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1.

OBJECTE DEL TREBALL

L’objecte d’aquest Plec de Clàusules Tècniques Particulars és definir l’abast de l’encàrrec que s’efectua
per a la redacció del projecte d’execució de les obres d’enderrocs puntuals a l’antiga presó Model al carrer
Entença 155 del Districte de l’Eixample de Barcelona i posterior execució de les obres d’enderroc.
L’encàrrec consisteix en:
1. Desenvolupament dels diversos projectes puntuals del procés deconstructiu, i

gestió de

residus.
2. Estudi de Seguretat i Salut
3. Enderrocs puntuals de construccions annexes, murs i elements de seguretat propis d’una
presó, gestió de residus i transport a abocador
4. Tancament dels murs exteriors enderrocats
5. Permanència en obra
El pressupost base de la oferta es divideix en Obra Principal, zones 0, 1A i 2CA, i Treballs Addicionals per
la resta de zones (veure plànol adjunt). Les condicions de contractació son les establertes en el Plec de
Clàusules Administratives d’aquest expedient
1.1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte:
Projecte execució de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model.
Situació:

Carrer Entença 155. Districte Eixample. 08029 Barcelona.

Dades de la finca:

- Referència Cadastral: 8517401DF2881H0001XY
- Classe; Urbà
- Ús: Edifici singular
- Any construcció: Principis s.XX
- Superfície construïda: 41.601m2
- Superfície gràfica: 27.715m2
- Tipologia parcel·la: Parcel·la construïda sense divisió horitzontal

Agents
Promotor:

Nom:

BIM/SA, Barcelona

NIF:

A 62320486

Adreça:

Carrer

d’Infraestructures Municipals

Bolívia,

105, 3a i 4a planta, 08018 Barcelona
Projectista:

Empresa que resulti guanyadora

del present concurs
Direcció de les Obres:

Tècnic designat per BIMSA

Coordinador Seguretat i Salut: Tècnic designat per BIMSA

Relació de documents complementaris, projectes parcials
Estudi topogràfic:
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No és necessari

Estudi geotècnic:

No és necessari

Projecte de telecomunicacions:

No és necessari

Projecte d’instal·lacions elèctriques: No és necessari
Projecte d’instal·lacions tèrmiques: No és necessari
Certificació energètica:

No és necessari

Estudi bàsic de Seguretat i Salut:

Inclòs en el projecte bàsic

redactat
Estudi de Gestió de Residus:
redactat
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Inclòs en el projecte bàsic

1.2

Informació prèvia. Antecedents de partida i dades de l’entorn

El projecte farà referència als enderrocs de petites construccions annexes construïdes molt posteriorment
als edificis originals així com al desmuntatge de xarxes de protecció i concertines existents als murs de
façana, als murs del camí de ronda i als patis interiors. En cap cas s’enderrocarà cap dels elements que
actualment estan protegits patrimonialment. Els elements a enderrocar estan definits al projecte bàsic de
les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model al carrer Entença 155 del Districte de l’Eixample de
Barcelona, redactat per Valeri Consultors en data de maig de 2018. Les principals actuacions seran
l’enderroc dels cossos agregats al projecte original de La Model, la retirada de tots els elements metàl·lics
subjectats al mur i l’enderroc de les torres de guaita i de parts dels murs de tancament perimetral.

El solar on es troben les edificacions a enderrocar és de forma rectangular (248x114m, aproximadament) i
té una superfície de 27.715 m2. L’accés principal al conjunt edificat de La Model és al carrer Entença i hi
ha un accés secundari a la cantonada dels carrers Nicaragua i Rosselló. La dimensió major del solar és
paral·lela als carrers Provença i Rosselló. El cossos a enderrocar es disposen aïllats o bé annexes a altres
cossos i ocupen una superfície d’uns 2.365m2.
La construcció existent és plana i això genera uns desnivells entre l’interior i la cota dels carrers que no
són horitzontals.
A l’hora de redactar cada projecte d’enderroc puntual, es tindrà en compte que algunes d’aquestes zones
a enderrocar es troben properes a edificis d’habitatges i, per tant, caldrà definir, en aquest sentit, les
mesures adequades per a no produir pols o sorolls excessius que puguin ocasionar molèsties a les
edificacions veïnes.
El projecte d’enderroc serà pel sistema de deconstrucció i haurà d’indicar la manera més correcta i les
pautes a seguir, per a realitzar les accions de desmantellament amb un alt nivell de recuperació i
aprofitament dels materials susceptibles de ser reciclats tal i com estableix el Real Decret 210/2018, de 6
d’abril, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i donar compliment al
Decret 89/2010, del 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC).

1.3. Descripció general del programa
Es desenvoluparan projectes individuals per a cada zona o subzona diferenciada i haurà de ser complert i
suficient per a poder executar cadascuna de les zones en l’ordre i temporalitat que posteriorment indiqui la
Propietat. Molt possiblement, les sis zones descrites no s’executaran simultàniament ni progressivament
amb immediatesa. El calendari d’actuacions de cada zona quedarà supeditat a les necessitats de la
Propietat i no a la facilitat i/o ordre lògic de les diferents zones.
Així doncs, caldrà que el projecte desenvolupi una alternativa viable per a l’enderroc de la zona 3 en el
supòsit que no s’hagi enderrocat prèviament la zona 1. També, una alternativa viable en el supòsit
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d’executar l’enderroc de la zona 2c sense que estiguin fets els enderrocs de les fases 1 i/o 2b. Així mateix
la possibilitat d’executar només els enderrocs de les subzones 1.A i 1.B, 2.C.A i 2.C.B amb qualsevol de
les possibles combinacions que estableixi la Propietat.

