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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE
HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE
LES ÀREES DE JOC INFANTIL DE LA PLAÇA DE LA
CORONA DE GRANOLLERS.

CAPÍTOL I : CONSIDERACIONS GENERALS
1. Objecte del plec
Les àrees de joc infantil de la la Plaça de la Corona es van construir al 2009. Durant aquests
anys han resistit a un fort ús per part de ciutadans i visitants però el seu estat presenta
deficiències de seguretat. Alhora es dóna el cas que existeix una forta demanda per part de la
ciutadania d’ampliar el nombre d’àrees de joc al centre de la ciutat.
Actualment existeixen dues àrees de joc infantil a la Plaça de la Corona. Una d’elles compta
amb un balancí en mal estat degut al fort ús i no es pot reparar i un carrusel on el mal ús per
part d’infants més grans, provoca les queixes dels usuaris de menor edat. S’han de substituir
aquests elements per elements que propiciïn el joc infantil dels més menuts. Es substituirà el
paviment de cautxú, actualment en mal estat.
L’altra àrea compta amb una petita torre de joc en bon estat i només caldrà substituir el
paviment de cautxú. Al costat d’aquesta, es construiran dues petites àrees més, ampliant
l’espai amb 6 elements de joc. Un d’aquests elements serà un castell de trocs per afavorir el joc
d’escalada dels més petits. Es completa l’espai amb cinc molles amb forma de disc.
L’objecte és la instal·lació d’una nova àrea de jocs que permeti el joc d'infants a partir de 2
anys. Això implica la instal·lació del paviment esmorteïdor, la instal·lació dels jocs infantils i els
rètols informatius i els desplaçament de mobiliari urbà.

2. Àmbit d'actuació
L’actuació es troba a la plaça de la Corona, al centre comercial de la ciutat i illa de vianants. Per
aquesta circumstància es considera l’execució de les feines majoritàriament amb mitjans
manuals, sent els mitjans mecànics possibles a aplicar de mida petita, atenent als
condicionants que una zona per vianants presenta: limitacions d’espai disponible, d’accés a la
zona, demandes d’usos de via pública,...
Per aquest motiu, es recomana l’ús de petits contenidors de residus i petit acopi de material i
reduir al màxim possible els moviments de maquinària i de vehicles de transport.

3. Termini d’execució
Un mes des de la data de la signatura de l'acta de replanteig.
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4. Condicions econòmiques
L’import màxim total de la licitació corresponent al subministrament i instal·lació de nous jocs
infantils i cautxú continu és de 38.606,26€ amb 8.107,31€ d'IVA (21%) que sumen un total de
46.713,57€ (IVA inclòs).

