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Projecte millores d’accessibilitat a la
Plaça de Sarrià

Departament d’Obres i Manteniment
Districte Sarrià – Sant Gervasi

MEMÒRIA
1. Objecte del Projecte
L’objecte del present projecte està generat per la necessitat de millorar l’accessibilitat de les
escales de la Plaça de Sarrià, mitjançant la instal·lació de 3 noves baranes, renovació de la bandes
de contrast dels graons i nova col·locació de paviment podotàctil direccional PTI abans i desprès
de cada un dels trams de graons.
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L’actuació consisteix en la preparació de l’àmbit, l’enderroc de les baranes existents, la
instal·lació de les noves baranes, la substitució de la banda rugosa dels graons i reparació de les
afectacions del paviment i nova instal·lació de bandes rugoses i PTI.

2. Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació es situa a la Plaça de Sarrià, en front de l’Església de Sant Vicenç de Sarrià, al
Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Queda delimitat entre les escales d’accés des del carrer Major
de Sarrià i la façana de l’Església. L’àmbit de les obres abasta una superfície de 90 m².

3. Antecedents
Les dues baranes existents actualment no compleixen els requisits de la normativa vigent.
La seva situació a un lateral de l’àmbit no facilita l’accessibilitat a tothom que arriba.
Les bandes rugoses dels graons cal repintar-les anualment i s’ajustarà l’accessibilitat de les
escales a la normativa vigent incorporant un PTI direccional abans i desprès de cada tram de
graons.

4. Estat Actual
La Plaça de Sarrià es trobava urbanitzada, conté dues baranes senzilles al costat de la façana
sud.
Les escales no presenten un deteriorament dels materials. El paviment està conformat amb
lloses de pedra grisa granit negre de Galicia flamejat.

5. Bases del Projecte
5.1. Topografia i geometria
S’ha agafat la informació topogràfica del Projecte de nou edifici a la Plaça Sarrià.
No s’afectarà en cap sentit la geometria de les escales de Sarrià. Es mantindran els pendents
existents.
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5.2. Geologia i geotècnia
En aquest projecte jo s’afectaran els ferms, ni hi haurà moviment de terres i per tant no s’ha
considerat necessària la realització d’un Estudi Geotècnic.
5.3. Planejament
El present projecte no afecta en res el planejament vigent i el sòl és tot de titularitat municipal.
5.4. Serveis existents
Dins de l’àmbit d’aquest projecte hi ha els focus d’enllumenat públic de la plaça, però no es
preveu afectar els serveis existents.
5.5. Ferms i paviments
Aquest projecte no afectarà ni als ferms ni als paviments de la Plaça de Sarrià, excepte els
punts on s’ancorin les noves baranes que es farà un pou amb broca per tal d’encastat-les fins a
la cota de ferms.
Per tant es preveu una partida amb reposició de paviment de pedra natural per si es fa malbé
alguna peça i també per substituir les que en direcció d’obra es considerin necessàries i
imprescindibles.5.6. Mobiliari urbà i proteccions
No està previst afectar cap element de mobiliari urbà. En tot cas si s’afectés algun element
caldrà protegir-los i/o treure’ls, guardar-los en magatzem per tornar-los a posar un cop
finalitzada la intervenció.
5.7. Arbrat
Dins de l’àmbit d’actuació s’hi ubiquen 3 escocells dels quals 2 estan amb un arbre (cal
preveure la protecció dels 3 donat que l’escocell buit es replantarà ben aviat). Cal vetllar per la
correcta protecció dels arbres que queden afectats dins de l’àmbit d’actuació.
5.8. Transport públic
No s’afectarà el transport públic, tot i que, en algun moment es pot variar l’accés a la parada
d’autobús existent.

6. Llistat dels Responsables d’Espai Públic
6.1. Llistat de Reps
Ecologia Urbana - Model Urbà
Servei d’Estructures Vials
Mobilitat en el Territori
IMPD

Jose Luís Delgado
Alberto Soriano
Lídia Fuentes
Guillermo Hurtado
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6.2. Informes:
Amb la primera proposta de baranes que es va enviar que vam enviar als REPS via e-mail el 11
de març, han fet les següents observacions:
Serveis d’Estructures Vials
Pel que fa al SEV fem els següents comentaris:
1. La ubicació dels passamans és correcta, recordar-te que els passamans no estaran en
contacte amb la façana.
2. Els muntants en platina, paral·lels a la direcció de la barana, no tindran capacitat per
impedir el moviment davant d'una empenta horitzontal, per tant, proposem passar-los
a una secció en forma de "T".
3. A les baranes amb doble passamans (en els dos costats), considerem que el passamans
superior, a la fi de la barana, no sobresurti ni iguali a l'inferior, quedant-se una mica
per darrere.
4. Considerem més resistent l'ancoratge del muntant mitjançant encastament d'aquest
en el paviment, arribant fins a la capa de formigó i omplert amb morter d'alta
resistència, en compte d'una platina amb ancoratge mecànic.
5. Per complir amb normativa s'haurà de dotar els esglaons amb una senyalització en
tota la seva longitud amb una franja de 5 cm d'amplària enrasada a l'estesa i situada a
3cm de la vora, que contrasti en textura i color amb el paviment de l'esglaó. També els
extrems de l'escala es senyalitzaran amb una PTI direccional, col·locada en sentit
transversal a la marxa, d’igual amplada que l’escala i 1,20m de profunditat. Aquesta
senyalització es podrà realitzar amb resines per tal de no tocar el paviment existent.
Ecologia Urbana - Model Urbà
1. En un anàlisi previ, ens sembla que la secció del suport no té la capacitat resistent en el
sentit transversal.
2. D'altra banda, l'aplicació literal de la normativa determina un element de molt impacte
en l'espai públic. En principi els dos passamans inferiors podrien reduir-se a un, si les
interrupcions dels suports fossin de secció sense arestes.
3. Els inicis i finals de la barana han d'observar la distància amb els límits de l'escala, i no
han de ser agressius, però això, també des de les prescripcions de la diversitat visual,
es demana que no es resolgui aquest finals en volada, ja que no és detectable.
4. De fet la solució existent, realitzada en tub, afegint el passamà de tub inferior i els
ajusts dimensionals adequats, seria al nostre entendre una solució justificada des del
punt de vista normatiu, més minimalista i menys invasiva.