A totes les zones caldrà preveure la possible ocupació de la via pública i la sol·licitud dels permisos
corresponents, així com les incidències de les instal·lacions existents amb la corresponent verificació
prèvia. L’actuació implica la retirada de totes les instal·lacions dels cossos annexos i dels murs a
enderrocar, i la conservació i aprofitament dels sistemes de recollida i evacuació d’aigües de les zones
exteriors urbanitzades. També la conservació de totes les instal·lacions passants que es trobin adossades
als murs i/o construccions a enderrocar. Finalment, també caldrà incloure tots els elements d’obra nova
inclosos al projecte bàsic.

Les 6 zones a enderrocar seran les següents:
- Zona 0: Contindrà la retirada de tanques, concertines, xarxes, panells i altres elements metàl·lics
subjectats al mur i l’enderroc de les torres de guaita.
També la formació de finestrals als murs exteriors i interiors per a possibilitar la visió dels
vianants de l’interior dels patis de la Model des de les voreres perimetrals
- Zona 1: Inclourà el mur interior i cossos annexos de la cantonada dels carrers Nicaragua i Rosselló.
Amb possibilitat de desglós entre 1.A i 1.B.
- Zona 2a: Mur exterior i cossos annexos de la cantonada dels carrers Entença i Provença.
- Zona 2b: Mur interior i cossos annexos de la cantonada dels carrers Nicaragua i Provença.
- Zona 2c: Inclourà el teatre, el gimnàs i l’escola, amb possibilitat de desglòs entre 2.C.A i 2.C.B.
- Zona 3: Contindrà la part del mur del carrer Rosselló.
Les tipologies d’edificació a enderrocar són:
- Murs fins a 5m d’altura de maó i mamposteria, i afegits de ceràmica.
- Construccions lleugeres.
- Torres de guaita.
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2. CONDICIONANTS DEL CONTRACTE
2.1. Condicionants genèrics
L’enderroc no serà del tipus “pesat” sinó que es realitzarà amb maquinària adequada per a “desmuntar” les
edificacions per fragments que es retiraran sense provocar la caiguda de grans peces per a evitar al
màxim les possibles afectacions als edificis veïns especialment pel que fa al soroll, pols i vibracions. En
conseqüència, les intervencions caldrà proposar-les en base al “desmuntatge”, de manera que el soroll i la
pols es produirà sempre de manera controlada. Les zones de treballs hauran d’estar protegides amb una
lona que evitarà que la possible pols produïda per l’enderroc quedi controlada dins la pròpia àrea de
l’enderroc, així mateix es procedirà al reg intermitent dels elements a enderrocar per tal de garantir la
mínima producció de pols.
Els enderrocs es realitzaran dins dels horaris establerts pel Districte i l’Ajuntament de Barcelona, per tal de
no interferir en l’activitat habitual de la zona.

2.1.1. Implantació obra
1.

Es desconnectaran tots els serveis propis de cada construcció a enderrocar. És imprescindible que,
abans d’iniciar l’enderroc, estiguin desconnectats tots els serveis que afectin a la deconstrucció
(escomesa d’aigua, electricitat, gas i telèfon).
Pel que fa a les instal·lacions adossades als murs a enderrocar i que cal mantenir en servei, primer
es col·locaran bàculs paral·lels als murs i s’hi traspassaran les instal·lacions.
El contractista s’haurà d’assegurar que no existeixi cap servei en ús a l’inici de la deconstrucció.

2.

Realització de tanca perimetral de separació amb tanca de xapa de 2m d’alçada. En el cas
d’ocupació del vial, la tanca es realitzarà d’acord amb Districte i Guàrdia Urbana. En cas de talls de
transit o afectació de via pública caldrà, si és el cas, demanar autorització al Comité d’Obres de
l’Ajuntament de Barcelona

3.

Es definiran els accessos i les zones de selecció i recollida de materials.

4.

Implantació de grua mòbil i/o muntatge de bastida o escala mòbil.

2.1.2. Enderroc
1.

Obtenció de llicència i retirada d’elements d’amiant ciment si és el cas.

2.

Retirada de tot el mobiliari i estris interiors que, en funció del material, es podran reutilitzar, reciclar o
portar a abocador autoritzat.
Es realitzaran les activitats que permeten la recuperació d’aquells elements que es prevegi reutilitzar
per evitar qualsevol tipus de desperfecte.
Es retiraran els materials tòxics (pintures, aerosols, etc...) per a la seguretat del personal d’obra.
Es desenvoluparan les activitats destinades a extreure els materials que s’hagin de portar a un
abocador especial (equips aire condicionat, frigorífics, tubs fluorescents, etc...) segons normativa de
manipulació, etiquetatge, transport i gestió. En cas que es detecti algun residu especial no esmentat,
la gestió d’aquest es realitzarà segons normativa.
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3.

Extracció de fusteries.

4.

Enderroc de cels rasos.

5.

