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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I LA
INSTAL·LACIÓ DE JOCS A TRES ÀREES DE JOCS INFANTILS

1. OBJECTE
L’objecte d’aquest Plec és definir els àmbits d’actuació, els treballs a realitzar i les característiques
dels elements a subministrar i instal·lar en diverses àrees de joc infantil.
Actualment les zones infantils objecte del present projecte disposen de jocs antics i d’ús molt
individual i cal tenir en compte que el seu estat d’envelliment és elevat.
Per aquests motius resulta necessària la millora i renovació d’aquests espais públics d’acord als
programes d’inversions del pressupost municipal de l’Ajuntament de Cerdanyola.
En general podem parlar de les següents actuacions: reforma total o parcial de l’àrea existent amb
l’objecte de substituir els jocs existents envellits i deteriorats i d’afegir-ne de nous, incloent les
modificacions dels elements auxiliars que siguin necessaris per acomplir amb les mesures de
seguretat exigides per la normativa vigent (paviment de seguretat, tancaments, senyalització, etc.).
Les actuacions s’han dividit en dos lots:
LOT - 1

LOT - 2

LOT 1 :

Substitució del paviment de seguretat cautxú existent en el
18. Pl Constitució àrea per un de nou, desmuntatge dels jocs existents i
Zona 1
trasllat al magatzem municipal. Instal·lació de un nou joc
combinat, tres molles i un gronxador.
Substitució del paviment de seguretat cautxú existent en el
àrea per un de nou, desmuntatge dels jocs existents dos
19. Pl Constitució
molles, un tobogan i un gronxador i trasllat al magatzem
Zona 2
municipal. Instal·lació de un joc combinat, un gronxador i
un moll.
Desmuntatge i substitució de joc existent "Aeroskate Ixo"
25. Pl Torre
de HPC j2581.Instal·lació de un nou joc gronxador
Vermella
combinat i reparació del cautxú..
PARC 18: Plaça CONSTITUCIÓ - ZONA 1

Descripció dels treballs a realitzar en l’àrea de jocs.
•

Es tracta d'un àrea de jocs infantil de 120,00 m2 on es vol
substituir els jocs existents. S'instal·larà un nou joc combinat
amb capacitat mínima de 25 persones, un gronxador doble i
es substituirà el paviment de seguretat de cautxú i els
elements auxiliars.

1.1 - Desmuntatge, trasllat i reubicació dels jocs actuals, substitució de porta d'accés:
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• Desmuntatge dels jocs existents i dels seus ancoratges a la base de formigó actual, en concret:
Estructura de trepa (Ref.55480 de K.K) i 3 Pals de fusta d'equilibri.
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• Desmuntatge de la porta d'accés de fusta i els seus elements i trasllat a abocador autoritzat.
• Trasllat i muntatge del joc actual Estructura de trepa a un altre parc a determinar, dins del
municipi de Cerdanyola, aportant el material necessari per a la seva instal·lació sense cost
addicional.
1.2 - Subministrament i instal·lació nous elements de jocs:
En aquesta àrea de jocs, al trobar-se sobre un aparcament soterrat, i disposar de poca gruix de llosa
de formigó només s'admetran elements de jocs que la seva instal·lació sigui mitjançant suports de
superfície i sistemes de cargols als suports, que garanteixin el compliment de la normativa vigent pel
què fa a les mesures de seguretat
S’ha definit la zona de jocs amb una temàtica d’animals.
• Subministrament i instal·lació d’un un joc combinat per a nens/es de +2 anys amb capacitat
mínima de 25 persones, model J4081 de Proludic o equivalent.
• Subministrament i instal·lació de tres jocs de molla per a nens /es de + 2 anys.:
- Joc de molla "Lleó". Model J818 de Proludic o equivalent.
- Joc de molla "Vaca". Model J844 de Proludic o equivalent.
- Joc de molla "Porc" Model J844 de Proludic o equivalent.
• Subministrament i instal·lació d’un joc de gronxador de 2 seients, normal i bressol, Model
J472 de Proludic o equivalent.
• Subministrament i instal·lació d’1 porta senzilla d’amplada 100 cm, amb frontissa i pany, de
característiques similars a l’existent. Es substituiran els suports/pals necessaris de la tanca
existent per a la seva col·locació, sense cost addicional.
• Pintar la porta i la tanca perimetral existent 47,50 m amb pintura o vernissos ecològics
homologats per a tal fi.
• Subministrar i instal·lar plaques de senyalització visible obligatòria que inclouran el nom del
fabricador, model de l'element, l'any de fabricació i l'edat d'ús recomanada de cada joc.
• Subministrament i muntatge de 1 cartell informatiu per la zona de jocs segons model de
l’ajuntament descrit al punt 2.1.
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• Subministrament de paviment de cautxú de seguretat de tota la superfície de l’àrea (120,00 m2
) en dues capes de les característiques definides al punt 4.2.2 Materials. Preparació de base
del paviment, inclosos material d’aportació i compactació, i subministrament i col·locació de
paviment de cautxú per capes, fins al gruix preceptiu per l’alçada de caiguda dels jocs (a
justificar).
* La proposta de colors i dibuixos del paviment la validarà prèviament els Serveis tècnics de l'Àrea
Espai Públic.
• Certificació obligatòria de l'àrea del parc i jocs: s’aportarà certificat final d’obra o instal·lació
segons s’especifica al punt 6.1 condicions de lliurament de les instal·lacions.
LOT 2 :
PARC 19: Plaça CONSTITUCIÓ - ZONA 2
Descripció dels treballs a realitzar en el àrea de jocs.
•