Amb l’actual proposta que també hem enviat als REPS via e-mail el 22 de maig ens han fet
arribar, igualment via e-mail, les següents observacions:
Ecologia Urbana - Model Urbà
1. En quan a la solució geomètrica i constructiva, la veiem adequada, tot i que cal
contrastar-ho amb el Guillermo Hurtado del IMPD.
2. Respecte a l’emplaçament, trobem que amb les dues línies de barana a eix de
l’església és suficient per resoldre l’accessibilitat.
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7. Proposta
L’objectiu d’aquest projectes és facilitar l’accés a l’Església de Sant Vicenç de Sarrià afegint
baranes i ajustar tot l’entorn a la normativa vigent.
7.1. Preparació de l’entorn i Enderrocs
Prèviament a l’inici de l’obra caldrà definir els diferents perímetres de treball i disposar de les
mesures de seguretat per evitar que les persones puguin prendre mal.
S’enderrocaran i desmuntaran les baranes existents amb la gestió de residus corresponent.
Caldrà substituir les peces de pedra de granit negre de Galicia flamejat que hagin quedat
afectades per l’enderroc de les baranes.
Cal extreure/decapar les bandes rugoses dels graons i fer una neteja dels graons de tot l’àmbit
d’actuació amb sistemes no agressius i sense aigua.
Es prendran les mesures necessàries de protecció de l’arbrat afectat per aquesta actuació.
7.2. Desenvolupament de la Proposta
Un cop revisada la primera proposta i tenint en compte totes les observacions rebudes dels
REPS, s’instal·laran 3 trams de barana a eix de l’accés principal a l’Església distribuïdes dos a una
banda i una a l’altra. Amb aquesta distribució de baranes s’aconseguirà facilitar l’accés a totes
les persones que arribin sigui d’on sigui.
Sobre el disseny de les baranes, s’ha buscat la senzillesa donant resposta als requeriments
d’accessibilitat i a la normativa vigent, reduint al màxim l’impacte visual que aquests elements
causaran dins un entorn històric i amb les característiques de la Plaça de Sarrià.
La barana és un tubular d’acer inoxidable de qualitat AISI 316 / 18 / 8 de secció 48,3 mm x
3,00mm de gruix acabat mate amb sorrejat d’arena, reomplert de Sika-Grout 218 per augmentar
la resistència a flexió lateral.
La barana es conforma amb un element vertical continuo (format per muntants i passamà) que
queda envoltat per un passamà horitzontal també continuo a cota més baixa. Només els
muntants intermedis quedaran ancorats a l’element principal a través d’un rodó.
També es preveu dotar els esglaons amb una senyalització en tota la seva longitud amb una
franja de 5,0 cm d'amplària enrasada a l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment de l'esglaó, substituint les bandes rugoses existents.

S’incorpora a aquesta proposta la senyalització horitzontal amb PTI direccional col·locada en
sentit transversal a la marxa, d’igual amplada que l’escala i 1,20m de profunditat. Aquesta
senyalització es realitzarà a base de resines col·locades in situ per tal de no substituir el
paviment existent.
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7.3. Quadre de superfícies i longituds
Element
Barana: tubular diàmetre 4,50mm i 8mm de gruix d’acer inoxidable ASI
316/18/8
Barana: rodó diàmetre 12mm massís d’acer inoxidable ASI 316/18/8
Bandes rugoses graons
Paviment podo-tàctil direccional

Amidament
21,30 ml / cada barana
150cm / cada barana
138,80 ml
68,75 ml i 82,50 m2

8. Organització de l’obra
8.1. Termini d’execució de les obres
S’ha valorat amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres, i s’ha estimat
com a període òptim d’execució de les obres 7 setmanes, distribuïdes de la manera següent:
4 setmanes de fabricació:





1a setmana recepció del material i curvatura dels perfils
2a setmana fabricació de les baranes
3a setmana polit de les baranes
4arta setmana sorrejat de les baranes

Muntatge in situ:





1a setmana implantació d’obra, enderrocs, col·locació de la nova barana, substitució
de les peces de paviment que s’hagin fet malbé. Decapat i adequació del paviment
pels tractaments.
2a setmana col·locació de les bandes de contrast i instal·lació de paviment podotàctil
direccional.
3a setmana instal·lació de paviment podotàctil direccional i curat de les resines,
retirada de la implantació d’obra i neteja de tot l’àmbit.