Demolició cap a l’interior, manual, amb compressor amb martell pneumàtic, amb retroexcavadora o
amb l’ajuda d’una grua mòbil en funció de la zona d’actuació i la tipologia de l’edificació a
enderrocar.

6.

Arrencada de paviments, enderroc de soleres i fonaments.

Abans de l’inici dels treballs
Abans d’iniciar la deconstrucció, es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions pròpies de cada
edificació a enderrocar. S’obturarà el clavegueram i es revisarà l’edifici, comprovant que no existeixin
magatzems de materials combustibles o perillosos, ni altres derivacions d’instal·lacions que no
procedeixen de les connexions de l’edifici, així com que s’hagin buidat tots els dipòsits i canonades.
En cap cas es començaran els treballs de deconstrucció sense que anteriorment hagin sigut anul·lats i/o
desviats tots els serveis, tant aeris com soterrats.
Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per la deconstrucció, com boques de
reg, tapes i albellons de clavegueram, arbres, fanals, etc...
Es deixaran previstes preses d’aigua pel reg, per evitar la formació de pols durant els treballs.
En façanes de les edificacions es prendran les mesures més oportunes en prevenció d’evitar la caiguda
d’objectes de nivells superiors de la deconstrucció.
Es disposarà a l’obra, per proporcionar en cada cas, de l’equip necessari per equipar als operaris amb la
vestimenta de treball i protecció personal necessàries per la correcte execució de les seves tasques, tenint
present les homologacions, certificacions de qualitat, idoneïtat del fabricant.
En cap cas s’utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc.
Els operadors dels equips i maquinària utilitzada en aquest tipus de deconstruccions hauran de conèixer els
riscos de la seva utilització, així com les regles i recomanacions aportades pels manuals d’ús i instruccions
dels fabricants de les màquines, equips o productes a utilitzar.
Abans de posar la maquinària en funcionament, l’operador haurà de realitzar una sèrie de controls,
d’acord amb el manual del fabricant, tals com:


Mirar al voltant de la màquina per observar les possibles fugues i estat de les peces conduccions

i instruments de lectura.


El lloc d’operació ha d’estar net, treure les restes d’oli, greix o fang del terra, les zones d’accés al

quadre de comandament i agafadors.


Al realitzar la posada en marxa i iniciar els moviments amb l’equip, l’operador comprovarà
especialment que cap persona es troba al voltant del mateix, i s’hi ha algú, alertar de la maniobra
per a que es posi fora de l’àrea d’influència.



Verificar que les indicacions dels controls són normals.
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En la instal·lació de grues o maquinària a utilitzar, es mantindrà la distància de seguretat a les línies de
conducció elèctrica i es consultaran les normes NTE-IEB “Instal·lacions d’Electricitat, Baixa Tensió” i NTEIEP “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a terra ”.
Pel que fa a les instal·lacions adossades als murs a enderrocar i que cal mantenir en servei es col·locaran
bàculs paral·lels al mur per traspassar-hi les instal·lacions.

