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Previ a qualsevol intervenció es realitza un reconeixement de l’àmbit d’intervenció. Es defineixen els elements
de mobiliari a retirar o reutilitzar, la pintura viària a esborrar, tots els elements a pintar (trapes, registres,
embornals, escocells, etc), així com possibles interferències amb l’estat actual documentat.

1. MEMÒRIA DE PROJECTE
ENCÀRREC
L’encàrrec d’adequació de sis entorns escolars de Barcelona té per objectiu la millora dels seus accessos i
espais immediats. Les prioritats són augmentar els espais de trobada, incrementar el verd, reduir el soroll
ambiental així com millorar la seguretat vial i la qualitat de l’aire.

Es localitzen els serveis que s’han de reubicar (DUM, PMR, contenidors, senyalització). Es fa una proposta de
nova localització, a validar en obra amb els departaments i/o REPS corresponents.
B. IDENTIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DE VIANANTS I DE LA SUPERFÍCIE GUANYADA AL COTXE

Es parteix de la premissa d’intervenir en mode tàctic, sense obra, per a una fàcil i ràpida execució i minimitzarne els costos. Es demana realitzar una proposta centrada en la pintura de paviment i la recol·locació de
mobiliari. S’estableix com a intervenció de referència la recent executada a l’Escola Grèvol, del Poble Nou.

S’identifica i delimita el nou àmbit de vianants, la superfície dedicada al cotxe que passarà a ser d’ús per a
vianants.

L’Ajuntament de Barcelona defineix els àmbits d’intervenció, l’àmbit viari que passa a ser àmbit peatonal, així
com les afectacions de caràcter viari que se’n deriven.

L’accessibilitat entre vorera i asfalt es preveu a través dels guals executats per a passos de vianants. En els
casos on l’accessibilitat no es pugui garantir amb els guals existents, es preveu l’execució d’un gual de
vianants.

Els entorns escolars que recullen són els següents:




Districte de Sant Andreu: Escola Ferran i Clua, EMB Manigua, Institut l’Alzina; Escola L’Estel
Districte de Gràcia: Escola Univers i EMB Petit Univers; Escola Sagrada Família
Districte de Sarrià. St. Gervasi: Escola Poeta Foix; Escola Pia Balmes

DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE
L’àmbit del projecte comprèn part de la calçada i la vorera adjacent a l’edifici del centre escolar. En funció d’on
estigui situat l’accés al centre, l’àmbit ocuparà la vorera i la calçada del xamfrà per a escoles amb l’accés per
el xamfrà, o la part troncal de vorera i calçada per a escoles amb l’accés per la part central del carrer.
Els àmbits de les intervencions estan delimitats, en el cas de les troncals, per la profunditat màxima permesa
d’ocupació sobre el carril de serveis, i en el cas de les intervencions en cantonada, per l’espai determinat pel
gir. Totes les intervencions arribaran fins a la façana de les escoles.
Àmbits d’actuació
ESCOLA FERRAN I CLUA + EBM MANIGUA + INST. ALZINA
ESCOLA ESTEL
ESCOLA UNIVERS + EBM PETIT UNIVERS
ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA
ESCOLA POETA FOIX
ESCOLA PIA BALMES

Nº

SUPERFÍCIE (m2)

3
1
2
1
1
1

2.415,00
1.730,00
1.926,00
853,00
720,00
720,00

PROPOSTA
La proposta d’intervenció se centra en establir uns criteris bàsics per a la definició sistemàtica de cada entorn,
independentment de la natura de cada accés, així com unes pautes d’execució per capes a fi de simplificar-la.
Igualment important és poder transmetre uns valors pedagògics i cert contingut educatiu, en línia amb els
criteris de ‘Ciutat Jugable’ definits al Pla de joc a l’espai públic de Barcelona. La pintura, doncs, juga aquest
paper tot establint una pauta orientada en relació als eixos cardinals, base per a un sistema de joc, i que
s’estendrà al voltant de cada accés escolar.
A. TREBALLS PREVIS