8.2. Fases constructives de l’obra
Es preveu executar les obres en una única fase constructiva donada la seva acotada actuació i
amb l’objectiu. S’afectarà l’accés a l’Església que caldrà redirigir-lo mentre durin les obres per
un itinerari alternatiu dins de la mateixa plaça Sarrià. L’àmbit d’obra quedarà delimitat per
tanques d’obra.

La implantació d’obra es farà en el moment que es puguin instal·lar les noves baranes a la seva
ubicació. El perímetre de tanca agafarà tota la superfície de les escales, deixant el recorregut
alternatiu pel lateral entre les escales i la parada d’autobús.
S’enderrocarà la barana existent, es netejarà tot l’àmbit, decapat i retirada de les bandes de
contrast existents dels graons, neteja dels graons, nova col·locació de bandes rugoses i paviment
tàctil direccional, es restituiran les peces de llosa de pedra grisa granit negre de Galicia flamejat
que s’hagin fet malbé.
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L’abassegament de material es farà dins del tancat d’obra.
Caldrà que sempre estigui visible la senyalització de l’obra, l’accés a l’Església habilitat per a
vianants i la data de finalització de les obres. Caldrà indicar també que les obres s’estan
realitzant d’acord amb els serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona.
Totes les tanques disposaran d’abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu
perímetre, tal i com indica el Manual de Qualitat de les Obres, Implantació i Incidència en
l’Àmbit del Domini Públic. Sector Urbanisme.
Acabada l’obra en un període màxim de 48 hores, es retiraran tots els elements de
senyalització, abalisament i protecció que siguin propis de l’obra.
La programació i execució de les obres s’adaptaran als condicionants de mobilitat i d’altres
obres existents a la zona en el moment de programar els treballs i als efectes de realitzar-ne la
coordinació adient.
8.3. Garantia de les obres
S’estableix un període de garantia d’un any contra qualsevol defecte de fabricació i de
materials utilitzats. Aquest període de garantia s’inicia el dia que de recepció provisional de
l’obra per part de l Ajuntament de Barcelona.
8.4. Seguretat i Salut a l’obra
Cal que les condicions de seguretat i salut dels vianants i treballadors siguin tingudes en
compte.
L’àmbit d’obra ha de quedar perfectament delimitat i senyalitzat permetent-se només l’accés a
l’obra dels treballadors de la mateixa.
Quedaran senyalitzats i definits els itineraris alternatius per als vianants.
No s’afectarà el trànsit de vehicles en cap moment. La càrrega i descàrrega es durà a terme de
la mateixa manera i en la mateixa franja horària que ho estan fent tots els comerços del c.
Major de Sarrià.
No serà necessària la instal·lació de caseta d’obra tenint en compte la curta durada d’aquesta.
Quedarà definit en el plànol del Pla de Seguretat i Salut la zona d’abassegament, de càrrega i
descàrrega de material i l’estacionament provisional dins de l’obra. Un cop s’iniciï l’obra totes

aquestes ubicacions es validaran o modificaran amb el consens de la direcció facultativa i la
coordinació de seguretat i salut.
A l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut afegim un plànol d’implantació de l’obra amb el tancat i la
senyalització necessària.
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El cap d’obra responsable de la mateixa serà qui dirigirà les operacions de càrrega i descàrrega,
l’estacionament provisional dins de l’obra, el moviment de maquinària o vehicles pesats,
seguint igualment les indicacions del Pla de Seguretat i Salut.
Cal protegir l’arbrat que quedi dins de l’àmbit de l’obra amb taulons de fusta, tal i com s’indica
a Protecció segons Decàleg de protecció de l’arbrat durant les Obres, de l’Ajuntament de
Barcelona. També caldrà protegir els bancs de pedra i els elements que puntualment es
puguin veure afectats per l’obra.
Els residus d’obra no es poden acumular per un període superior a 3 dies. La runa cal disposarla en contenidors homologats i lliurar-la a un gestor autoritzat.
Es farà neteja diària de l’obra, amb la retirada de runa i terres de les zones de treball amb
escombra i si cal mànega d’aigua els cops que faci falta per deixar l’entorn de la Plaça de Sarrià
en condicions adequades.
L’horari màxim de treball és de 8:00 a 20:00 hores dels dies laborables. Fora d’aquest horari les
activitats seran sense soroll.
Cal complir el termini d’obra fixat al l’apartat 8.1. d’aquesta memòria.
Finalitzades les obres es retirarà tot el material i es restaurarà qualsevol element que s’hagi
vist afectat per l’obra, d’acord amb els serveis responsables de l’Ajuntament de Barcelona.
En aquesta obra no s’afecta cap gual ni l’accés a cap edifici privat, només s’afectarà l’accés de
vianants a l’Església de Sant Vicenç de Sarrià.
Es seguiran les prescripcions detallades al Manual de Qualitat de les Obres, Implantació i
Incidència en l’Àmbit del Domini Públic. Sector Urbanisme.
Cal garantir duran l’execució de l’obra l’accés als vehicles d’emergència.