Durant la realització dels treballs
L’ordre de deconstrucció s’efectuarà, en general, de dalt cap a baix, de tal forma que la deconstrucció es
realitzi pràcticament al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades sota la mateixa vertical ni en la
proximitat d’elements susceptibles de bolcada o abatiment.
La maquinària utilitzada pels treballadors de deconstrucció estarà assentada sobre superfícies de treball
suficientment sòlides i a criteri de la Direcció Facultativa. Els estabilitzadors i elements del llastrat i
assentament estable de la maquinària estaran utilitzats en llocs previstos pels seus respectius fabricants.
Els materials de recuperació es classificaran i afegiran de forma estable i ordenada, fora de les zones de
pas de persones o vehicles.
El desmuntatge d’un element arquitectònic, no maniobrable per una sola màquina, es realitzarà mantenintlo suspès o apuntalat, planificant la maniobra combinada amb altres màquines de forma que s’evitin les
caigudes brusques i vibracions que puguin transmetre a la resta de l’edifici o als mecanismes de
suspensió. Aquesta operació ha de ser dirigida obligatòriament per la Direcció Facultativa.
L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament dels seus punts de
suport, mitjançant mecanisme que treballi per sobre de la línia de suport de l’element de tal forma que
permeti el descens del mateix.
Els compressors, martells pneumàtics o similars s’utilitzaran prèvia autorització de la Direcció Tècnica de
l’obra, en previsió de transmissió de vibracions perjudicials a l’estructura de l’edifici i confrontant.
Es procurarà no acumular runes amb pes superior a 100 Kg/m² sobre forjats, en qualsevol cas no s’ha de
superar els 200 Kg/m² excepte càlcul i indicació expressa de la Direcció Facultativa.
No es dipositarà runes sobre bastides.
No s’acumularà runes ni es recolzaran elements de deconstrucció contra tanques, murs o suports propis o
mitgers, mentre aquests deguin romandre en peu.
S’evitarà la formació de pols, regant lleugerament els elements o runes.
Després d’haver executat un abatiment, convé esperar un temps prudencial abans de tornar al mateix
treball.
Al finalitzar la jornada no deuen quedar elements de l’edifici en estat inestable, susceptibles de desplom per
acció del vent, condicions atmosfèriques o altres causes. S’atirantaran si es precís i es protegiran de la
pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectats per l’aigua.
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Els operadors dels equips empleats en la deconstrucció hauran de complir i fer respectar als seus
companys les següents regles:
- No permetre l’estacionament ni la permanència de persones en les immediacions de les zones d’evolució
de la màquina.
- No utilitzar la pala carregadora com a bastida o plataforma per al treball de persones.
- Treballar sempre que sigui possible amb vent posterior, per que la pols no impedeixi la visibilitat a
l’operador.
- Sempre que sigui possible, col·locar l’equip sobre una superfície plana, preparada i buidada, situat prou
lluny de les zones amb risc d’esfondrament.
- En els treballs de deconstrucció en proximitat de línies elèctriques, es mantindrà la distància de seguretat
establertes en les normes NTE-IEB “Instal·lacions d’Electricitat. Baixa Tensió” i NTR-IEP “Instal·lacions
d’Electricitat. Posada a Terra”.
Durant els treballs de deconstrucció poden aparèixer elements arquitectònics o arqueològics o artístics
ignorats, que la seva presència s’ha de donar compte a l’ajuntament i suspendre momentàniament els
treballs en aquella àrea de l’obra.
L’aparició de dipòsits o canalitzacions enterrades, així com filtracions de productes químics o residus de
plantes de procés industrial, pròximes a l’edificació a deconstruir, han de ser posats en coneixement de la
Direcció Facultativa de l’obra, per a que adopti les ordres oportunes en el relatiu a mesures de toxicitat,
límits d’explosivitat o anàlisi complementaris, previs a la represa dels treballs. D’igual forma es procedirà
davant l’aparició de mines, avencs, corrents subterrànies, pous, etc...
Detectada la presència de paràsits, xeringues o qualsevol altre vehicle de possible adquisició de malaltia
contagiosa, es procedirà amb suma cura a la desinfecció o retirada a incinerador clínic, de les restes
sospitoses.
Durant els treballs d’enderroc, sobretot durant la càrrega i transport de residus, es tancarà de forma
puntual la vorera.
S’ha de procurar tallar el mínim l’accés de vianants, pel que s’impedirà l’accés d’aquests a la vorera en
els moments que entrin i surtin els camions; durant aquesta operació hi haurà dos operaris que desviïn
els vianants per l’altra vorera del carrer. Quan finalitzi la jornada de treball, caldrà deixar ben tancada
l’obra i senyalitzada, permetent el pas de vianants per la vorera que afecta l’enderroc. En el cas de
l’enderroc de la Zona 0 el pas de vianants quedarà prohibit a les voreres dels carrers Provença,
Nicaragua i Rosselló i s’afectarà a la circulació vial i aparcaments.

2.2. Condicionants específics pel que fa a la redacció dels

projectes puntuals del procés

deconstructiu, i gestió de residus de cada actuació
1. Tal i com ja s’ha indicat anteriorment, El projecte farà referència als enderrocs de murs, petites
construccions annexes construïdes molt posteriorment als edificis originals, torres de guaita i
desmuntatge de xarxes de protecció i concertines existents als murs de façana, als murs del camí
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de ronda i als patis interiors. Els elements, les zones a enderrocar i les actuacions a realitzar dins
de cada zona estan definits al projecte bàsic de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model al
carrer Entença 155 del Districte de l’Eixample de Barcelona, redactat per Valeri Consultors en data
de maig de 2018.
2. L’ordre i temporalitat de cada zona serà la que posteriorment indiqui la Propietat. Molt
possiblement, les sis zones descrites no s’executaran simultàniament ni progressivament amb
immediatesa. Cal, també, tenir present la possibilitat de que alguna o algunes de les zones no
s’acabin executant mai.
3. El calendari d’actuacions de cada zona quedarà supeditat a les necessitats de la Propietat i no a la
de la facilitat i/o ordre lògic de les diferents zones. Així doncs, caldrà que el projecte desenvolupi
una alternativa viable per a l’enderroc de la zona 3 en el supòsit que no s’hagi enderrocat
prèviament la zona 1. També, una alternativa viable en el supòsit d’executar l’enderroc de la zona
2c sense que estiguin fets els enderrocs de les fases 1 i/o 2b.
4. L’enderroc de qualsevol construcció implica l’enderroc del seu fonament superficial fins a una
fondària màxima de 1 metre.
5. El projecte es desenvoluparà en sis zones diferenciades i haurà de ser complert i suficient per a
poder executar cadascuna de les zones de forma individual i desvinculada de les altres. Així
doncs, cada zona tindrà el seu propi projecte complert individualitzat. Cadascun dels
projectes requerirà l’aprovació expressa i per escrit de la Direcció Facultativa i/o de BIMSA. El
contingut mínim de cada projecte serà:
I. Memòria
DD. Dades generals
DD1. Identificació i objecte del projecte
DD2. Agents
DD3. Relació de documents complementaris, projectes parcials
DD4. Fitxes resum
MD.Memòria descriptiva
MD1. Informació prèvia. Antecedents de partida i dades de l’entorn
MD2. Descripció de l’edificació
MC.Memòria deconstructiva
MC0. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny. Proteccions necessàries
MC1. Sistema estructural i càlculs
MC2. Mitjans auxiliars, tant a l’interior del recinte com a l’exterior del recinte de La Model.
Afectació a via pública
MC3. Sistema de desmuntatge i deconstrucció d’elements adossats i/o sobreposats a murs i/o
façanes, especialment pel que fa a: les encavallades metàl·liques dels patis, els plafons
prefabricats de sobre els murs exteriors, les tanques, les concertines i les torres de vigilància.
MC4. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis, amb detall del sistema de bàculs i
execució de les desviacions prèvies necessàries
MC5. Mesures generals de protecció
MC6. Obra nova
MN.Compliment de normativa
PO.Planificació obra
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II. Documentació gràfica
DG Documentació gràfica
III. Plec de condicions
PC Plec de condicions tècniques generals
PC Plec de condicions tècniques particulars
IV. Pressupost
Pressupost (que haurà de ser coincident amb la base de preus de l’adjudicació)
Amidaments detallats
Justificació de preus
Quadre de preus núm. I i II (coincident amb la base de preus de l’adjudicació)
IV. Documents annexos
Estudi de seguretat i salut
Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocs
Estudi d’ocupació de via pública i vialitat (mobilitat de: vianants, transport públic, transport privat,
carril bici i de la pròpia obra)