Es tracta d'un àrea de jocs infantil de 114,00m2 amb quatre
jocs individuals a substituir. Es proposa la instal·lació de dos
jocs nous formats per un joc combinat amb capacitat mínima
de 26 persones, i un joc de molla, es mantindrà el joc del
gronxador existent. Es substituirà tot el paviment de seguretat
de cautxú i els elements auxiliars.

2.1 - Desmuntatge, trasllat dels jocs instal·lats i porta:
• Desmuntatge de tres jocs (Tobogan-Molla Vela- Molla Cavallet de mar) dels quatre existents a
l'àrea així com dels seus ancoratges a la llosa de formigó, el gronxador es mantindrà al mateix
lloc.
• Desmuntatge de la porta d'accés de fusta i els seus elements i trasllat a abocador autoritzat.
• Extracció de les capes de cautxú existents SBR i EPDM i trasllat a abocador autoritzat.
• Trasllat i muntatge de dos jocs actuals a parcs a determinar, aportant el material necessari per a
la seva instal·lació sense cost addicional, en concret:
◦ Tobogan
◦ Molla cavallet
• Trasllat a abocador autoritzat: porta i joc de molla " Vela".
2.2 - Subministrament i instal·lació:
En aquesta àrea de jocs, al trobar-se sobre un aparcament soterrat, i disposar de poca gruix de llosa
de formigó només s'admetran elements de jocs que la seva instal·lació sigui mitjançant suports de
superfície i sistemes de cargols als suports, que garanteixin el compliment de la normativa vigent pel
què fa a les mesures de seguretat
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• Subministració i instal·lació d’ un joc combinat per a nens/es de +2 anys amb capacitat min.
26 persones, Model J3873-KSP de Proludic o equivalent.
• Subministrament i instal·lació d’un joc de molla per a nens/es de + 2 anys. Model J3834 de
Proludic o equivalent.
• Subministrament i instal·lació d’1 porta senzilla d’amplada 100 cm, amb frontissa i pany, de
característiques similars a l’existent. Es substituiran els suports/pals necessaris de la tanca
existent per a la seva col·locació, sense cost addicional.
• Subministrar i instal·lar plaques de senyalització visible obligatòria que inclouran el nom del
fabricador, model de l'element, l'any de fabricació i l'edat d'ús recomanada de cada joc.
• Subministrament i muntatge de 1 cartell informatiu per la zona de jocs segons model de
l’ajuntament descrit al punt 2.1.
• Subministrament de paviment de cautxú de seguretat de tota la superfície de l’àrea (114,00 m2
) en dues capes de les característiques definides al punt 4.2.2 Materials. Preparació de base
del paviment, inclosos material d’aportació i compactació, i subministrament i col·locació de
paviment de cautxú per capes, fins al gruix preceptiu per l’alçada de caiguda dels jocs (a
justificar).
* La proposta de colors i dibuixos del paviment la validarà prèviament els Serveis tècnics de l'Àrea
Espai Públic.
• Certificació obligatòria de l'àrea del parc i jocs: s’aportarà certificat final d’obra o instal·lació
segons s’especifica al punt 6.1 condicions de lliurament de les instal·lacions.
• Pintar el mur perimetral del parc, d’una superfície 30,00 m2 . (Color a determinar per
l’ajuntament)
PARC 25: Plaça TORRE VERMELLA
Descripció dels treballs a realitzar en el àrea de jocs.
•

