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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 i de les obres d’enderroc de l’edifici d’infermeria a l’antiga presó
Model al carrer Entença 155 del Districte de l’Eixample de Barcelona

El pressupost base de la oferta es divideix en redacció de Projecte Executiu i els treballs d’enderroc i
condicionament.
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 d’execució de les obres d’enderroc de l’edifici d’infermeria
a l’antiga presó Model de Barcelona

Situació:

Carrer Entença 155. Districte Eixample. 08029 Barcelona.

Dades de la finca:

- Referència Cadastral: 8517401DF2881H0001XY
- Classe; Urbà
- Ús: Edifici singular
- Superfície aproximada construïda: 2.500m2
- Tipologia parcel·la: Parcel·la construïda sense divisió horitzontal

Agents
Promotor:

Barcelona

d’Infraestructures

Municipals SA (BIMSA)
Ajuntament de Barcelona
NIF:

A 62320486

Carrer 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
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1.2

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

El projecte farà referència a la desconstrucció de l’antic edifici d’infermeria de la Presó la Model de
Barcelona, construcció annexa construïda molt posteriorment als edificis originals. En cap cas
s’enderrocarà cap dels elements que actualment estan protegits patrimonialment. Els elements a
enderrocar i els treballs a realitzar estan definits en aquest plec.

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 dins l’àmbit de la Model és plana i això genera uns desnivells entre l’interior i la
cota dels carrers que no són horitzontals.

A l’hora de redactar el projecte de desconstrucció i de la realització dels treballs, es tindrà en compte que
algunes

d’aquestes

zones

a

enderrocar

es

troben

properes

a

l’escola

Bressol

Xirinachs

(Entença/Rosselló). Per tant, en el projecte s’incorporaran les mesures necessàries i adients per assegurar
la complerta protecció, envers als enderrocs, de l’escola bressol.
Si és el cas, els horaris de treballs en zones properes a l’escola, s’adaptaran al seu horari.
El projecte d’enderroc serà pel sistema de desconstrucció en la mesura del possible i haurà d’indicar la
manera més correcta i les pautes a seguir, per a realitzar les accions de desmantellament d’elements
interiors i de tancament (fusteries, ferro, vidres etc) 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).
El projecte especificarà la seqüencia i el sistema d’enderroc/desconstrucció, indicant quins seran els
enderrocs manuals i en els quins s’empararà maquinaria.
Es recuperarà la pedra de Montjuic que es generi, ja sigui en bloc treballat o en bolo de cantera.

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.

Les tipologies d’edificació a enderrocar són:
- Murs fins a 5m d’altura de maó i mamposteria, i afegits de ceràmica.
- Edificacions de pedra, maó, bigues de ferro i formigons.
- Estructures metàl·liques lleugeres (escales exteriors)
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1.3. Abast dels treballs

L’abast dels treballs consisteix en:
1. Redacció del projecte d’enderroc, seguint els models de BIMSA, de les parts indicades en
aquest plec, així com dels treballs de tancaments i condicionaments necessaris.
Amb aquest projecte executiu, BIMSA tramitarà la corresponent aprovació administrativa del
projecte, per tant el document s’adaptarà als estàndards de BIMSA
2. Aixecament de plànols de l’estat actual i catalogació de l’edifici.
3. Buidatge, desconstrucció, gestió de residus i transport a abocador, tant dels elements dels
edificis i murs com dels elements de seguretat propis d’una presó.
4. Tancaments d’obra necessaris per la separació de la zona enderrocada de la resta de patis de
la Model.
5. Tancament de separació en pati resultant, amb les façanes del edificis de la Model,.
6. Obertura de passos al mur de separació entre l’escola i la presó.
7. Permanència en obra d’un tècnic qualificat amb assumeix de responsabilitat.

Formen part de l’encàrrec:

•

Formació d’obertura de 4m d’amplada al mur exterior del carrer Rosselló, amb la incorporació
d’una porta provisional.

•

Desmuntatge i retirada de les escales exteriors metàl·liques existents a l’edifici.