En cas de ser necessari, s’executarà una plataforma de formigó ‘in situ’ per anivellar les cotes de vorera i espai
guanyat (asfalt). Una relliga continua i registrable separarà els dos àmbits per poder garantir el correcte
funcionament de rigola i embornals i garantir-ne els seu manteniment.
C. CRITERIS DE PINTURA
Es defineixen 4 capes de pintura per a la confecció de l’entorn escola: la primera capa (A) defineix l’àmbit en el
pla horitzontal; la segona (B) senyala l’espai guanyat al cotxe; la tercera (C) s’utilitza per als jocs; i la quarta
(D) és per a significar l’accés i definir la rosa dels vents i tots aquells elements aleatoris que ens depara l’espai
públic.
CAPA A
Criteri: Espai de l'entorn escolar, en direcció segons eixos cardinals.
Pot contenir lletres de l'alfabet (diferents llengües)
Valor: Aprenentatge dels punts cardinals i del moviment del sol
Aprenentatge de l'alfabet
Pintat: Franges de gruix = 15cm; Intereix = 100cm
Color: Verd fosc, RAL 6018 o similar
CAPA B
Criteri: Espai guanyat al cotxe, en la direcció de la CAPA A
Valor: Poder explicar els canvis que fa la ciutat en el context de l'emergència climàtica: la reducció de l'espai
pels vehicles, més espais pels infants, etc...
Pintat: Franges de gruix = 7 cm; Intereix = 33,3cm (referenciats als eixos de la capa A)
Color: Llima, RAL 1016 o similar
CAPA C
Criteri:
Valor:
Pintat:
Color:

Segons àrees disponibles, en direcció nord/sud o est/oest.
Joc tradicional
Segons plànols
Verd gespa, RAL 6010 o similar

Nota: Es proposen una sèrie de jocs a mode orientatiu. Abans d’executar la intervenció s’acordarà amb
cada l’escola i Districte el dibuix definitiu.
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CAPA D
Criteri: Cercle d'accés a l'escola, rosa dels vents i elements puntuals o interrupcions del paviment: trapes,
embornals, escocells, encaminaments, etc...
Pot contenir nombres
Valor: Explicar l’espai d’arribada a l’escola i els eixos cardinals amb la Rosa dels vents
Joc aleatori: saltar, resseguir, relacionar, etc...
Aprenentatge de la numeració
Pintat: Segons plànols
Color: Groc dàlia (logo entorns), RAL 1023
Nota: La capa D va per sobre de totes les altres capes
Nota general:
- Tota la pintura de serà pintura acrílica antilliscant
- Es realitzaran proves de color abans de realitzar la intervenció
- Es preveu que l’execució de tots els dibuixos es pugui realitzar minimitzant l’ús de plantilles

D. MOBILIARI
El mobiliari proposat assumeix diverses funcions: millora de l’estada i el joc, definició de límit, increment de la
vegetació, millora dels serveis.

Tanca escola Grèvol (h=1,10m)

Tanca Institut Jaume Balmes (h=1,6m)

JARDINERES DE LÍMIT
Les Jardineres de límit assumeixen una triple funció:
‐
‐
‐

Aparició del verd
Suport de joc: la cara interior esdevé una pissarra
Increment de la sensació de seguretat (es col·loquen per dins de la tanca de protecció)

En la mesura del possible, es reutilitzaran els elements existents a l’àmbit de la intervenció.

Es proposa una jardinera fabricada en resina de polièster reforçada amb fibra de vidre, amb encintat superior
voltejat de reforç i doble fons, pintada exteriorment amb una cara de pintura de pissarra i la resta amb pintura
de poliuretà de dos components y acabat texturitzat, fixades a terra, de la marca PERFYLAST o similar.

TANCA DE PROTECCIÓ

Es preveuen tres amplades, en funció de les característiques de l’entorn.

Barana d'acer, conformada a partir de mòduls de 150cm de longitud i 110 d'alçada, consta de:

Dimensions: 100x90x22cm; 100x90x30cm; 100x90x42cm.

-

Marc perimetral format per uan pletina de secció 100x8mm el travesser inferior i amb una pletina de
secció 60x8mm els muntants verticals i travesser superior;

JARDINERA TIPUS TEST

-

Rodons de 20 mm de diàmetre i intereix de separació de 10 cm, d'acer galvanitzat en calent
d'espessor 100 micres.

Per els entorns més grans, es proposa vegetació puntual, de port una mica elevat, per a millorar la qualitat de
l’espai. Aquesta vegetació estarà continguda en jardineres grans de plàstic de polietilè reciclable, negre, de
500L capacitat.