Es tracta d'un àrea de jocs infantil de 128,00m2 amb quatre
jocs individuals sobre llosa de formigó amb cautxú.
Es proposa substituir un joc existent per un gronxador de
doble seient normal i bressol.

3.1 - Desmuntatge, trasllat del joc instal·lat.
• Desmuntatge del joc Aeroskate Ixo existent a l'àrea així com dels seus ancoratges a la llosa de
formigó i trasllat al magatzem municipal.
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•
3.2 - Subministrament, instal·lació i reparació del cautxú:
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• Subministrament i instal·lació d’un joc de gronxador de 2 seients, normal i bressol, Model
T02023B de HPC o equivalent.
• Reparació del cautxú afectat per la instal·lació del joc.
2 - Cartell Informatiu dels parcs comú als lots:
2.1 Subministrament i muntatge de: CARTELL INFORMATIU de la zona de jocs i cartell d'edat: en
cada àrea de jocs infantils, l'empresa adjudicatària subministrarà i col·locarà un cartell informatiu
segons model municipal on quedi especificat que la zona és de jocs, l'edat recomanada d'ús dels
jocs instal·lats, les activitats prohibides i els telèfons de interès.
Descripció:
•
•
•

Pal d'alumini rodó color plata de Ø6x300cm.
Panell de 400x600mm d'alumini color plata amb plec de seguretat
Vinil adhesiu polimèric laminat de 40x60 cm a tot color mitjançant impressió electrostàtica,
amb una definició de 600 dpi, amb tota la informació del parc.

Els Serveis Tècnics de l'Àrea Espai Públic facilitaran la informació que haurà de contenir el vinil en
format digital, i determinaran si s'instal·là mitjançant un suport d’alumini o directament a la tanca
perimetral del parc.
3 – Relació de jocs nous
JOC INFANTIL /
ÁREA

TIPOLOGÍA

18 Pl. Constitució zona-1
Combinat (Temàtica Estructura multijoc de suports d'acer
d'animals)
inoxidable, amb tobogan de corba.
Gronxador
Moll - lleó
Moll - vaca
Moll - porc

MODEL

Model J4081 de Proludic o
equivalent.

Estructura de suports d'acer galvanitzat
amb 2 seients normal i nadó.

Model J472 de Proludic o
equivalent.

Molla d'acer, Tauler 13mm contraplacat,
seient HPL.
Molla d'acer, Tauler 13mm contraplacat,
seient HPL.
Molla d'acer, Tauler 13mm contraplacat,
seient HPL.

Model J818 de Proludic o
equivalent.
Model J844 de Proludic o
equivalent.
Model J844 de Proludic o
equivalent.

Estructura de suports d'acer galvanitzat
lacat, tubs d'acer.

Model J3873-KSP de Proludic
o equivalent.

19 Pl. Constitució zona-2
Combinat
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Moll - cotxe

Molla d'acer, Tauler 22mm contraplacat,
seient 13mm HPL.

Model J3834 de Proludic o
equivalent.

Estructura de suports d'alumini amb 2
seients normal i nadó.

Model T02023B de HPC o
equivalent.