9. Gestió de Residus
En compliment del Reial Decret 105/2008 de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha redactat en el present projecte l’Annex
Gestió de Residus, que recull tots els elements per valorar la correcta gestió dels residus
generats.

10. Normativa aplicable
Queda definida al Plec de Condicions.

11. Seguretat i Salut
En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre i en compliment de l’art. 233 de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, en el present projecte s’inclou
un Estudi de Seguretat i Salut. Veure els Annexes.
El pressupost de Seguretat i Salut (PEC iva inclòs) puja la quantitat de MIL DOS CENTS TRENTA
EUROS (1.230,00 €) import recollit al Capítol 04 del Pressupost de l’obra.
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12. Control de Qualitat
En compliment de la normativa vigent descrivim el Pla de control de Qualitat per a l’execució
de les obres, descrivint les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat
d’assaigs a realitzar.
Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals.
Pla de Control de Qualitat:
Caldrà entregar les fitxes tècniques i els certificats del material de:
- l’acer inoxidable,
-la llosa de pedra grisa granit negre de Galicia flamejat,
- la pintura de les bandes rugoses i
- la resina del PTI direccional

13. Accessibilitat
L’objectiu del present projecte és adaptar-se en tot lo possible a la normativa vigent i en
concret a l’Ordre VIV/561/2010;
13.1. Elements d’urbanització adaptats
Escales:
Es col·locaran franges de paviment tàctil indicador direccional, als dos extrems de l’escala, i allà
on calgui per la geometria singular d’aquesta escala, en sentit transversal al trànsit dels
vianants, segons els paràmetres establerts a l’article 46. L’ample de la franja coincidirà amb
l’ample de l’escala i serà d’1,20 m de fons.
Cada graó es senyalitzarà en tota la seva llargària amb una banda de 5,0 cm d’ample enrasada
a l’estesa i situada a 3,0 cm de la vora, que contrastarà amb textura i color amb el graó.
13.2. Elements de protecció al vianant
Es consideren elements de protecció als vianants les baranes i passamans.

Passamans:
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Els passamans que es col·loquen s’allargaran 30 cm més enllà del final de cada tram, i seguiran
els paràmetres i disseny definits a l’article 30:
 Tindran una secció de disseny ergonòmic amb un ample d’agafada d’entre 4,50 i 5,0
cm de diàmetre. En cap cas disposaran de cantells vius.
 Amb un sistema de fixació ferm i no haurà interferències en el pas continuo de la mà
en tot el seu desenvolupament.
 S’instal·laran passamans a doble alçada, tenint el superior entre 0,95 i 1,05 m i a
l’inferior entre 0,65 i 0,75 m.
 La distància entre muntants és inferior a 1,50 m.
 Donat que les escales tenen més de 4,0 m d’ample s’ha disposat de 2 baranes amb
passamans dobles.

Fitxa justificativa de l’Ordre VIV/561/2010 específica dels elements que s’incorporen
amb aquest projecte.
Escales
Cada graó quedarà senyalitzat amb una banda de 5,0 cm d’ample enrasada a l’estesa i situada a 3,0
cm de la vora del graó, que contrastarà en textura i color amb el paviment del graó

SI

Passamans
Els passamans tenen una secció de disseny ergonòmic amb un ample d’agafada d’entre 4,50 i 5,00 cm
de diàmetre.
Els passamans tenen un sistema de fixació ferm i no haurà d’interferir el pas continu de la mà en tot
el seu desenvolupament.
En tots els casos les baranes tindran passamans dobles l’alçada dels quals està compresa, el passamà
superior entre 0,95 i 1,05 m i el passamà l’inferior entre 0,65 i 0,75 m

14. Justificació de preus
Per a l’elaboració del pressupost del present Projecte s’han utilitzat els preus de l’ITEC
incorporats al BEDEC i contrastats amb preus de mercat.

15. Classificació del contractista
En compliment de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic la
classificació del contractista no és exigible en aquest projecte si no s’especifica a l’anunci de
licitació, degut a que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000,00 euros.

16. Formula per a la revisió de preus
Sense revisió de preus.

SI
SI
SI

17. Ficha Técnica del paviment podotàctil direccional PTI
DESCRIPCION



Resina de Metacrilato de secado extra rápido, de excelentes
propiedades generales y resistencia a la intemperie.
Incorpora árido antideslizante 05 – 1,5 mm.
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USOS




Recomendado para señalización de encaminamientos con resaltes.
Recomendado también como pasta bicomponente para reparación de
grietas.
Recomendado para señalización de vías urbanas.

PROPIEDADES











Secado rápido.
Elevada retención de color y brillo.
Anclaje perfecto.
Excelente compatibilidad tanto con los pavimentos bituminosos como
de hormigón.
Alta resistencia a la intemperie y radiación ultravioleta.
Posibilidad de aplicar espesores elevados sin aumentar el tiempo de
curado: 5mm.
Gran dureza.
Reparación fácil y duradera.
Excelente resistencia a la abrasión.
Resistente al vandalismo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN






Aplicación manual a llana, espátula o zapatón.
Aplicar sobre superficies limpias de polvo, grasa o suciedad sin
humedad.
No aplicar sobre temperatura ambiente inferior a +5ºC o superior a
+40ºC.
No aplicar en substratos con humedad.
En hormigón nuevo, eliminar física o químicamente la capa de líquidos
de curado que afecten a la adherencia.