2.3. Condicionants específics pel que fa a l’execució de l’obra.
1. L’ordre i temporalitat de cada zona serà la que indiqui la Propietat, podent-la alterar en qualsevol
moment sempre i quan la zona ja estigui completament acabada o estigui per començar. Molt
possiblement, les sis zones descrites no s’executaran simultàniament ni progressivament amb
immediatesa. Cal, també, tenir present la possibilitat de que alguna o algunes de les zones no
s’acabin executant mai o només se n’executi una de les seves subzones.
2. El calendari d’actuacions de cada zona quedarà supeditat a les necessitats de la Propietat podentla alterar en qualsevol moment sempre i quan la zona ja estigui completament acabada o estigui
per començar.
3. Els treballs de cada zona no podran afectar al normal desenvolupament de les activitats que es
duguin a terme dins del recinte de La Model.
4. Previ a l’inici dels enderrocs de cada zona, es signarà la corresponent acta de comprovació de
replanteig.
5. Un cop finalitzats els enderrocs de cada zona, el Contractista lliurarà el corresponent as built
segons els corresponents models, plantilles i plec de condicions de BIMSA.
6. L’enderroc de qualsevol construcció implica l’enderroc del seu fonament superficial fins a una
fondària màxima de 1 metre. No es podrà enderrocar cap fonament sense el vist i plau previ de la
Direcció Facultativa.
7. Un cop acabat qualsevol enderroc es comprovarà que no queda cap element inestable i es
tornaran al seu estat original els elements urbans, serveis, etc. que hagin estat protegits o
desmuntats abans de la deconstrucció o que s’hagin fet malbé durant la mateixa.
8. Es garantirà durant l’enderroc i en finalitzar aquest, la solidesa i estanquitat dels Centres de
Transformació existents a planta baixa de la zona 2a. Aquests recintes i accessos es protegiran
convenientment i es prendran les mesures necessàries en l’enderroc en aquesta zona.
9. Dins del recinte de La Model, i sempre i quan hi hagi una diferencia de cota de paviment, es
col·locarà una tanca tipus “Rivisa” amb peus de formigó i amb les corresponents portes definides
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al projecte. Aquesta tanca quedarà muntada i en propietat de BIMSA qui en farà el seu
manteniment i posteriors desmuntatge.
10. Es protegiran de forma adequada les palmeres existents dins del recinte de La Model per tal
d’evitar que es puguin malmetre durant les obres. Un cop acabades les obres s’asseguraran amb
els corresponents vents.
11. REMAT CORONAMENT MUR EXTERIOR