25 Pl. Torre Vermella
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2970196 FNLK4-APITV-DH6AQ B1698BED33B9FCFB289451CE6FC1DE7577C10D38) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Gronxador

4 - CONDICIONS DEL ELEMENTS I DE LES ÀREES DE JOCS .
4.1

Criteris Generals

Els elements urbans han de complir amb els següents criteris:
Disseny: Qualitat estètica del disseny, originalitat, autenticitat, consistència formal.
Multifuncionalitat, ergonomia, comoditat, confortabilitat, solidesa.
Manteniment: Han de permetre un manteniment eficient i mínim, de forma senzilla i
econòmica. Han de tenir garantit el subministrament de recanvis. Han de garantir que
suportaran: ús intensiu, radiació solar, pluja, canvis de temperatura, impactes, acció dels
animals, accions impròpies, etc.
Seguretat i accessibilitat: Han de complir les condicions establertes a la legislació vigent
sobre accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques. Han de ser visibles i la seva
forma ha d’evitar riscos per a les persones.
Sostenibilitat: Han d’acreditar que la seva producció s’ha realitzat en condicions laborals
adequades i dignes. Es consideraran especialment les condicions relatives a la petjada
ecològica de l’element: extracció sostenible de matèria primera, estalvi energètic i
minimització d’emissions contaminants del procés de producció, grau de reciclabilitat dels
materials, tant abans de la producció com al final de la seva vida útil.
4.2 Condicions específiques
4.2.1 Normativa, han de complir tots els lots obligatòriament les condicions establertes en les
normatives següents:
- UNE-EN 1176-1: 2018 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3
- UNE-EN 1176-2: 2018 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: requisitos de seguridad
específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios”. 14 enero de 2009 AEN/CTN
172/SC3
- UNE-EN 1176-3: 2018 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: requisitos de seguridad
específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes”. 14 enero de 2009 AEN/CTN
172/SC3
- UNE-EN 1176-4: 2018 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: requisitos de seguridad
y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas”. 14 enero de 2009 AEN/CTN
172/SC3
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- UNE-EN 1176-5: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles”. 14 enero de
2009 AEN/CTN 172/SC3
- UNE-EN 1176-6: 2018 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo complementarios y específicos de balancines”. 14 enero de
2009 AEN/CTN 172/SC3
- UNE-EN 1176-7: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía para la instalación,
inspección, mantenimiento y utilización”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3
- UNE-EN 1176-7: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 11: Equipamiento de las
áreas de juego. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo suplementarios específicos para
redes tridimensionales”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3
- UNE-EN 1177: 2018 “Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de
impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.
- UNE 147101: 2000 IN. (Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-1).
- UNE 147102: 2000 IN.(Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-7).
- UNE 172001: 2004 IN. Señalización en las áreas de juego.
- UNE 147103: 2001 “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre”.
4.2.2 Materials
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS PER ALS ELEMENTS DE JOCS I PAVIMENT
Per tal de garantir l’eficàcia i la qualitat en un entorn on la seguretat dels jocs i dels infants és
prioritària es relacionen les característiques dels materials que podran utilitzar-se per als elements de
joc:
Els suports/pals:
Suports/tubs d’acer galvanitzat, els cilíndrics tindran un diàmetre mínim 114mm – 125mm i
els quadrats de 95mm de costat (per tal de garantir la robustesa i seguretat de les estructures
de jocs).
Les potes i bigues de gronxador seran d'acer galvanitzat.
Resistència alta (adaptats a les càrregues que han de suportar els pals).
Tubs i plaques d’acer inoxidable i alumini pintat
Tubs d’acer inoxidable de diàmetre de 40mm i 2mm mínim de gruix que garanteixi una alta
resistència mecànica.
Alumini resistent a la corrosió gràcies a la formació natural, en superfície, d’una capa d’òxid.
La capa de pintura epoxi polièster en el alumini garanteix la longevitat dels equipaments ja
que és molt resistent als raigs UV i a les variacions de temperatura.
Acer galvanitzat, inoxidable i acer galvanitzat pintat:
Pals de metall d’acer galvanitzat de gruix de 2mm (per tal de garantir la robustesa i seguretat
de les estructures de jocs).
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Tubs d'acer galvanitzat lacat de diàmetre 25,32,35mm (per tal de garantir la robustesa i
seguretat de les estructures de jocs).
Pals d'acer inoxidable de 40mm, garantint la longevitat i la estètica del joc.
Pintats per empolvorat de polièster que aïlla el material de l’aire i de l’aigua alhora que és
decoratiu i uniforme.
Acabat pintat que garanteix la durabilitat estètica dels suports.
Longevitat òptima en condicions climàtiques molt variades gràcies al mètode de galvanitzat
de l’acer molt eficaç contra la corrosió; i a la aplicació de pols de polièster a l’acer
extremadament resistent als UV i a les variacions de temperatura.
Fàcils de conservar ja que garanteixen una gran resistència a les potencials agressions
químiques.
Superfícies lliscants d'acer inoxidable de 2mm de gruix, corbades, ondulades i d'una sola
peça.