MODO DE USO



En substratos difíciles se debe incorporar promotor de adherencia en
dosis recomendadas y homogeneizar.
Incorporar catalizador a base de peróxidos, agitar y homogeneizar
hasta conseguir una mezcla perfecta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ENSAYO SOBRE

CARACTERISTICA

PRODUCTO

Viscosidad Brookfield (cps),

LIQUIDO

Densidad (g/cm3 )

METODO
UNE EN ISO
2884-1-2
UNE EN ISO
2811-1

TOLERANCIA

VALOR
DECLARADO

SIN ESPECIFICAR

20000 MAXIMO

Valor declarado ± 0.04

2,02

PRODUCTO

Coordenadas cromáticas (x, y)

UNE 48073-2

APLICADO

x, y dentro del polígono
de color
definido por la UNE
135:200/2

(x, y) Dentro del
polígono

para el color BLANCO
Factor de Luminancia, (ß)

UNE 48073-2

ß ≥ 0,80

0,83

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Valor declarado ± 0,02
Envejecimiento Acelerado
QUV-B (Δβ).

EN 1871

Δβ ≤ 0,05

Resistencia a los álcalis

EN 1871

Superficie sin deterioro

≤ 0,05
Superficie sin
deterioro

Los valores declarados se obtienen a partir del cálculo estadístico de los datos del control de calidad del producto.

DOSIFICACION





La proporción de catalizador necesaria depende de la temperatura:
o Entre 1,3% en invierno y 1,0% en verano.
Rendimiento 3 kg/m2.
Para retrorreflexión incorporar postmezclado microesferas de vidrio 380
a 500 gr/m2.

DILUCIÓN



La pintura presenta visco sidad óptima de aplicación y no precisa
dilución.
No admite disolvente convencional.

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA



Producto conforme con los requisitos establecidos en las Norma UNE
EN 135200/2 y EN 1871 relativas a materiales para Señalización
Horizontal.
Producto conforme con los requisitos establecidos en la Norma
Europea EN1436 aplicado junto microesferas de vidrio y/o áridos
antideslizantes en las dosificaciones adecuadas.

18. Declaració d’obra completa
De conformitat amb l’art. 12 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic es posa de manifest que l’actual Projectes esdevé una obra completa, ja que comprèn
tots i cada un dels elements que són necessaris per la utilització de les obres.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

19. Recull fotogràfic

20. Plànols

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P
DE LAÇA
SA
RR
IÀ

ESGLÈSIA

DE SANT VICENÇ

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

BARANA PLAÇA DE SARRIÀ

Pilar Boguñá, arquitecta

Jordi Fargas, arquitecte

04/05/2020

PLANTA ESTAT ACTUAL

A1:
A3: 1:150

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P
DE LAÇA
SA
RR
IÀ

ESGLÈSIA

DE SANT VICENÇ

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

BARANA PLAÇA DE SARRIÀ

Pilar Boguñá, arquitecta

Jordi Fargas, arquitecte

16/06/2020

PLANTA PROPOSTA

A1:
A3: 1:150

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ESGLÈSIA
DE SANT VICENÇ

PTI Paviment tàctil indicador tàctil de 1,20m
col·locat en sentit transversal a la marxa

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

BARANA PLAÇA DE SARRIÀ

Pilar Boguñá, arquitecta

Jordi Fargas, arquitecte

16/06/2020

PLANTA PAVIMENT PTI

A1:
A3: 1:100

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ESGLÈSIA

DE SANT VICENÇ

Recorregut alternatiu

Tanques plàstiques de PVC S21

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

BARANA PLAÇA DE SARRIÀ

Pilar Boguñá, arquitecta

Jordi Fargas, arquitecte

16/06/2020

PLANTA PLÀNOL D'OBRA

A1:
A3: 1:115

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Nota: s'haurà de tenir en compte el topogràfic
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

BARANA PLAÇA DE SARRIÀ

Pilar Boguñá, arquitecta

Jordi Fargas, arquitecte

16/06/2020

PLANTA - SECCIÓ

A1:
A3: 1:20

Característiques

4.5cm

7cm

11.5cm

a

Barana amb passamà tubular intermig.
Barana prevista per una empenta horitzontal de 1,20 KN/m segons normativa vigent.

10cm
10cm
20cm

95-105cm

7cm

c

a passamà tubular diàmetre 45mm e=8mm d'acer inoxidable mate ASI 316 / 18 / 8.
b muntants tubulars diàmetre 45mm e=8mm d'acer inoxidable mate ASI 316 / 18 / 8.

65-75cm

55-65cm

c

b
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Tots els materials portaran el distintiu CE.

a

c unió de barilla rodona diàmetre 12mm.

d peça de remat d'acer inoxidable mate ASI 316 / 18 / 8 de diàmetre 100mm x 8mm de gruix fixada amb resina epoxi.

d
20cm

Soldadures
- Totes les soldadures són a topall i es faran a taller

- Totes les soldadures queden exemptes de defectes de deposició.
1:10
Detall d'ancoratge
2

1 muntant tubular diàmetre 45mm e=8mm d'acer inoxidable mate ASI 316 / 18 / 8.