Fixada mecànicament al paviment amb 5 unitats per metre lineal, conformada per perforació de diàmetre
50mm en paviment i profunditat 200mm, mitjançant una platina circular de 50mm de diàmetre 10 formant gafa,
reblert del forat amb morter d'alta resistència de reparació estructural. Sota la platina inferior es disposarà una
banda de neoprè de 30mm d'amplada. Galvanitzat del conjunt en calent amb una capa de 275gr/m2 de zinc.
Pintada en blanc. Totalment fixada i instal·lada.

Mesures aproximades: Øsuperior 1045mm, Øinferior 840mm, H=815mm, pes=11,2kg
Nota: S’estudiarà amb Parcs i Jardins la seva possible inclusió en cada proposta.

Notes:
-

S'utilitza el model de tanca que ja s'ha utilitzat en les intervencions de millora en els entorns escolars
de l'Eixample.
En obra es valorarà la idoneïtat d'executar la cantonada amb un mòdul especial
La unió entre mòduls es realitzarà amb cargols.

Jardinera de límit

Jardinera tipus test
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CONJUNT D’ESFERES I SEMI-ESFERES DE FORMIGÓ PREFABRICAT
Quan l’àmbit és suficientment gran, es proposen aquests elements com a reforç al joc dels infants. Les
agrupacions són diverses però estan formades per aquests tres elements:
‐
‐
‐

Semi-esfera de formigó prefabricat tipus Bollard 900 Media marca Escofet o similar.
Esfera de formigó prefabricat tipus Bollard 700 marca Escofet o similar.
Esfera de formigó prefabricat tipus Bollard 550 marca Escofet o similar.

Banc cub

Banc amb respatller i recolzabraços

PAPERERA
Es proposen noves unitats de papereres de 70l model Barcelona formada per tubular d'acer galvanitzat i
planxa perforada de 2mm de gruix.
APARCABICIS

Bollard

En els entorns on és factible es preveu la incorporació d’aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75cm de
llargaria i 75cm d'alçaria, de tub rodó de 50mm de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella
tapajunts.

BANCS

PILONES I ELEMENTS VIARIS

Es proposen dos tipus de bancs:

En alguns entorns es preveu la utilització de pilones registrables o balisses tipus ‘sevillano’ per a delimitar els
canvis de mobilitat implantats.

Banc cub
‐
‐
‐

Banc quadrat de formigó prefabricat, de 50x50x45cm , tipus Box de la marca Escofet o similar.
Els bancs es disposaran en la direcció de les franges de pintura de la capa A.
Els bancs petits es disposaran a una distància adequada perquè també serveixin de joc dels infants

La separació entre la barana i el carril de vehicles es farà mitjançant una banda de pintura blanca rugosa de 10
cm d’ample separada 30 cm de la barana. Puntualment es podran posar panets de cautxú separadors.
Nota: La posició definitiva dels elements de mobiliari urbà es replantejarà en obra

Banc allargat
‐

Banc amb respatller i recolzabraços, mides aproximades 180x71cm i 45/80cm d’alçada, estructura de
fosa dúctil i cargoleria d’acer inoxidable, acabat amb pintura polieèster en pols color gris martelé, tipus
model BCN21 de NOVALITU, o similar. Seient i respatller formats per llistons de fusta tropical, amb
certificació FSC, amb protecció al oli i antigrafiti. Fixació a la solera base mitjançant perns distribuïts a
les potes del model en qüestió i reblert de resina epoxi.

Banc individual
‐

Banc individual amb respatller i recolzabraços, mides aproximades 70x71cm i 45/80cm d’alçada,
estructura de fosa dúctil i cargoleria d’acer inoxidable, acabat amb pintura polieèster en pols color gris
martelé, tipus model BCN21 de NOVALITU, o similar. Seient i respatller formats per llistons de fusta
tropical, amb certificació FSC, amb protecció al oli i antigrafiti. Fixació a la solera base mitjançant
perns distribuïts a les potes del model en qüestió i reblert de resina epoxi.