Plaques lacades de contraplacat:
Taulers de contraxapat de 22 mm.
Resistència mecànica alta, que garanteix una gran solidesa als xocs i les utilitzacions
intensives.
Adaptat a les variacions climàtiques i a les exposicions a l’aire lliure.
Formes arrodonides del contraxapat per evitar el risc de dany.
Coloració del contraplacat mitjançant polvorització electrostàtica de laca de poliuretà de
doble component sense materials pesats que garanteixi una gran resistència a les potencials
agressions químiques (com productes de manteniment anti-grafitti) i que ofereix una
excepcional resistència contra els ultraviolats.
-

Plaques de colors de compacte compost (HPL):
Formades per panells de gruix 12,5mm compostes en un 70% de fibra de fusta tova i en un 30
% d’aglutinant fenòlic. (HPL).
Seients molls de HPL de gruix 12,5-13,00 o 19,00mm.
De gran estabilitat dimensional al pas del temps .
Durabilitat alta (sense incidències en el material davant la exposició a importants variacions
de temperatura i sòlides dels acoblaments.
Material inert inalterable al contacte amb la humitat i a l’abrasió.
Les cares pintades a partir de resines pigmentades que garanteixen una bona resistència a la
radiació dels raigs ultraviolats i als productes de manteniment agressiu.
Taulers de HPL (material compact) de 12 a 13mm de gruix amb estructura antilliscant.
Peces de plàstic:
No tòxiques.
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Resistents al desgast, als xocs a les variacions climàtiques i a un gran nombre de productes
químics.
De poliamida carregada, de poliamida injectada o de PVC
De material reciclable.
Superfície lliscants seran de polietilè «rotomoldejades».
Cordes:
Cordes elaborades amb cables d’acer galvanitzat recobertes de polièster.
Els cables seran fabricats amb fils metàl·lics, que garanteixin una resistència contra les
càrregues pesades, una flexibilitat i una gran enteresa a la deformació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2970196 FNLK4-APITV-DH6AQ B1698BED33B9FCFB289451CE6FC1DE7577C10D38) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

-

Cargolam:
Cargolam d’acer inoxidable (per garantir una solidesa als acoblaments) i una resistència al
desgast, a la corrosió i a les variacions climàtiques.
Totes les peces de cargolam estan protegides per càpsules antivandalisme de poliamida.
Sistemes mecànics:
Molles:
De poliamida carregada que aporta resistència, seguretat i longevitat.
Sense perill d’atrapament de dits. No han de existir obertures entre 8 mm i 24 mm en
moviment forçat o a una alçada superior a 1 m. Que permetin atrapament amb el dit de prova.
Els pòrtics
Les dimensions suficients de les abraçadores de fixació de les cadires per suportar càrregues
importants.
Fabricats en cable d’acer inoxidable, amb forma arrodonida no agressiva que garanteix la
seguretat dels usuaris.
Han de tenir anelles de lliscament de PVC que limitin el desgast de les peces metàl·liques
causades per el balanceig i el pas del temps, i prolonguen la duració i la vida útil dels
productes.
Les cadenes dels gronxadors compliran la normes UNE - EN 1176-1.
Sistemes de rotació:
Sistemes de rotació estancs i estètics.
Qualitats mecàniques que garanteixen la fiabilitat i la robustesa dels equipaments.
Paviment Cautxú:
El paviment amortidor de cautxú continu realitzat in situ serà de les característiques següents:
material flexible i permeable, compost de dues capes, la capa superior, de 10-15 mm.
d'espessor, estarà composta per partícules d'1-4 mm. de termoplàstic vulcanitzat (TPV) o
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EPDM no encapsulat, acolorits en massa i aglomerats amb una resina incolora i flexible,
basada en polièter de polioles, en base MDI, sense monòmers volàtils i TDI lliure. La capa
inferior està formada per grànuls de cautxú reciclat (SBR) aglomerats amb la mateixa resina,
i el seu espessor s'ajustarà a l'amortiment requerit segons l'altura de caiguda lliure de
cadascun dels jocs.
Aquest tipus de paviment tindrà una garantia, per part del fabricant i de l’instal·lador, de 8 anys que
cobreixi les següents característiques:
- Construcció monolítica
- Resistència a la intempèrie
- Imputrescibilitat
- Flexibilitat
- Esmorteïment
- Anti-lliscament
- Permeabilitat
- Vida útil i garantia de subministrament: dels materials: 10 anys mínim de vida útil i garantia de
subministrament de recanvis durant un mínim de 5 anys des de la seva instal·lació.
- Els materials seran reciclables o reutilitzables al final de la vida útil de l’element.
- Tots els elements disposaran del document de Declaració de conformitat CE, que confirmi que els
productes han estat dissenyats i fabricats d’acord amb les normatives i lleis europees.
5. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS
5.1 Instal·lació dels elements de joc.
5.1.1 Condicions tècniques de la instal·lació
-

