MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

CONTRACTE

DE

SUBMINISTRAMENT

JOCS

INFANTILS OBRES III FASE AMPLIACIÓ PARC DE LES POBLES
Expedient 901 /2018

1. Introducció
L’Ajuntament de La Pobla de Mafumet està subjecte a la Llei 9/2017 de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic, d’acord amb el seu article 3.
Es fa necessària la contractació d’una empresa de subministrament, preparació i
col·locació de jocs infantils i de lleure i els demes elements que conformen l’àmbit
d’actuació per la implantació de parcs i jocs infantils.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació.
Fa 2 anys aproximadament ,es va realitzar una primera fase de renovació i adequació
del parc de Les Pobles, amb nous jocs infantils i nous paviments per tal d’incrementar
la seguretat i complimentar la normativa existent al respecte.
Ara es pretén realitzar una nova ampliació d’aquestes activitats lúdiques degut a la
gran acceptació que ha provocat la 1ª i 2ª fase, i amb aquesta nova 3ª fase
,s’intentarà potenciar la sociabilitat, l’aprenentatge i la diversió, evitant i minimitzant els
riscos que puguin afectar la salut i la integritat física dels usuaris.
b. Marc normatiu
UNE-EN 1176-1: 2009 “ Equipamiento de las area de juego.Parte 1: requisitos
generales de Seguridad y metodos de ensayo”. 14 de enero de 2009 AEN/CTN
172/SC3.
UNE-EN 1176-2: 2009 “ Equipamiento de las area de juego.Parte 2: requisitos de
Seguridad adicionales y métodos de ensayo para columpios”. 14 de enero de 2009
AEN/CTN 172/SC3.
UNE-EN 1176-3: 2009 “ Equipamiento de las area de juego.Parte 3: requisitos de
Seguridad adicionales y métodos de ensayo para toboganes”. 14 de enero de 2009
AEN/CTN 172/SC3.
UNE-EN 1176-4: 2009 “ Equipamiento de las area de juego.Parte 4: requisitos de
Seguridad adicionales y métodos de ensayo complementario específicos para
tirolinas”. 14 de enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
UNE-EN 1176-5: 2009 “ Equipamiento de las area de juego.Parte 5: requisitos de
Seguridad adicionales y métodos de ensayo complementarios específicos para
carruseles”. 14 de enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
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UNE-EN 1176-6: 2009 “ Equipamiento de las area de juego.Parte 6: requisitos
generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios i específicos de
balancines”. 14 de enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
UNE-EN 1176-7: 2009 “ Equipamiento de las áreas de juego.Parte 7: guia para la
instalación, inspeción, mantenimiento y utilización”. 14 de enero de 2009 AEN/CTN
172/SC3.
UNE-EN 1176-11: 2009 “ Equipamiento de las àrea de juego.Parte 11: Requisitos de
Seguridad adicionales y métodos de ensayo suplementarios específicos para redes
trimensionales”. 14 de enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
UNE-EN 1177: 2009 “Revestimiento de las superficies de las areas de juego
absorventes de impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo ”. 14 de
enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3.
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”.
Objecte del contracte.

El present contracte de subministrament té per objecte la compra de material per jocs
infantils i la col.lcació del paviment establint les condicions mínimes de qualitat que
s’han de complir en l’execució, la recepció i muntatge de les noves àrees de joc
infantil.
L’actuació es desglosa en una part de subministre i col.locació de paviments de cautxú
, que suposa un 23,17%.
L’actuació de subministra i col.locació d’elements de jocs infantils suposa un 76,83%.
La brigada municipal realitzarà els treballs previs d’acondicionament i preparació del
terreny i altres paviments.
2. Anàlisi Tècnic.
a. Consideracions tècniques i requeriments.
Paviments.
Els paviments de les àrees de jocs compliran la norma UNE-EN 1177 sobre “
Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbidores de impactos”,
també les especificacions sobre accessibilitat de la “Llei 20/1991, de 25 de novembre
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques” , i el “
decret 135/95 de 24 de març de desplegament de la llei i aprovació del Codi
d’Accessibilitat”.
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El pendent màxim de la superfície de les àrees de joc és obligatòriament del 2%. Els
equipament de joc sempre s’instal·laran ancorats al paviment horitzontalment,
independentment del pendent de la superfície.
Considerants les diverses tipologies dels equipaments de joc, accessos i passos, es
defineixen les característiques que han de complir els paviments segons sigui la seva
composició i la funció que desenvolupin dins l’àrea.
Paviment de cautxú.
Es tracta d’un paviment esmorteïdor estable, col.locat sobre un paviment de formigó i
aquest sobre una sub-base compactada.
Es tracta d’un aglomerat format per:
• Una capa d’imprimació sobre el formigó.
• Una capa de grànuls NR/SBR M-4 de cautxú negre reciclat, barrejats amb un
lligant de poliuretà mono-component, amb una densitat de 550+-50 Kg/m3 amb
granulometria 1/6mm i 1/18 mm. El gruix serà variable segons l’alçaria de
caiguda a esmorteir.
•
•

Una capa de grànuls superior de 10 mm de color EPDM amb granulometria ¼
mm amb acabat porós i barrejat amb un lligant de poliuretà amb una densitat
de 1.000+-50 Kg/m3.
Resina DPU 118.

