes de trànsit de la respectiva jurisdicció 
d’adquisició i instal·lació de la senyalització horitzontal, i que a aquestes 
efectes no disposa ni de mitjans tècnics ni humans per a fabricar aquesta 
senyalització.  

 

2.- Objecte. 

 

 

Constitueix l’objecte d’aquest contracte el subministrament de pintura vial 
(blanca, groga i negre), el dissolvent específic per aquesta pintura de 
senyalització, rodets de cinta de carrosser i microesferes, per l’Ajuntament de 
Manacor, de conformitat amb les especificacions tècniques que es descriuen 
en aquest plec. Aquest contracte no inclou la instal·lació d’aquests 
subministraments.  
S’estima que les necessitats anuals de pintura seran les següents: 
 
-5.000 kg de pintura blanca. 
-500 Kg de pintura groga. 
-50 Kg de pintura negra. 
-500 l de dissolvent específic per a pintura acrílica. 
-1.500 rodets de cinta de carrosser de 46mmx36mm. 
-1.000 kg de microesferes.  
Aquesta necessitat s’ha calculat empleant com a referència les emprades 
durant els anys 2016 i 2017, augmentades segons les previsions de noves 
senyalitzacions i augment de manteniment al proper any. 

 

 



 

3.- Característiques  

 

 
Es tracta de pintura per a la senyalització vial, que ha de complir la següent 
normativa: 
UNE EN 135200/2 
UNE EN 1871 
UNE EN 1436 
 
El dissolvent ha de ser l’específica per aquest tipus de pintura. 
 

4.- Preu 

 
L’aportació econòmica municipal anual estima una despesa màxima de 18.890 
€ sense IVA, (22.856,90  €, 21% IVA inclòs),  tenint en compte la previsió de 
consum total de 5550 Kg de pintura i que el preu de la pintura es el mateix (tant 
la blanca, com la groga com la negre), a més del dissolvent, rodets i 
microesferes en funció dels següents preus unitaris 

-Pintura blanca, groga i negre: 2,40 €/kg, en total 13.320 € de pintura,185 pots 
de 30 kg. 

-Dissolvent: és a dir 3,6 €/l, en total 1.800 € de dissolvent, 20 bidons de 25 l. 

-Rodets de cinta de carrosser: 1,58 €/unitat , en total 2.370 € de rodets, 1.500 
unitats 

-Microesferes: 1,4 €/Kg , en total 1.400 € de microesferes, 40 sacs de 25 kg. 

Aquest valor s’ha estimat en base a la sol·licitud de tres pressuposts (els 
pressuposts son per 750 Kg, però es disposa del preu desglossat per cada Kg) 
,dels tres pressuposts presentats s’ha optat per a considerar el pressupost total 
més baix. 

5.- Duració del contracte. 

 
La duració per aquest contracte es d’un any. 

6.- Lliurament del subministrament. 

 

El lliurament del material sol·licitat es realitzarà en funció de les ordres de 
comanda passades pel responsable del contracte, amb un termini de lliurament 



 

que no serà en cap cas superior a quinze dies hàbils, comptats a partir del dia 
següent a la data de la sol·licitud. Les comandes es realitzaran via trucada de 
telèfon , correu electrònic o fax i el temps de lliurament es comptabilitzarà a 
partir de la recepció de l’escrit de comanda. 

El material a subministrar serà enviat a ports pagats, que correran a càrrec de 
l’adjudicatari, a la direcció senyalada pel responsable del contracte. 

Es presentaran factures d’acord es vagin lliurant els productes i correspondran 
a comandes completes. 

7.- Termini de garantia i admissió de devolucions. 

 

a) Els productes i/o materials que no s’ajustin a les característiques tècniques 
descrites en el present plec seran retornats a l’empresa adjudicatària que 
assumirà totes les despeses que s’originin. 

b) El termini de garantia per defecte de fabricació serà d’un any, comptat a 
partir de la signatura de la nota de lliurament de conformitat del 
subminstrament. 

 

c) Hauran d’admetre’s totes les possibles devolucions de materials que se 
retornin en perfectes condicions i sense usar. Arribat el cas d’haver-se facturat 
el material s’haurà d’abonar el seu cost. 

8.- Especificacions tècniques 

 

L’adjudicatari es compromet a subministrar els productes objecte del contracte d’acord 
amb les característiques tècniques i de qualitat que s’especifiquen en l’adjudicació, i en 
el seu defecte, de conformitat amb les següents : 

 Pintura  i accessoris.  

La pintura ha d’ésser d’esmalt clorocautxú, formulada espefícicament per aplicar sobre 
asfalt per a senyalització de trànsit. S’ha de poder aplicar a brotxa, rodet i 
especialment amb pistola.  

La pintura haura de complir les normes del Ministeri de Foment i ha  d’incloure el 
certificat d’homologació. 

• Norma UNE EN 135200/2 

• Norma UNE EN 1871 
• Norma UNE EN 1436 

• Instrucció de Carreteres. Norma 8.1-IC del Ministeri de Foment. 

• Instrucció de Carreteres. Norma 8.2-IC del Ministeri de Foment. 

• Instrucció de Carreteres. Norma 8.3-IC del Ministeri de Foment. 



 

• Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 

• Recomanacions per a la senyalització en àrees urbanes determinades per la 
Comissió de Circulació i Transports de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP). 

• La demés legislació que pugui ser d’aplicació.  

 

Manacor, 13 de setembre de 2017 

 

L'Enginyera Municipal El responsable del contracte,  

subinspector de policia  

 

 

Bàrbara Sureda Gomila   Miquel Alcover  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