-

El fabricant té l’obligació de lliurar a l’instal·lador les condicions tècniques de la
fonamentació i dels ancoratges de fixació al paviment de cada equipament de joc, prou
especificades (plànols en planta i secció). Serà sempre obligatori que l’element de joc estigui
ancorat a la superfície de suport o paviment amb elements de subjecció fixos que impedeixin
el desmuntatge sense eines específiques. No s’acceptaran elements que no estiguin ancorats
sobre fonaments de formigó (siguin prefabricats o executats in situ).
L’instal·lador té l’obligació d’executar la instal·lació segons les instruccions del fabricant i
aquest té l’obligació d’adaptar els seus sistemes d’ancoratge a les circumstàncies de
l’emplaçament, de forma que els elements estiguin fonamentats sòlidament a terra mitjançant
fonamentació. En el cas de paviments disgregats (sorra, encoixinat), els fonaments de
formigó dels suports de l’element de joc estaran soterrats un mínim de 20 cm. respecte al
nivell final de la superfície de l’àrea de joc i tindran el perímetre aixamfranat a 45° i els
cantells arrodonits.

5.1.2 Senyalització dels jocs.
Serà obligatori dotar cada equipament de joc d’una senyalització on s’informi de manera clara i
permanent com a mínim de:
- El nom del fabricant.
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- El model de l’element.
- L’any de fabricació.
- L’edat d’ús recomanada.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2970196 FNLK4-APITV-DH6AQ B1698BED33B9FCFB289451CE6FC1DE7577C10D38) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

* Aquesta informació ha de ser visiblement destacada respecte de les altres.
5.1.3 Execució i recepció de les àrees.
-

-

-

El responsable del projecte té l’obligació de lliurar als Serveis tècnics municipals plànols en
planta, secció i detall de cadascun dels elements que formen l’àrea de joc (paviments,
drenatges, delimitacions, tanques, elements de joc, àmbits de seguretat i elements o espais
auxiliars) amb una descripció suficient per a què els tècnics encarregats puguin emetre,
prèviament a l’execució, informe positiu del compliment dels requeriments definits en aquest
plec.
En cas que l’informe sigui negatiu, aquest inclourà la descripció de les esmenes a introduir de
nou en el projecte fins a la definitiva aprovació. Es disposarà de 10 dies hàbils pel lliurament
de la nova versió del projecte. Sense l’informe d’aprovació positiu no es podrà començar la
fase d’execució.
Durant la construcció o instal·lació, els Serveis tècnics municipals faran tantes inspeccions
com calgui segons la magnitud o complexitat de l’obra i, en tot cas, se’n faran dues de
mínimes, una en el moment del replanteig inicial i una altra en el moment de la comprovació
del final d’obra, prèvia a la recepció (s’emetran actes signades de replanteig i de recepció). El
responsable de l’execució de l’àrea de joc té l’obligació d’avisar del inici i final de l’obra als
Serveis tècnics municipals.

-

En el moment d’acabar la construcció de l’àrea de joc i la instal·lació dels elements de joc,
tots els elements que la componen hauran de presentar un estat conforme a la Normativa
UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177, a més de complir tots els requisits establerts en aquest plec.