Remat del coronament de mur exterior del camí de ronda un cop extretes les concertines,
proteccions, tanques, reixes, plafons, etc. Un cop acabat l’enderroc de tots els elements afegits i
sobreposats al mur exterior del camí de ronda es reconstruirà la secció original del coronament
(de forma triangular a dues aigües) amb morter de calç remolinat i posterior pintat amb pintura
mineral.
Quan la secció original estigui intacta es farà un rentat amb aigua nebulitzada a mitja pressió previ
al pintat.
Memòria constructiva
Remat del coronament de mur exterior del camí de ronda (un cop acabat l’enderroc dels elements
afegits i sobreposats) fins a aconseguir la secció original del coronament (de forma triangular a
dues aigües) amb morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN
998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics, acabat remolinat.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla
de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El suport ha de ser resistent i estar net. Si el suport està sec o és molt absorbent, segons siguin les
condicions d'aquest i de l'ambient, s'ha de mullar prèviament i esperar que absorbeixi l'aigua. No
aplicar l’arrebossat sobre suports que estiguin saturats. Durant l'aplicació del arrebossat la
temperatura ha d'estar compresa entre 5ºC i 30ºC. No aplicar amb temps molt humit, amb pluja o
amb risc de gelades. Quan el temps sigui sec i calorós es realitzarà una humidificació de l'acabat a
les 24 h. de la seva aplicació.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per
gruixos superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si
calgués superar els 30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a
obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d’aigua l’aire alta Classe 1, impermeable a l’aigua
de pluja i d’alta resistència a la intempèrie. Les superfícies a pintar han d’estar netes, seques i
exemptes de pols, grassa, salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors als 7ºC (ni de
l’ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una
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vida mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions meteorològiques, per aconseguir un bon
enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb
aigua (quatre parts d’aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans d'almenys 12 hores, les dues mans
s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte estètic a
aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres
prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un
60%.
Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb aigua nebulitzada a mitja pressió i es deixarà
assecar completament. Després es farà el mateix procés que per als revocs nous.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d’ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d’ISAVAL o equivalents.
12. REMAT TALL VERTICAL A MUR EXTERIOR
Remat de tall vertical a mur exterior del camí de ronda, un cop extretes les concertines,
proteccions, tanques, reixes, plafons, etc. Un cop acabat l’enderroc de tots els elements afegits i
sobreposats als murs del camí de ronda es rematarà la secció original del mur a base de col·locar
una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix doblada en forma de U amb rebliment de morter de ciment
pòrtland.
Memòria constructiva
Un cop acabat l’enderroc de tots els elements afegits i sobreposats als murs del camí de ronda es
rematarà la secció original del mur a base de col·locar una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix
doblada en forma de U, d’entre 5 i 5,5 m d’alçada (alçada total igual a la del mur fins al carener del
coronament superior), amplada d’entre 0,5 i 0,75 m (igual a l’amplada del mur) i dos laterals de
0,1 m per tota l’alçada del mur (fins a sota inici coronament). Cada ala amb perforacions de
diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d’ella, es faran les perforacions al mur amb broca de 10 mm de
diàmetre i 100 mm de llargària i es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10
Classe 1 de cap avellanat de HILTI o equivalent. Les xapes en forma de U es col·locaran en peces
de 1 metre de llargària, amb les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb intereix de 50
cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu interior amb morter de ciment M-7,5
gris, un cop fet el rebliment es col·locarà la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així
successivament fins a col·locar la peça especial del coronament.
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Les xapes es col·locaran amb dues capes d’esmalt antioxidant a base de resines de nova
generació, base aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre superfícies metàl·liques
ferroses sense necessitat de imprimació prèvia, color a definir per la D.F. L’esmalt s’aplicarà tant a
la cara interior com a l’exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d’ISAVAL o equivalent.
13. REMAT DE PARET EXISTENT UN COP ENDERROCATS ELS COSSOS ANNEXES
Remat de paret, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes es procedirà a fer un
sanejat de la paret existent (resseguin el perímetre de la construcció enderrocada) i es revocarà i
pintarà.
Memòria constructiva
Un cop enderrocats els cossos i construccions annexes es procedirà a fer un remat de les parets
existents, consistent en un sanejat de la paret eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així
com tota mena de revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui revoc. Un cop fet
aquest sanejament i a les zones
on sigui necessari, es farà un parcejat amb morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics,
acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent,
armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El suport ha de ser resistent i estar net. Si el suport està sec o és molt absorbent, segons siguin les
condicions d'aquest i de l'ambient, s'ha de mullar prèviament i esperar que absorbeixi l'aigua. No
aplicar l’arrebossat sobre suports que estiguin saturats. Durant l'aplicació del arrebossat la
temperatura ha d'estar compresa entre 5ºC i 30ºC. No aplicar amb temps molt humit, amb pluja o
amb risc de gelades. Quan el temps sigui sec i calorós es realitzarà una humidificació de l'acabat a