CAPÍTOL II : SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOUS
ELEMENTS DE JOC INFANTIL I CAUTXÚ CONTINU
Tots el jocs oferts compliran la norma UNE-EN 1176 Equipamientos de las àreas de juego
actual, en tots els seus apartats i modificacions posteriors.
Per cada un dels jocs s'acreditarà la conformitat de fabricació a la norma anterior amb els
corresponents certificats emesos per una entitat reconeguda per l'ENAC o entitat equivalent.
Els jocs infantils seran nous i inclouran totes les instruccions necessàries per a la seva correcta
instal·lació així com els corresponents certificats i garanties. Per cada joc s'informarà dels
paviments, gruixos i condicions d'instal·lació i manteniment que són adequats tenint en compte
l'alçada de caiguda lliure i la norma UNE-EN 1176 i les distàncies de seguretat que s'han de
mantenir respecte els altres elements.
Els requisits que hauran de complir són: Disposar del Segell de Qualitat acceptat per l'”Entidad
Nacional de Acreditación” (ENAC), per al sector “Productos Manofacturados”, productes
“Equipamiento de áreas y campos de juego” o equivalent.
Els elements que tinguin fusta hauran d'acreditar el certificat de la gestió forestal del FSC
(Forest Stewardship Council).
Els jocs han d'anar identificats amb una placa o distintiu on consti el nom i la direcció del
fabricant, la referència de l'element, l'any i número de fabricació i la data de la norma vigent. És
aconsellable que aparegui l'edat d'ús recomanada pel fabricant i el nombre d'usuaris que poden
fer servir l'element a la vegada.
Queda a criteri de la Direcció Facultativa l'acceptació dels materials, que es rebutjaran una
vegada col·locats si es detecta algun defecte.
La situació i disposició dels jocs infantils serà la que indiqui la Direcció Facultativa a l'obra.
Quan es detectin deficiències en l'estat dels jocs, l'adjudicatari actuarà de forma urgent per tal
de resoldre en el menor temps possible les deficiències detectades.
S'ha de preveure la col·locació horitzontal dels jocs, independentment del pendent del paviment
de la zona de joc i han de tenir la marca de la línia de terra (cota 0).
Tots els materials han de tenir una gran resistència a la corrosió atmosfèrica, a l'atac químic i
als esforços mecànics. Tots els elements s'han de muntar segons especificacions de la casa
subministradora. Els elements s'ancoraran amb platina degut a que l'àrea de jocs està
construïda sobre un aparcament soterrat.
Les superfícies esmorteïdores són els paviments que s'han d'instal·lar sota els elements de joc
amb una alçada de caiguda superior a 60cm i tots els elements amb moviment forçat.
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El paviment de cautxú continu ha de ser porós i sense juntes, s'ha d'instal·lar in situ en diversos
gruixos depenent de les alçades de caiguda de cada element de joc. Aquest estarà format per:
•
•
•
•
•

Capa d'emprimació
Base de goma de cautxú negre reciclat (SBR), barrejat amb un lligant. El gruix
d'aquesta capa variarà segons l'alçada de caiguda.
TPV o EPDM no encapsulat, d'alta qualitat, de colors, de 10 mm de gruix barrejat amb
un lligant que garanteixi la durabilitat del color i la cohesió entre grànuls.
La instal·lació s'ha de fer per personal qualificat i amb experiència. Caldrà tenir
en
compte les condicions meteorològiques.
El fabricant/instal·lador d'aquest material ha de lliurar els certificats corresponents dels
assaigs efectuats per la obtenció de HIC depenent del gruix del material i segons les
especificacions de la norma UNE-EN 1177.

S'instal·laran dos rètols informatius seguint les indicacions de la norma UNE 172001 IN.
Mides: 60x60cm. Planxa d'acer, de vora arrodonida, amb tractament antigrafiti. Instal·lat sobre
bàcul de fanal existent.
Pictogrames: grup d'edats recomanat d'ús, prohibit gossos, prohibit fumar, telèfons
d'emergència, referència a que l'ús correcte queda sota la responsabilitat de pares i adults i
necessitat de vigilància per a nens de 0-3 anys.
En el moment d'instal·lar els rètols s'ha de tenir en compte el codi d'accessibilitat i la indicació
que l'alçada lliure d'obstacles cal que sigui mínim de 210cm.

1. Proposta d’actuació
•

Replanteig dels elements dels jocs segons l’àrea de seguretat indicada pel fabricant i la
normativa

•

Muntatge dels elements de joc seguint les instruccions de muntatge subministrades pel
fabricant.

•

Formació de paviment de cautxú continu seguint les indicacions d'aquest plec.

•

Instal·lació de rètols informatius.

•

Certificació de l'àrea de joc en compliment de la normativa UNE-EN 1176:2009, UNEEN 1177:2009 per part d'una entitat reconeguda per l'ENAC o entitat equivalent.