-

La construcció de l’àrea de joc i la instal·lació dels equipaments de joc s’hauran d’ajustar
exhaustivament a les condicions establertes en el projecte aprovat o, si s’escau, a les
modificacions dictades pels tècnics municipals.

6. CONDICIONS DE LLIURAMENT DE LES INSTAL·LACIONS
6.1 Documentació a lliurar
Com a condició indispensable per a la recepció de les àrees de joc infantil l’adjudicatari de la
instal·lació dels elements de joc ha de lliurar a l’Ajuntament, abans de la visita de comprovació del
final d’obra, la següent informació, que posteriorment quedarà en possessió de l’equip de
manteniment de jocs infantils:
-

Plànol As-Built: plànol as-built específic de l’àrea de joc amb la corresponent llegenda
identificativa dels equipaments de joc, el seu nom, model i referència (en suport paper i
suport informàtic, amb coordenades terrestres UTM referenciades a la cartografia digital de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès).

-

El llibre de manteniment de l’equipament de joc:
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· Especificacions obligatòries::
- Tipus i qualitat dels materials
- Certificació de qualitat dels materials (origen de la fusta, etc.)
- Àmbits de seguretat dels equipaments de joc
- Edat de l’usuari dels equipaments de joc
- Senyalització dels equipaments de joc
- Garantia per defectes de fabricació (mínim 2 anys)
- Garantia per defectes de la instal·lació (mínim 2 anys)
- Garantia de qualitat del cautxú (8 anys)
- Garantia de subministrament d’elements dels elements de joc per a possibles reposicions
(mínim 5 anys)
· Certificacions :
- Certificacions del compliment de la Normativa UNE - EN de cada un dels elements de joc
instal·lats en l’àrea. S’hauran de presentar obligatòriament les certificacions individuals de
cadascun dels elements de joc instal·lats a l’àrea que garanteixin que estan fabricats i
instal·lats segons les Normes UNE - EN 1176/1177.
- Certificació del compliment de la Normativa UNE– EN de l’àrea de joc.
- Aquestes certificacions seran emeses per una entitat reconeguda per l’ENAC o entitat
equivalent.
7. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA: Mitjans tècnics i equips de treball , Execució dels
treballs.
7.1 Mitjans tècnics i equips de treball
L’empresa adjudicatària disposarà de la maquinària adient per a la prestació correcta del servei, dels
vehicles necessaris per al trasllat de maquinària, eines i altres elements de senyalització de la zona de
treball.
L’empresa adjudicatària, segons el seu Pla de seguretat, haurà de proporcionar els elements de
protecció per als seus treballadors, inherents al servei contractat.
L’adjudicatari destinarà un equip de persones per la realització del treball i restarà obligat a tenir al
capdavant dels treballs contractats un encarregat que serà presentat als Serveis Municipals abans de
l’inici dels treballs de la contracta. Aquest encarregat estarà dotat dels mitjans necessaris per a
garantir la comunicació immediata i permanent amb els Serveis municipals.
Tant l’empresa adjudicatària com el seu encarregat designat, seran responsables dels accidents,
perjudicis o infraccions en què es pugui incórrer o es pugui cometre per una execució deficient de les
prestacions encomanades o el incompliment de les disposicions establertes.
Els responsables del servei municipal podran rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les
condicions d’aptitud professional per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar, havent de ser
substituïts per altres persones aptes, i sense dret a cap reclamació per part de l’adjudicatari. Les
feines es poden fer en fases d'execució, però es imprescindible que es compleixin el termini de
lliurament de las àrees acabades.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local
en data 21/7/2021.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
CONTRAT_Plec Tècnic: 03 - Plec de prescripcions tècniques
subministrament i instal·lació jocs infantils, en dos lots

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: FNLK4-APITV-DH6AQ
Pàgina 13 de 14

ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
1.- Cap de Servei d'Espai Públic de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 24/05/2021 10:51
2.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 21/07/2021 13:10

APROVAT
24/05/2021 10:51

Pl. Francesc Layret, s/n
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax
93 586 58 81

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2970196 FNLK4-APITV-DH6AQ B1698BED33B9FCFB289451CE6FC1DE7577C10D38) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