10cm

2 peça de remat d'acer inoxidable mate ASI 316 / 18 / 8 de diàmetre 100mm x 8mm de gruix fixada amb resina epoxi.
1
2

3 paviment de pedra natural.
3

4 replè amb morter d'alta resistència inicial, impermeable i protecció contra la corrossió dels elements metàl·lics.

20cm

5 base resistent.

4
5

Abans que comenci l'execució de l'obra, el metal·lista haurà de comprovar les mides i els encaixos amb la direcció facultativa.
Caldrà complir amb la normativa vigent.
1:5
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

BARANA PLAÇA DE SARRIÀ

Pilar Boguñá, arquitecta

Jordi Fargas, arquitecte

16/06/2020

DETALLS BARANA

A1:
A3: 1:10 1:5

Característiques

Barana amb passamà tubular intermig.
Barana prevista per una empenta horitzontal de 1,20 KN/m segons normativa vigent.
4.5cm

Tots els materials portaran el distintiu CE.

b muntants tubulars diàmetre 45mm e=8mm d'acer inoxidable mate ASI 316 / 18 / 8.
c unió de barilla rodona diàmetre 12mm.

7cm

11.5cm

a passamà tubular diàmetre 45mm e=8mm d'acer inoxidable mate ASI 316 / 18 / 8.

d peça de remat d'acer inoxidable mate ASI 316 / 18 / 8 de diàmetre 100mm x 8mm de gruix fixada amb resina epoxi.

Soldadures

- Totes les soldadures són a topall i es faran a taller

- Totes les soldadures queden exemptes de defectes de deposició.
7.75cm

a

7cm

a

7.75cm

7cm

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

a

c

c
20cm

TOTS ELS ELEMENTS SOLDATS A TOPALL A TALLER

Abans que comenci l'execució de l'obra, el metal·lista haurà de comprovar les mides i els encaixos amb la direcció facultativa.

Caldrà complir amb la normativa vigent.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

BARANA PLAÇA DE SARRIÀ

Pilar Boguñá, arquitecta

Jordi Fargas, arquitecte

16/06/2020

DETALLS BARANA

A1:
A3:

1:3

21. Amidaments i Pressupost
obra: Instal·lació de baranes i adequació dels graons a la Plaça de Sarrià
Unitat

Descripció

amidament

Capítol 01

preu

import

Treballs previs i desmuntatges

Retirada de barana existent i transport a abocador autoritzat. Retirada de
materials d'enderroc amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i trasport a
abocador autoritzat.
Decapat i retirada de les bandes de contraste dels graons i de pintures i òxids
existents sobre les lloses de pedra de la plaça, dins de l'ambit d'actuació. Neteja de
parament de pedra amb el sistema de projecció de micropartícules a baixa pressió
m2
i detergents químics amb pH neutre i amoniac. S'ha calculat tota la longitud dels
graons 138,80 ml x 20cm d'ample que afecten a la zona on hi ha la pintura de
contrast.
Instal·lació de línea elèctrica aérea de baixa tensió des d'armari existent a la zona
de treball amb col·locació de quadre elèctric amb magnetotèrmic de 36A i
protecció amb diferencial de 20A
Instal·lació i col·locació de racor de connexió amb mangera a l'arqueta d'aigua
existent

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ut

2,00

43,23

86,46 €

138,80

10,00

1.388,00 €

1,00

200,00

200,00 €

1,00

18,00

138,80

24,00

3.331,20 €

82,50

10,50

866,25 €

m2 Base de color de protecció i autonivellant per deixar la zona plana i llisa, PTI
direccional. Caldrà valorar in situ si cal fer-ho a criteri conjunt de la DF i l'aplicador

82,50

12,60

1.039,50 €

Subministre i col·locació de paviment podotàctil direccional d'execució in situ, PTI
direccional a base de resines de metacrilat de secat extra ràpid. Color i textura a
m2 definir per la D.F. en obra, executat in situ. Tractament d'adherència, desengrassat
i neteja previa del paviment inclós. Preparació mecànica del paviment inclosa.
Neteja de pols, grassa o brutícia sense humitat. Cal seguir les condicions
d'aplicació de la fitxa tècnica del projecte.

82,50

128,00

10.560,00 €
15.796,95 €

3,00 3259,50

9.778,50 €

Capítol 02

18,00 €
1.692,46 €
Neteja i tractament dels graons

Subministre i col·locació de la banda de contrast consistent en fixació de resina de
metacrilat de color negre acabat carbodurum, d'ample 5 cm a 3 cm de la vora del
graó, per donar contrast a nivell de textura i color amb el paviment dels graons
Tapar juntes amb vorada per la zona del PTI direccional. Caldrà valorar in situ si cal
m2
fer-ho a criteri conjunt de la DF i l'aplicador
ml

Capítol 03

Barana

Subministre i col·locació de 3 baranes fetes a mida, de tub d'acer inoxidable AISI
316 acabat mate (xorrejat d'arena), muntants i passamans de diàmetre 48,3x3
mm de gruix amb disc de remat de diàmetre 100x4 mm. Es reompliran els
ut muntants amb morter Sika-Grout 218 per aumentar la resistència a la flexió
lateral. Els muntants intermitjos s'uniràn amb un rodó del 12 mm també d'acer
inoxidable AISI 316. Segons plànol explicatiu. Ancoratge empotrat mitjançant
taladre amb corons de 80mm i fixació amb morter sense retracció SIka-Grout 218.
El gruix de l'acer inoxidable serà de 3,0 mm.
Substitució de peçes de llosa de pedra grisa granit negre de Galicia flamejada, de
la mateixa mida a la llosa existent i prèvia validació de la direcció d'obra.
m2
Subministre de material, transport de les lloses de pedra a obra i treballs de mà
d'obra per la seva col·locació.
Capítol 04
ut
pa
pa