E. ELEMENTS D’OBRA
Malgrat les intervencions són de caràcter tàctic, en alguns casos és necessari l’execució de solucions d’obra.
S’opta per aquestes mesures ja que són de ràpida execució i de cost baix, i es considera que són fàcilment
revocables en cas de ser necessari.
PLATAFORMA D’ANIVELLAMENT
La solució adoptada és una plataforma de formigó ‘ in situ’ d'uns 14 cm d'alçada, separada 40cm de la vorada.
Formigó en massa encofrat amb tabiques de fusta i sobre làmina separadora de polipropilè.
La unió entre vorada i plataforma de formigó es realitza mitjançant una relliga metàl·lica registrable, de
transició entre vorera i plataforma de formigó "in situ". Està formada per mòduls de 1m preparats a taller i
fixats a obra mitjançant cargols tal i com es descriu a continuació:


Platina metàl·lica longitudinal de 80mm d'amplada soldada a la religa amb peça longitudinal de neoprè
inferior de recolçament.
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Religa metàl·lica amb trama de 40x10mm.



Sistema de fixació de relliga metàl·lica amb grapes galvanitzades.



T60 ancorada a llosa de formigó mitjançant tac químic i amb perforacions a l'ala superior per permetre
el sistema de fixació de la religa amb grapes.

El conjunt de platina i relliga soldats aniran posteriorment galvanitzats en calent.
GUAL PER ACCESSIBILITAT
En els casos que l’espai guanyat al cotxe no s’hi pot accedir mitjançant guals de vianant existents, es proposa
l’execució de guals de nova creació. Es considera l’opció més acurada donades les necessitats: ús elevat, baix
cost, fàcil reposició de vorada en cas de ser necessari.
Hedera helix ‘Hibernica’
F. VEGETACIÓ
Nota: El projecte contempla una proposta de vegetació per als dos tipus de jardineres descrites a l’apartat de
mobiliari. No obstant, s’estudiarà amb Parcs i Jardins la possible inclusió de les jardineres ‘tipus test’ per a
cada proposta.

Hedera helix ‘Glacier’

Cercis siliquastrum

No s'accepten arbres en jardineres per no disposar d'espai de desenvolupament radical Altra vegetació que es
podria admetre:

La proposta fa una previsió de mínims a l’espera conèixer la posició del departament de Parcs i Jardins del
tipus de jardineres i la plantació més adequada. En funció d’aquests dos elements s’acabarà de definir les
espècies finals.
VEGETACIÓ ENTAPISSANT
Per als dos formats de jardinera es preveu una vegetació entapissant, amb possibilitat de despenjar-se pels
seus límits. Es considera que la possibilitat que el verd desbordi les jardineres millora la sensació de confort de
l’entorn i la percepció d’increment de verd.
Es proposa la plantació de dues espècies d’heura, per separat i/o combinades, ja que tenen coloracions
diferents i la variació en la proporcions de la barreja pot donar coloracions diferents. LA densitat proposada per
a les dues espècies és de 8ut/m²
‐
‐

Hedera helix ‘Hibernica’> color: fulla verd intens
Hedera helix ‘Glacier’ > color: fulla verd fosc amb el perímetre de color blanc grogós

VEGETACIÓ ARBUSTIVA
Per als testos es proposa una vegetació de port mig i gran amb l’objectiu que aporti més presència, així com
riquesa cromàtica. Es proposa la plantació de Cercis siliquastrum, en format arbustiu, tipus multitronc. Pot
arribar a alçades de 1,5m i la seva floració rosa-violeta és vistosa.

Han de ser plantesde baix requeriment hídric i adaptades a cada zona segons les seves
necessitats d'insolació.
PLANTACIÓ I REG
La plantació de les espècies es realitzarà amb terres de qualitat i segons indicacions de Parcs i Jardins. El reg
serà manual.

G.

MOBILITAT I SEGURETAT

Els àmbits de nova implantació col·locats a l’asfalt quedaran protegits per la tanca de protecció descrita
anteriorment i amb una de pintura sonora per alertar els vehicles de la proximitat de la zona
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H. SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Segons les necessitats de cada entorn escolar es preveu la retirada i col·locació de la senyalització viària
vertical i horitzontal.
En cas de ser necessari, també serà objecte de la intervenció millores semafòriques i de senyalització
lluminosa.

SERVEIS AFECTATS
Les actuacions previstes no afecten als serveis existents.

REVISIÓ DE PREUS
Segons estableix el Capítol II “Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público”, la revisió de preus en els contractes de les Administracions públiques tindran
lloc en els termes establerts en aquest capítol i excepte que la improcedència de la revisió s’hagués previst
expressament als plecs o pactat en el contracte, quan aquest s’hagués executat, al menys, en el 20 per 100
del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva formalització.
La formula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules Administratives Particulars de la
licitació.
Tanmateix, per tractar-se d'un contracte d'obra la durada d'execució d'obres no excedeix de dotze (12) mesos,
NO és d’aplicació un sistema de revisió de preus.

TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució serà de 4 setmanes.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La plantació de la vegetació es farà la primera setmana de setembre en qualsevol cas, per tal que Parcs i
Jardins en pugui fer un manteniment adequat.

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els
procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP).
La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent:

Es preveu una partida alçada la Gestió dels residus provinent de petita obra i embalums distribució de
productes. S’estableix un percentatge corresponent al 1% del PEM dels treballs a realitzar.

Reial decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre).Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26
d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015).Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009).Tipus d’obres (art. 25 del Reglament
general LCAP, vigent de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 4a del TRLCSP). D'acord
amb l'article 65.1. del RDL 773/2015, per a contractar amb les administracions públiques l'execució de
contractes d'obres el valor estimat sigui igual o superior a 500.000 euros, serà requisit indispensable que
l'empresari es trobi degudament classificat.

PERÍODE DE GARANTIA

El Projecte té una durada inferior a 12 mesos i la classificació és en diversos subgrups. La categoria
s'estableix per als mateixos sobre la base del pressupost de contracta parcial (IVA exclòs) de cada un d'ells, i
s'indica el percentatge que representa per a cada un dels subgrups.

SEGURETAT I SALUT
Es preveu una partida alçada per tasques corresponents a la Seguretat i Salut de l’obra. S’estableix un
percentatge corresponent al 4% del PEM dels treballs a realitzar.

GESTIÓ DE RESIDUS

El termini de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives de la licitació sens perjudici de
l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunta al Projecte.
La recepció definitiva de les obres estarà condicionada al que preveu la Ordenança d’obres i instal·lacions de
serveis en el domini públic municipal. L’empresa adjudicatària de les obres, durant el període de garantia no
ha de vigilar ni tenir cura del bon estat de l’obra.
La recepció es farà un cop finalitzada l’obra i només es requerirà a l’adjudicatari la reparació dels desperfectes
causats per defectes d’execució o la manca de qualitat dels materials.
Tot i finalitzat aquest termini de garantia, en cas d’existència de vicis ocults de la construcció, aquest
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 10 anys a comptar des de la recepció de les obres.

Els contractistes hauran d’estar classificats en els grups i subgrups següents:
S’exigeix per a l’execució de la present obra, que el contractista estigui classificat per a la realització de Vials i
Pistes Grup G-6 (Vials sense qualificació).
GRUP
G
Vials i pistes

SUBGRUP
6 (G-1)
Obres vials sense
qualificació específica

CATEGORIA
RD 1098/2001
d

CATEGORIA
Actual
3

A. Si les sis actuacions es liciten cada una com una obra independent:
Pressupost de contracte ( PEC SENSE IVA ) <150.000,00 €
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Categoria 1
Grups i subgrups: G6

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a obra
completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva utilització.

PRESSUPOST
El pressupost és el següent:

ESCOLA FERRAN I CLUA + EBM MANIGUA + INST. ALZINA
ESCOLA ESTEL
ESCOLA UNIVERS + EBM PETIT UNIVERS
ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA
ESCOLA POETA FOIX
ESCOLA PIA BALMES
Pressupost d'Execució Material de l'obra (PEM)
Despeses Generals (DG=13% s/PEM)
Benefici Industrial (BI=6% s/PEM)
Subtotal (PEM+DG*BI)
IVA (21% sobre (PEM+DG+BI)
Total Pressupost Base de Licitació (IVA inclòs)

3
1
2
1
1
1

TOTAL
36.583,69 €
51.049,32 €
46.841,44 €
38.198,71 €
27.826,08 €
42.982,66 €
243.481,90 €
31.652,65 €
14.608,91 €
289.743,46 €
60.846,13 €
350.589,59 €
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A - CRITERIS GENERALS
A.1 CRITERIS DE PINTURA
A.2 MOBILIARI
B – DISTRICTE DE SANT ANDREU
B.1 ESCOLA FERRAN I CLUA + EBM MANIGUA + INSTITUT L’ALZINA
B.2 ESCOLA L’ESTEL
C – DISTRICTE DE GRÀCIA
C.1 ESCOLA UNIVERS + EBM PETIT UNIVERS
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