7.2 Execució dels treballs
L’horari de treball serà en dies feiners i en l’horari normal per treballar als carrers. L’horari de treball
serà programat de mutu acord entre l’empresa adjudicatària i els Serveis Tècnics Municipals, sempre
que sigui en dies festiu o horari no normal tenint en compte les característiques del barri on es trobi
el zona de jocs.
L’adjudicatari disposarà d’una pòlissa d’assegurança per cobrir qualsevol desperfecte o mal que es
pugui produir a persones o coses en el decurs de l’execució dels treballs.
L’empresa adjudicatària realitzarà els subministraments i els treballs relacionats a continuació:
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Muntatge i tancat de seguretat en obres: l’empresa adjudicatària col·locarà tanques delimitant
tota la zona de treball, d’una alçària de 2 m. per impedir l’accés.
Neteja, desmuntatge i enderroc dels jocs existents: l’empresa adjudicatària haurà de
desmuntar el jocs infantils, bancs, papereres, baranes, sorral o elements existents sense
trencar-los en cas de ser necessari per l’execució de les obres. També s’encarregarà de
desancorar, carregar i transportar-los al magatzem municipal o al lloc on indiquin els serveis
tècnics, en cas de re-aprofitament.
Repicat de fonaments o paviments existents: l'empresa adjudicatària haurà de repicar amb
mitjans manuals o mecànics els fonaments o elements de paviment dur existents a eliminar o
substituir o, si escau, i retirar la sorra existent.
Formació de nova fonamentació: quan s’escaigui, l'empresa adjudicatària haurà de excavar
amb mitjans manuals o mecànics els fonaments o bases de paviment necessàries per a la
instal·lació dels nous elements de joc o paviments de seguretat.
Subministrament de formigó per la formació de solera: l'empresa adjudicatària haurà de
subministrar, abocar i realitzar l'estesa de formigó per fonaments o per a la formació de llosa
que servirà de base per el paviment continu de cautxú, amb el corresponent armat d’acer (en
el cas de paviments mallat de 20x20 cm. amb Ø6mm), en cas de ser necessari.
Subministrament i muntatge de tancat de fusta: en el cas de modificacions o ampliacions del
tancaments de les zones de jocs, la tanca perimetral haurà de fer-se amb el model de tanca
municipal que ja estiguin instal·lat.
Subministrament i muntatge del jocs nous: els jocs nous hauran de ser del tipus especificat en
aquest Plec, i de les característiques pròpies de cada àrea definida en els quadres descriptius.
L’enclavament dels jocs al terra es realitzarà segons les indicacions del fabricant.
Subministrament i muntatge de paviment continu de cautxú: sobre la base de formigó o sauló
compactat, es muntarà el paviment continu de cautxú per capes, que serà del gruix establert
per la normativa per absorbir els cops de possibles caigudes.
L'empresa adjudicatària haurà de calcular aquest gruix en funció de l’altura de caiguda dels
jocs a instal·lar, i ho justificarà en el projecte previ.
Subministrament i muntatge de paviment de seguretat de gresa: sobre la base de sauló
compactat, un cop excavada 30cm. respecte del nivell d’acabat, s’abocarà gresa de la qualitat
i característiques que defineixin els Serveis tècnics, d’acord amb la ja instal·lada en altres
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àrees. L'empresa adjudicatària haurà de calcular el gruix en funció de l’altura de caiguda dels
jocs a instal·lar, i ho justificarà en el projecte previ.
Subministrament i muntatge de cartell informatiu zona de jocs i cartell d'edat: en cada nova
de jocs infantils, l'empresa adjudicatària subministrarà i col·locarà un cartell informatiu
segons el model municipal en totes les àrees, on quedi especificat que la zona és de jocs,
l'edat recomanada d'ús dels jocs instal·lats, les activitats prohibides i el telèfon de l’empresa
de manteniment entre altres.
Neteja de la zona: un cop finalitzades les obres, l'empresa adjudicatària desmuntarà el tancat
de seguretat i netejarà tota la zona afectada durant l'execució de les feines, retirant qualsevol
resta de runa o material i deixant la zona totalment neta.

Cerdanyola, a data de la signatura electrònica
Ester Noguera
La cap de servei d’Espai Públic
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