6,00

385,00

2.310,00 €
12.088,50 €

15,00

70,00

1.050,00 €

1,00

180,00

180,00 €

1,00

120,00

120,00 €
1.230,00 €

Seguretat i Salut

Instal·lació de valla perimetral Ecovalla S1 de plàstic groc. Perímetre de 70ml
durant 15 dies.
Senyalització de l'obra; perill d'obras, itineraris alternatius per a vianants, i cartell
informatiu d'obra
Elements de protecció individuals, formació dels treballadors i equips higiénics
necessàris.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
Benefici industrial
Despeses Generals
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
IVA
PRESSUPOST PER CONTRACTE (iva inclòs)

TOTAL
6,00%
13,00%
TOTAL
21,00%
TOTAL

30.807,91 €
1.848,47 €
4.005,03 €
36.661,41 €
7.698,90 €
44.360,31 €

Model Normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició
1. DADES COMPLEMENTÀRIES A L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ
1.a Dades del projecte

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Municipi de procedència
Barelona
Adreça
Plaça Sarrià
Codi postal
8017

Núm. visat
Número
s.n.

Pis / Porta
--

Població
barcelona

1.b Dades del productor del residu (Titular de la llicència d’obres)
Nom o Raó Social:
Constructora

DNI/NIF
.........

Adreça

Número

Codi postal

Pis / Porta

Població

2. CONTINGUT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ D’ACORD
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT
Aplicable

a) L’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, a incloure en el projecte d’execució de
l’obra, ha de contenir, com a mínim:

Localització*
(pàgina de l’estudi)

1r L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats per tipologia i
fases d’obra i codificats d’acord amb la Llista europea de residus.

T

m3

Quantitat de residus petris.
Suma dels residus no petris.

2n Les mesures de prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.

3r Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus
que es generen en l’obra.

4t Les mesures per a la separació dels residus en obra.

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si
s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.

6è Les prescripcions del plec de condicions tècniques particulars de projecte en relació a totes
les operacions de gestió.

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus.
Cost previst de la gestió de residus.

Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05

€

1

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, l’estudi també ha d’incloure:
- Un inventari dels residus perillosos que es generen. Aquest inventari s’ha d’incloure a l’apartat
corresponent a l’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats, i per
tant, codificats d’acord amb la Llista europea de residus.

T

m3

Suma dels residus especials.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l’obtenció de la llicència
urbanística, l’esmentat projecte ha de contenir, almenys, els documents referits en els números
1r,2n,3r, 4t i 7è de la lletra a) i en la lletra b)
Observacions:

*Caldrà determinar la pàgina de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició on se li dona compliment.

3. FORMAT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
El format de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la redacció de l'Estudi de
Gestió v.1.0”., que es pot descarregar des de la seu electrònica d’aquesta entitat http://www.arc.cat), o bé, a criteri del redactor, sempre i
quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de facilitar-ne la seva verificació.

4. Annex. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
A continuació, com Annex, s’adjunta l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició del Projecte Executiu.

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PRODUCTOR DEL RESIDU (TITULAR DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES):
D’acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
DECLARO:
1. Que sóc coneixedor i es donarà compliment, a les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició.
2. Que adjunto en el projecte d’execució de l’obra, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb allò
establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008.
3. Que l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, dona compliment a l’article 17.4 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol,
pel que fa a la no consideració de residus destinats a la deposició controlada.
4. Que em faré càrrec de l’import de la fiança dels costos previstos de gestió dels residus, en el moment d’obtenir la llicència
d’obres i que garantiré que els residus de la construcció i demolició generats seran gestionats d’acord amb la normativa
vigent.
5. Que disposaré cada any natural i mantindré durant els cincs anys següents, de la documentació que acrediti que els residus
de construcció i demolició realment produïts en l’obra, han estat gestionats, si s’escau, en obra o lliurats a una instal·lació de
valorització o d’eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat. En cas d’utilitzar els residus generats en
la mateixa obra, aquests hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús que es destinin, i caldrà que sigui aprovat i
degudament documentat per la direcció facultativa. En el cas particular que es prevegi la reutilització de terres extretes de
l’obra, donaré compliment a l’acreditació que determini la llicència d’obres, mitjançant els serveis tècnics de l’ajuntament o
mitjançant empreses acreditades externes.
6. Que donaré compliment, a les determinacions establertes en l’article 7.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es
regula l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència dels edificis, i per tant, donaré prioritat a la via de valorització, en la
identificació dels gestors dels residus autoritzats.

Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05
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6. Signatura

Data

d

de 20

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Signatura de la persona que presenta el document

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en
aquest document constaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al C/ Doctor Roux, núm. 80, 08017-Barcelona.
Presteu el consentiment per al tractament de les vostres dades en els termes aquí exposats. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es
pot dur a terme en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya.

Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05

3

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte millores d’accessibilitat a la Plaça de Sarrià

Departament d’Obres i Manteniment
Districte Sarrià – Sant Gervasi

MEMÒRIA
1. Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut
Aquest Estudi de Seguretat i Salut (en endavant ESS) té com a objectiu establir les bases tècniques per fixar els
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant l’execució de les obres objecte d’aquest Projecte, complint
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, per fer un control i seguiment dels
compromisos adquirits per part del Contractista.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

S’estudien els riscos de l’execució de l’obra, les mesures preventives i cautelars per garantir la seguretat de les
persones en l’execució de l’obra per complir la Llei 3/2007 del 4 de juliol art. 18.3.h.
S’incorpora totes les premisses bàsiques de l’ESS al Projecte per a que el Contractista faci la previsió i planificació dels
recursos tècnics i humans necessaris de conformitat amb el Pla d’Acció Preventiva propi de l’empresa, on es descriuran
l’organització i els mitjans emprats, i quedarà inclòs dins del Pla de Seguretat i Salut (en endavant PSS) que cal
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut ( en endavant CSS) abans de l’inici de les obres per a la seva aprovació
i tràmit d’Obertura de centre de treball davant de l’Autoritat Laboral.
Si el CSS implementa aquest PSS, el contractista afegirà el corresponent annex al PSS.

2. Promotora – Propietat
El promotor és el Districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’Ajuntament de Barcelona. Situat al c. Anglí, 31
NIF: P0801900B

3. Autors de l’ESS
El Departament d’Obres i Manteniment de la Direcció de Llicències i Inspecció del Districte de Sarrià – Sant Gervasi

4. Dades del Projecte
L’obra executarà el Projecte de millores de l’accessibilitat a la Plaça de Sarrià, l’àmbit d’actuació són les escales davant
de l’Església de Sant Vicenç de Sarrià.
Passa tangent el Passeig de Reina Elisenda amb intensitat de trànsit rodat alt i creua la plaça el c. Major de Sarrià amb
prioritat per a vianants. El c. Major de Sarrià limita l’àmbit de l’obra sense quedar afectat per la mateixa.

1. Característiques del terreny i de l’entorn
Es tracta d’un terreny urbà i està completament urbanitzat.

2. Condicions de l’entorn i serveis afectats
Es delimitarà un àmbit d’obra i estarà tancat en tot el seu perímetre fins a la finalització de l’obra. Només hi
haurà una fase d’obra i per tant l’àmbit definit no variarà durat tota l’obra.
Es pot veure aquest àmbit d’actuació al plànol “Planta plànol d’obra”
Aquesta obra no afecta cap servei definides les característiques de la intervenció (no hi ha excavacions de
més de 30cm) i l’entorn (dins d’una plaça on no es detecten cables aeris ni altres elements, armaris de
serveis, que es puguis afectar).

5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació
-Guardia Urbana, Av. J. V. Foix, 55, Telèfon: 092
Web: http://www.bcn.cat/guardiaurbana
-Servei de Sanitat Pública, Via Augusta, 366, telèfon: 93 204 22 88
Web: http://www.gencat.cat/ics
-Hospital de Barcelona, Av. Diagonal, 660, telèfon: 93 254 24 00 horari: 24h
-Serveis Socials, c. Salvador Mundi, 4, telèfon: 93 619 73 11 horari: de 9:0-13:0 i de 16:0 a 19:0

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

6. Pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut
El pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència ascendeix la quantitat de MIL DOS CENTS
TRENTA EUROS (1.230,00 €)

7. Termini d’execució
El termini estimat de duració de les obres és de 3 setmanes.

8. Implementació en obra
3. Mà d’obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones.

4. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra
Serraller
Ajudant serraller
Oficial 1a d’obra pública
Ajuntant
Manobre especialitzat
5. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra
Acer inoxidable
Resines
Morters
Pedra grisa de granit negre de Galicia flamejat

6. Maquinària prevista per a executar l’obra
Compressor portàtil amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar paviment
Camió cisterna amb bomba d’alta pressió

Camió per a transport de 12 tones
Camió grua de 5 tones
Cisalla elèctrica
Compressor portàtil de /10 m3/min de cabal

7. Instal·lacions provisionals
Instal·lació elèctrica provisional d’obra Cal complimentar-ho amb el Pla de Seguretat i Salut
Instal·lació d’aigua provisional d’obra. Cal complimentar-ho amb el Pla de Seguretat i Salut

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

8. Serveis higiènics i vestuaris
Donada la situació i el nombre de treballadors, està previst que normalment només n’hi hagin 2, no s’ha
previst la instal·lació de caseta d’obra ni vestuaris, es podran utilitzar els serveis higiènics de l’equipament
públic de la plaça del Consell de la Vila.

9. Zones d’abassegament i tractament de residus i matèries perilloses
Cal que les zones d’abassegament de materials es facin dins de l’àmbit de l’obra sense sortir més
enllà de les tanques.
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del D 201/1994 de 26 de juliol i del RD 105/2008 d’1 de febrer.
El Contractista caldrà que ompli amb el volum i característiques dels residus que previsiblement
s’originaran a obra.
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, el control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats
a obra.
A Barcelona 7 d’octubre de 2020,

Departament d’obres i manteniment