2. Serveis afectats
L'empresa adjudicatària serà plenament responsable dels serveis afectats. Seran restituïts tots
els serveis que s'afectin, prèvia inspecció per part dels serveis tècnics municipals o dels seus
delegats.
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3. Senyalització de l’àmbit
La instal·lació estarà correctament senyalitzada. L'empresa adjudicatària aportarà les tanques i
el material que consideri oportú per a garantir la seguretat durant les feines d'execució. Així
mateix seran col·locats tots els elements necessaris per facilitar amb seguretat el pas de
vianants. Els danys i perjudicis a persones o coses que s'ocasionin com a conseqüència dels
treballs seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, sense cap mena de responsabilitat per part
de l'Ajuntament.
4. Direcció i inspecció dels treballs
La direcció facultativa serà exercida per els serveis tècnics de l’Ajuntament de Granollers.
Prèviament als treballs de desinstal·lació i muntatge dels elements de joc, la formació del nou
paviment o qualsevol actuació a les àrea de joc, s’hauran de seguir les indicacions del tècnic de
l’Ajuntament de Granollers, per tal d’ubicar-ne exactament la col·locació del mateix i les
instruccions de muntatge que indica el fabricant.
5. Normativa d'ampliació
En les operacions de muntatge dels elements, s'ha de garantir que les peces quedin ben
muntades i ancorades a fi d'evitar atrapaments i o mal funcionaments posteriors. Per aquest
motiu, aquestes feines les ha de realitzar personal format i coneixedor de les normes UNE-EN
1176 i UNE-EN 1177.
Llei 31/1995, Prevenció de Riscos Laborals.
6. Garantia dels treballs
Es demana una garantia de la instal·lació d'un any, a partir de la data de lliurament.
Els elements de joc i els treballs han de disposar d’unes garanties mínimes:
•

Garantia per defectes de les parts mòbils i cordes (mínim 2 anys)

•

Garantia per defectes del pals de suport de fusta (mínim 5 anys)

•

Garantia per defectes del pals d’ancoratge metàl·lic i de formigó (mínim 5 anys)

•

Garantia per defectes del accessoris (mínim 5 anys)

•

Garantia per altres peces (mínim 3 anys)

•

Garantia per defectes de la instal·lació (mínim 2 anys)

•

Garantia de subministrament d'elements dels equipaments de joc per a possibles
reposicions (mínim 10 anys)

7. Documentació per a la recepció de l’àrea de joc
En el moment de la recepció de l'àrea de joc es recollirà la següent documentació:
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•

Plànol de l'àrea de joc amb la llegenda identificativa dels equipaments de joc (nom,
model, referència)

•

Plànol de muntatge dels jocs.

•

Manual de funcionament, d'inspecció i manteniment tant dels jocs o elements de
mobiliari com del paviment de cautxú.

•

Tipus i qualitat dels materials des jocs.

•

Certificació de qualitat dels materials (origen de la fusta...)

•

Àmbits de seguretat dels equipaments de joc.

•

Edat indicada dels usuaris dels elements de joc.

•

Senyalització dels elements de joc.

•

Garantia per defectes de fabricació (mínim 2 anys)

•

Garantia per defectes de la instal·lació (mínim 2 anys)

•

Garantia de subministrament d'elements dels equipaments de joc per a possibles
reposicions (mínim 10 anys)

•

Certificació del compliment de la normativa UNE-EN 1176:2018 de cada element de joc

• Certificat del conjunt de l'àrea de jocs i de tots els seus elements per part d'una empresa
acreditada.

QUIM COMAS ESTANY

Signat digitalment per QUIM COMAS ESTANY
Data: 2019.11.28 15:44:06 +01'00'
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ANNEX I: Pressupostos
CAPÍTOL I: SUBMINIISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PAVIMENT DE CAUTXÚ CONTINU
01.01 Ut Subministrament i instal·lació de cautxú con*nu
Construcció de paviment d'absorció d'impactes de entre 50mm
i 70 mm de gruix a l’àrea de joc infan(l, realitzat in situ,
cons(tuït per una capa inferior de grànuls de cautxú reciclat
SBR M-4 de color negre i una capa superior de grànuls de
cautxú acolorit TPV o EPDM (no encapsulat), de 10 mm gruix,
unides ambdues capes amb un lligant de poliuretà
monocomponent, resistent als raig UV i els agents atmosfèrics,
segons UNE-EN1177. Inclòs rematada, allisat i neteja.
Totalment acabat i a nivell amb el paviment exterior.