•

Desmuntatge, retirada de la maquinaria de climatització existent a l’edifici.

•

Retirada d’ascensor/munta camilles.

•

Projectes, gestions i autoritzacions i retirada dels elements de fibrociment que poguessin sortir
durant l’enderroc.

•

Avaluació i caracterització dels revestiments de la cambra de radiologia. Projectes, gestions i
autoritzacions i retirada dels elements amb risc especial

•

Buidatge de l’edifici

•

Muntatge i desmuntatge de bastides, tendals anti-caiguda i anti-pols

•

Muntatge i desmuntatge dels elements de protecció específica per l’escola bressol. En aquest cas
la solució a adoptar estarà consensuada i es seguiran les indicacions de BIMSA i la DF.

•

Desconstrucció manual de l’edifici a les zones on sigui necessari per motius de seguretat.

•

Enderroc de paviments de planta baixa, incloent el pati exterior.

•

Enderroc de fonamentació fins a un metre i mig de fondària, tenint en compte la cota de rasant
perimetral més baixa.

•

Tancaments d’obra necessaris amb paret de bloc de 20cm de gruix, arrebossat a dues cares i
peça de remat superior, construït segons normativa vigent, per la separació de la zona
enderrocada de la resta de patis de la Model
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•

Recuperació de la pedra Montjuïc, tant la de bloc treballat com la de bolo de cantera. Un cop
separada de la resta de runes i neta de morters, trasllat a la campa

que l’Ajuntament de

Barcelona te a la Zona Franca.
•

Tancament de separació en pati resultant, amb les façanes del edificis de la model, a base de tres
filades de bloc de formigó de 20 cm de gruix, arrebossat a dues cares, rematat superiorment i
xarxa de simple torsió galvanitzat plastificat, de 2 m d’alçada

•

Obertura de passos al mur de separació entre l’escola i la presó. per tal d’unir els dos àmbits

1.4. Termini

- Redacció i lliurament definitiu del projecte executiu:

3 setmanes

- Obres de desconstrucció i obres complementàries:

10 setmanes

1.5. Plànol de la zona d’actuació

2. CONDICIONANTS DEL CONTRACTE
2.1. Condicionants genèrics

En la mesura del possible, 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
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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 desconstrucció
(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,
si cal, 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 desconstrucció.

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.

3.

Extracció de fusteries.

4.

Enderroc de cels rasos.

5.

Muntatge de bastides, tendals i d’altres elements de protecció necessaris. En la zona llindant amb
l’escola bressol, es muntarà una doble bastida de protecció.

8

6.

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.

7.

Arrencada de paviments, enderroc de soleres i fonaments.

Abans de l’inici dels treballs
Abans d’iniciar la desconstrucció, es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions, que puguin
quedar, 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 desconstrucció 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 desconstrucció, 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.
Durant la realització dels treballs
L’ordre de desconstrucció s’efectuarà, en general, de dalt cap a baix, de tal forma que la desconstrucció
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 desconstrucció 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.
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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.
On sigui possible, es prioritzarà el treball de desconstrucció amb maquinaria dotada de pinces
trencadores.
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 desconstrucció 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.
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.
Durant els treballs de desconstrucció poden aparèixer elements arquitectònics o arqueològics o artístics
ignorats, que la seva presència s’ha de donar compte a BIMSA i DO 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 desconstruir, 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, prèvia sol·licitud i obtenció del vist i plau dels diversos organismes municipals.
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 del projecte executiu
Tal i com ja s’ha indicat anteriorment, El projecte farà referència a l’enderroc de l’edifici d’infermeria de
l’antiga presó la Model, construït molt posteriorment als edificis originals,
El calendari d’actuacions queda supeditat a les necessitats de la Propietat indicades en aquest plec. Així
doncs, caldrà que el projecte desenvolupi una alternativa viable per a l’enderroc.
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L’enderroc de qualsevol construcció implica l’enderroc del seu fonament superficial fins a una fondària
màxima de ,5 metres.
El contingut mínim del 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 desconstrucció
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
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)
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