les 24 h. de la seva aplicació.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per
gruixos superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si
calgués superar els 30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter i ceràmica.
Posteriorment es pintarà tot el parament vertical (resseguin el perímetre de la construcció
enderrocada) amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d’aigua l’aire alta Classe 1, impermeable a l’aigua de pluja i d’alta
resistència a la intempèrie. Les superfícies a pintar han d’estar netes, seques i exemptes de pols,
grassa, salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors als 7ºC (ni de l’ambient ni de
suport) ni amb humitats relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una vida mínima de 2 a
4 setmanes, segons les condicions meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
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Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb
aigua (quatre parts d’aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans d'almenys 12 hores, les dues mans
s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte estètic a
aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres
prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un
60%.
Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb aigua nebulitzada a mitja pressió i es deixarà
assecar completament. Després es farà el mateix procés que per als revocs nous.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d’ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d’ISAVAL o equivalents.
14. RAMPA D’ACCÉS I MARQUESINA DE PROTECCIÓ PROVISIONAL
Actualment, al final de la 4a galeria hi ha l’accés al menjador a través d’una porta RF amb barra
antipànic i des del menjador s’accedeix al pati exterior a través d’un altra porta RF amb barra
antipànic que desembarca en una rampa que baixa fins a la cota del paviment exterior. En
enderrocar completament el menjador i la rampa existent i per tal de mantenir les mateixes
condicions d’accessibilitat i d’evacuació (malgrat hores d’ara la 4a galeria està en desús) es canvia
la porta existent (en mal estat, que no tanca i rasca al paviment) de la 4a galeria per una de les
mateixes característiques i es construeix una nova rampa. Aquesta nova rampa compleix amb el
Codi d’Accessibilitat (com a itinerari adaptat) així com el CTE-DB-SUA. La rampa té unes
dimensions en amplària de 2 metres sense pendent transversal. Està formada per dues rampes
(de 5,12 m de llargària cadascuna) al 8% unides amb un replà intermedi de 2x2 metres. Disposa de
replà superior de 2x2 metres, mentre que a la part inferior queda sobre el paviment pla. Cada
tram de rampa és inferior al 10 m de llargària. La rampa està dotada de barana lateral de 0,9 m
d’alçària, amb passamà de tub rodó metàl·lic de 4 cm de diàmetre, travesser intermedi i sòcol de
0,1 m d’alçària i disposa de paviment antilliscant Classe 3 (formigó escombrat).
Finalment també es preveu una petita marquesina de protecció per a evitar l’entrada d’aigua de
pluja.
Memòria constructiva
Un cop enderrocat el menjador es substituirà la porta existent per una d’iguals característiques
(porta RF-90 de 1,20x2,10 m amb barra antipànic) pintada amb dues capes d’esmalt antioxidant a
base de resines de nova generació, base aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre
superfícies metàl·liques ferroses sense necessitat de imprimació prèvia, color a definir per la D.F.
L’esmalt s’aplicarà tant a la cara interior com a l’exterior.
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Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d’ISAVAL o equivalent.
Es construirà una nova rampa d’accés des de la cota del paviment exterior (-0,82) i fins a la cota
interior de la 4a galeria (0,00), de 2,00 m d’amplària i dues tramades d’uns 5,12 m de llargària i un
pendent del 8%, amb replà intermedi i superior de 2,00x2,00 m. La rampa estarà formada per un
fonament corregut de 40x40 cm de formigó H-25 sobre 10 cm de formigó de neteja, armat amb 4
rodons de 12 mm de diàmetre i estreps del diàmetre 8 cada 20 cm. D’aquest fonament naixeren
les armadures (1 diàmetre 10 a cada forat amb pota inferior de 20 cm) de les parets de bloc de
formigó de color gris de 40x20x20 cm. Els blocs es massissaran amb formigó H-25 i es revocaran i
pintaran (veure característiques del revoc i la pintura/veladura als punts anteriors 1 i 3). Al
damunt de les parets es coronarà amb una IPN-120 correguda a la que s’hi encastaran i soldaran
les IPN-80 col·locades en sentit perpendicular a la rampa i amb un intereix de 76 cm. Entre les IPN80 es disposaran peces d’encadellat ceràmic de 80x25x4 cm que serviran com a encofrat perdut
d’una capa de compressió de formigó H-25 de 8 cm de gruix armada amb mallatzo 15x15 de
diàmetre 6. L’acabat superficial del formigó serà escombrat per a garantir una Classe 3 de
lliscabilitat. Al damunt de la IPN-120 s’hi soldarà una barana metàl·lica d’acer per a pintar, de 90
cm d’alçària total, amb sòcol de xapa d’acer de 1,5mm de gruix i 10 cm d’alçària, travesser
intermedi i passamà superior de tub d’acer rodó de 40 mm de diàmetre i muntants verticals de
tub d’acer quadrat de 40x40x4 disposats a l’inici i final de cada tram de rampa i al punt mig de la
rampa.
Al replà superior es construirà una marquesina a base de 4 peus drets de tub d’acer 80x80x6
soldats sobre 4 plaques d’acer de 200x200x6 que es collaran dins del reblert de formigó amb 4
potes de 10 mm de diàmetre. Al damunt dels peus drets es soldarà l’estructura grafiada als detalls
constructius formada per tubs de 80x80x6mm que servirà de suport a la xapa de coberta (xapa
grecada MT-32 d’acer galvanitzat prelacat de 1,2 mm de gruix i color a definir per la D.F.) collada a
l’estructura amb reblons.
Tots els elements metàl·lics es pintaran amb esmalt antioxidant (veure característiques al punt 2),
color a definir per la D.F.
15. TANCA DE PARET DE BLOC MÉS REIXA
Als punts on s’enderroca el mur exterior del camí de ronda es crearà una nova tanca molt més
lleugera, permeable i de només 2 m d’alçària. Aquesta nova tanca naixerà sobre la base del mur
enderrocat i enrasada amb el pla exterior, serà de bloc de formigó vist de color gris de 1 m
d’alçada més 1 m més de tanca tipus VERJA MALLAZO d’ADO o equivalent, mantenint la mateixa