150,00

80,00 €

12.000,00 €

01.02 Ut Cer*ﬁcació d'acompliment de la norma UNE-EN 1176 i 117
Cer(ﬁcació d’acompliment de les normes UNE-EN 1176 i 1177
per una en(tat reconeguda per l'ENAC o en(tat equivalent

1,00

550,00 €

550,00 €

02.01 Ut Joc infan*l piramide pe*ta
Subministrament i instal.lació d’element de joc infan(l per a
infants a par(r de 2 anys, d’una alçada màxima de 1,15 cm,
consisten en una piramide de trepa construida amb troncs de
larix I ancoratges d’acer galvanitzat bany en calent. Amb peus
d’acer per cargolar-se en formigo amb cautxú de 70mm de
gruix

1,00

3.558,00 €

3.558,00 €

02.02 Ut Joc infan*l carrusel
Subministrament i instal.lació d’element de joc infan(l per a
infants a par(r de 2 anys, consistent en un element giratori
d’acer inoxidable, de 0,75cm d’alçada, diàmetre 0,50cm. Amb
peus d’acer per cargolar-se en formigo amb cautxú de 50mm
de gruix

1,00

3.280,00 €

3.280,00 €

02.03 Ut Joc infan*l molla
Subministrament i instal.lació d’element de joc infan(l per a
infants a par(r de 4 anys, d’una alçada màxima de 0,35 cm,
construït amb un plat de fusta de larix I 3 molles d’acer
galvanitzat. Amb peus d’acer per cargolar-se en formigo amb
cautxú de 70mm de gruix

5,00

1.532,00 €

7.660,00 €

03.05 Ut Figura de formigó Granota
Subministrament i instal.lació de ﬁgura de formigó,
representant una granota, de color taronja, de dimensions 73
x 102x 65cm I 440kg de pes

1,00

4.538,00 €

4.538,00 €

03.07 Rètols
Subministrament i instal.lació de rètol informatiu
consistent en una placa metàlica de 60 x 60cm, de
cantonades arrodonides i fixat sobre fanals existents

2,00

160,00 €

CAPÍTOL II: SUBMINIISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE JOCS INFANTILS

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
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320,00 €

31.906,00 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

31.906,00 €

Despeses generals
13%
Beneﬁci industrial
6%
Seguretat i Salut
2%
SUMA DE D.G., B.I. i S.S.

4.147,78 €
1.914,36 €
638,12 €
38.606,26 €

IVA

8.107,31 €

21%

TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTA

46.713,57 €

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

46.713,57 €

ANNEX II: Protocol d'actuació en afectacions de serveis
Les execucions d’obres i serveis en la via pública que suposin l’aixecament del subsòl, poden
afectar a les xarxes dels serveis bàsics soterrats. Per evitar aquesta afectació, l’empresa que
executi l’obra ha de disposar de tots els planells d’aquests serveis on es detalli el seu pas
(millor la distància respecte façana o un referent fix de l’entorn) i la fondària. Aquests planells
ha d’estar presents in situ durant l’actuació.

En cas d’emergència

El protocol a seguir s’ha de realitzar amb rapidesa, a continuació s’indica les primeres accions a
fer segons el servei afectat

GAS I LLUM

AIGUA

Tancar/desconnectar
elèctrica i vehicle

qualsevol

TELEFONIA

einaTrucar a la Policia Local deTrucar a la Policia Local de
Granollers
Granollers

Trucar a la Policia Local de Granollers Trucar a la companyia SOREA
Trucar al
Granollers

Parc

de

Bombers

deAturar l’obra fins l’arribada de la Policia Local e indiqui les
accions a realitzar

Allunyar als vianant de la zona
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Els treballadors de l’empresa contractada es posaran a disposició de les indicacions que els
indiqui els serveis d’emergència.

Telèfons d’emergència

Policia Local de Granollers:

93 842 6692

Parc de Bombers de Granollers:

93 849 6080

SOREA averies:

900 304 070

ANNEX III: Plànols
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93 842 6710