Aquest tipus de paviment tindrà una garantia per part del fabricant i de l’instal.lador de
5 anys que cobreixi les següents característiques:
• Construcció monolítica.
• Resistència a la intempèrie.
• Imputrescibilitat.
• Flexibilitat.
• Esmorteïment.
• Anti-lliscant.
• Permeabilitat.
Mobiliari .
Papereres.
Subministra i col.locació mobiliari urbà, paperera de polietilè de color, resistent als raig
UVA, antIvandàlica, de 90 litres de capacitat aproximadament, facilitat de buidat i
tancament amb clau.
Igual a l’existent a la resta de parc.
Rètol informatiu i senyalització..
Muntatge de rètol informatiu de cada zona del parc infantil, amb estructura de fusta
tractada en auto clau (classe IV) i placa informativa rotulat amb impressió digital
acabat amb metacrilat protector amb descripció de la zona, tipus de jocs, edat
d’utilització, mesures de seguretat, etc. L’ancoratge de l’estructura al paviment de
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Els gruixos del projecte son:
• 40 mm (30mm SBR+10 mm EPDM)
• 50 mm (40mm SBR+10 mm EPDM)
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formigó amb placa i cargols amb protecció per evitar accidents. Iguals a la resta del
parc.
Jocs.
Casa de fusta triangular per una capacitat de 5 nens, amb pals estructurals de fusta
de pi nòrdic laminada i tractada en autoclau(classe IV).
Els laterals dels pals acabat amb panell decoratiu en PHL que simula el dibuix d’una
casa.
Coberta inclinada amb els pals a dues aigües en forma de rampa per escalar inclòs
cordes .
Dimensions 1.610 mm d’amplada per 1.590 m de fons i 1.752 mm d’alt.
Casa de fusta en forma de tractor, per una capacitat per 8 nens , fabricat amb una
estructura i panells de troc de robínia (acàcia) sense retocar la seva forma original.
Tobogan d’acer inoxidable, escala d’accés de fusta, xarxa per escalada, dimensions:
llarg 4.900 mm, ample 3.700 mm i alt 2.100 mm.
Multijoc per a nens de 3 a 12 anys, format per una torre amb sostre, un accés amb
barres, un tobogan i un gronxador amb seient. Panells de color en polietilè d’alta
densitat (HDPE). Estructura amb pals de fusta de pi nòrdic laminada i tractada en
autoclau (classe IV) i 100% reciclable. Tobogan d’acer inoxidable amb lateral HDPE.
Dimensions 4.000 mm de llarg, 3.500 mm d’ample, i 3.500 mm d’alt.
La descripció dels productes , preus i materials han estat orientats substancialment per
les fitxes i catàlegs tècniques de l’empresa Happy Ludic.

3. Anàlisi Econòmica

a. Valor estimat
Els capítols que componen el pressupost es desglosen de la següent manera:

CAPITOL
Paviments
Jocs i mobiliari
Seguretat i salut
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13% Despeses generals
6% Benefici industrial
IMPORT TOTAL

IMPORT
5.550,00
18.054,00
350,00
23.954,00
3.114,02
1.437,24
28.505,26
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El temps d’execució dels treballs serà 3 mesos, i la garantia de un any per defecte de
col.locació i desgast de materials.
Dintre del any de garantia s’inclourà un manteniment preventiu amb revisions
mensuals del seu estat amb informe del seguiment.
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4. Anàlisi del Procediment
a. Qualificació del contracte
L’actuació es qualifica com a contracte de subministrament.
El codi CPV será :
CODI
43325000-7
45112723-9
45212140-9

EPÍGRAF
Equips per parcs i árees de jocs.
Treballs de paisatjisme en parcs infantils.
Instal.lació d'esbarjo.

b. Anàlisi d'execució per lots
No será necessari la divisió dels treballs per lots, donat que les actuacions a realizar
venen condicionades pel subministrament dels aparells o jocs infantils i posteriorment
la realització del acabat del paviment, ocasionant un risc en la optimització del control
de l'execució
c. Durada
La durada per l’execució dels treballs será de 3 mesos.
5. Conclusions.

La brigada municipal realitzarà els treballs previs d’acondicionament i preparació del
terreny i altres paviments.
El marc normatiu serà l’establert en les normes UNE que facin relació a l’execució de
parcs infantils.
En l’anàlisi tècnic, es relacionen i descriuen els materials i la tipologia que es vol que
es col·loqui al parc.
L’execució i subministra dels materials tindrà una durada de 3 mesos.
La garantia serà d’un any i s’inclourà un manteniment preventiu amb revisions
mensuals del seu estat amb informe del seguiment durant el mateix període.
El pressupost total del contracte IVA inclòs es de 34.491,36€ i es realitzarà amb
recursos propis de la Corporació.
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La gran acceptació de la 1ª i 2ª fase del Parc de les Pobles, ha fet la necessitat
d’ampliar el parc i els seus jocs amb aquesta nova III fase ,on s’intentarà potenciar la
sociabilitat, l’aprenentatge i la diversió, evitant i minimitzant els riscos que puguin
afectar la salut i la integritat física dels usuaris.