tipologia que la tanca existent al pati de l’Escola del xamfrà Entença/Rosselló. La tanca disposarà
de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa tipologia de VERJA
MALLAZO (portes de 2 m d’alçària) amb pany i clau.
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Memòria constructiva
Als punts on s’enderroca el mur exterior del camí de ronda es crearà una nova tanca molt més
lleugera, permeable i de només 2 m d’alçària. Aquesta nova tanca naixerà sobre la base del mur
enderrocat i enrasada amb el pla exterior, serà de bloc de formigó vist de color gris de 40x20x20
cm i de 1 m d’alçada coronat amb peça tipus plaqueta de formigó gris de 40x20x5 cm. Sobre
aquest mur s’hi encastarà una tanca tipus VERJA MALLAZO d’ADO o equivalent amb mòduls de
1x2,77m de reixa de malla construïda amb marcs de perfil PDS-26 de secció 40x44 per allotjar
malla 300x50x5 fabricada amb filferro dur gris segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub secció
rectangular 50x30, acoblats a bastidors mitjançant casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de
plàstic color negre per a protecció aigües. Tot acabat lacat color blanc RAL 9010 (tota la tanca serà
similar a l’existent al pati de l’Escola del xamfrà Entença/Rosselló).
Les parets de bloc es rebliran de formigó H-25 i s’armaran amb un rodó de 10 mm de diàmetre a
cada sina vertical (ancorats mínim 10 cm a la base del mur enderrocat) i un rodó de diàmetre 10
cada dues filades horitzontals.
La tanca disposarà de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa
tipologia de VERJA MALLAZO (portes de 2 m d’alçària) amb pany i clau.
16. TANCA PROVISIONAL
Als punts on s’enderroca el mur interior del camí de ronda es col·locarà una tanca provisional
tipus VERJA TRASLADABLE d’ADO o equivalent per a evitar el pas de persones i balisar els diferents
desnivells existents entre paviments. La tanca disposarà de les corresponents portes grafiades als
plànols i formades per la mateixa tipologia de VERJA TRASLADABLE (portes de 2 m d’alçària).
Memòria constructiva
Als punts on s’enderroca el mur interior del camí de ronda es col·locarà una tanca provisional
tipus VERJA TRASLADABLE d’ADO o equivalent per a evitar el pas de persones i balisar els diferents
desnivells existents entre paviments, formades per bastidor de malla electrosoldada de mides de
bastidor 3500x2000 mm. d'altura. Malla electrosoldada amb filferros horitzontals plegats
longitudinalment per aconseguir així una major rigidesa, soldats en els extrems a pals de tub
diàmetre 40 mm, acabat galvanitzat. Els diferents bastidors aniran units entre sí amb les peces
especials de que disposa el sistema, excepte els bastidors que formaran la porta que seran
fàcilment movibles. Tots els bastidors es suportaran sobre bases de formigó del mateix sistema.
La tanca disposarà de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa
tipologia de VERJA TRASLADABLE (portes de 2 m d’alçària).
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17. BÀCUL PROVISIONAL
Bona part dels murs interiors o exteriors del camí de ronda així com diferents cossos annexes que
s’enderroquen tenen diverses instal·lacions penjades. Totes aquestes instal·lacions cal mantenirles pel que, previ al enderroc dels elements que les suporten, es col·locaran un seguit de bàculs
provisionals per a subjectar-les.
Memòria constructiva
Als punts on queda grafiat als corresponents plànols, es faran uns fonaments de 80x80x80 cm de
formigó armat H-25 amb 4 rodons diàmetre 12 a cada cara i estreps en els dos sentits de diàmetre
8 cada 20 cm. Dins d’aquests fonaments s’hi col·locaran 4 perns M22x600 amb pota i cap roscat
que serviran per a col·locar i anivellar la placa base de 400x400. Sobre la base es disposarà un
bàcul troncocònic (conicitat 12,5%) d’acer galvanitzat, 4 mm de gruix, 5m d’alçada i 127 mm de
diàmetre de base. Cada bàcul disposarà de la corresponent posat a terra.
18. PAVIMENT PROVISIONAL
Per tal de regularitzar la superfície del paviment a les zones on s’enderroquen cossos annexes, es
farà un rebliment mínim de 10 cm de sauló compactat al 95% del PN.
Memòria constructiva
Per tal de regularitzar la superfície del paviment a les zones on s’enderroquen cossos annexes, es
farà un rebliment mínim de 10 cm de sauló compactat al 95% del PN.
19. RECONSTRUCCIÓ DE MUR I VORERA UN COP ENDERROCADA LA TORRE DE GUAITA
Als punts on s’enderroqui una torre de guaita caldrà refer la vorera ja que les torres són circulars i
envaeixen, en part, la vorera. També caldrà refer el mur exterior del camí de ronda per tal de
tornar a tancar el recinte.
Bàsicament les voreres es refaran amb una solera armada sobre la que s’hi disposarà d’un llit de
sorra i morter per a fixació del panot. El mur del camí de ronda es refarà amb un doble mur de
paret de bloc de formigó gris que es revocarà i pintarà per les dues cares.
Memòria constructiva
Als punts on s’enderroqui una torre de guaita caldrà refer la vorera ja que les torres són circulars i
envaeixen, en part, la vorera. Bàsicament les voreres es refaran amb una solera de 15 cm de gruix
de formigó H-25 armada amb mallatzo 15x15 cm de diàmetre 6 mm, al seu damunt s’hi disposarà
d’un llit de sorra de 3 cm i morter de 2 cm per a fixació del panot (igual a l’existent) de 20x20x4
cm.
També caldrà refer el mur exterior del camí de ronda per tal de tornar a tancar el recinte. El mur
del camí de ronda es refarà amb un doble mur de paret de bloc de formigó gris que es revocarà i
19

pintarà per les dues cares. Les dues parets es faran enrasades amb les cares exteriors del mur del
camí de ronda, seran de bloc de formigó gris de 40x20x20 cm reblerts de formigó H-25 i armades
amb un rodó de 10 mm de diàmetre a cada sina vertical (ancorats amb potes a la solera) i un rodó
de diàmetre 10 cada dues filades horitzontal (ancorades 10 cm als trams de mur existents). Als dos
extrems i al punt central es farà un lligada de les dues parets amb el mateix sistema de bloc armat.
A la part superior es refarà la secció del coronament amb peces ceràmiques (encadellats i
totxanes). Les dues cares exteriors del mur i tot el coronament es revocaran i pintaran (veure
característiques del revoc i la pintura/veladura als punts anteriors 1 i 3).
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