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1. MEMÒRIA 

 

1.1 ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Barcelona – Districte de Gràcia, amb la finalitat de procedir a l'execució del 

projecte d’urbanització i col·locació d’escales mecàniques a l’avinguda Santuari Sant Josep 

de la Muntanya, va encarregar el pressent projecte executiu a GRECCAT, SL, segons 

contracte 08004724. 

 

1.2 ESTAT ACTUAL 

L’àmbit del projecte s’inicia, aproximadament, l’alçada del numero 24 B de l’avinguda 

Santuari Sant Josep de la Muntanya fins a la cruïlla amb el Carrer Sant Cugat del Vallès, 

situat al barri de Gràcia. 

En el primer tram de l’avinguda se situa una escala que salva un desnivell de 8 m, a 

continuació hi ha una zona intermitja peatonal amb una forta pendent longitudinal (12.9%) i 

un segon final que connecta amb el carrer Sant Cugat del Vallès amb una segona escala. 

 

1.3 OBJECTE DEL PROJECTE 

L'objecte d'aquest projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per 

l’arranjament de l’avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya amb col·locació de tres 

escales mecàniques per millorar l’accessibilitat de la zona. 

El projecte contempla totes les obres principals i auxiliars necessàries: pavimentació de 

voreres repàs de calçada, formació d’escales, formació de fonamentació i murs de les 

escales mecàniques. Inclou la realització de la nova xarxa de clavegueram i també la 

formació de nous embornals, soterrament de línies aèries, col·locació de nou enllumenat, 

col·locació d’arbrat i xarxa de reg, col·locació de senyalització vertical, així com la col·locació 

de nou mobiliari urbà. 

L'àmbit d'aquesta actuació comprèn una superfície total de 756,77 m2. 

 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La solució adoptada d’acord amb els criteris de projecte de l’Ajuntament de Barcelona – 

Districte de Gràcia, contempla la col·locació de tres escales mecàniques i la reforma de les 

escales de vianants. 
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En el primer tram, es col·loca una escala amb una inclinació de 30º, que és la màxima que 

es pot col·locar donat que supera els 6 m de desnivell. 

En el segon tram d’escales, al tenir justament 6 m de desnivell, es permeten inclinacions 

màximes de 35º, amb dos esglaons plans als extrems de les escales. 

Complementàriament a aquestes escales, sorgeixen escales de vianants, tant en el primer 

tram com en els segon. 

En el segon tram d’escales es manté part dels talussos en la part dreta es formen de nous a 

l’esquerra, aquest talussos s’adeqüen a les recomanacions establertes en el Plec de Parcs i 

Jardins. 

De forma general els treballs que contempla l’actuació són: 

 Enderroc de paviments de calçada i voreres. Arrencada de baranes, senyals i mobiliari 

existent. Extracció d’arbrat existents. Moviments de terres corresponents a les rases de 

serveis, per a la formació de la caixa de paviment de voreres i per a la formació de la 

fonamentació de murs i escales mecàniques. 

 Paviment de panot de formigó de 20x20x4 cm de gruix sobre solera de 15 cm de 

formigó. 

 Paviment amb llosa prefabricada de formigó gris de 40x40x7 cm de gruix, sobre solera 

de formigó de 15 cm de gruix. 

 En les escales paviment amb llosa prefabricada de formigó gris de 20x20x7 cm de gruix 

col·locat sobre llosa d’escala. Els graons són prefabricats de formigó gris de 16x35x100 

cm, de secció recta amb bisell de 3 cm i porten banda rugosa. 

 Formació de nova xarxa de sanejament amb pous de registre i col·locació de nous 

embornals. 

 Substitució d’enllumenat existent amb col·locació de nous punts de llum en columnes 

tipus ATIK FO-5 reflector vial de 70 w i columna NIKOLSON NKB. 

 Soterrament de línies aèries de MT I BT i Telefònica. 

 Renovació de part de la instal·lació de aigua. 

 Adequació de marxapeus i acabats de façana a nous nivells de pavimentació. 

 Plantació de jardineria i col·locació de xarxa de reg automàtica per degoteig. 

 Col·locació d’elements de mobiliari urbà: baranes, papereres model Barcelona de 70 l 

amb xip, pilones. 
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 Col·locació de tres trams d’escales mecàniques, amb formació de murs de contenció i/o 

tancament, amb aplacat de planxa d’acer corten de 5mm acabat, suportades 

mecànicament al propi mur amb cargols d’acer de cap cònic encastat en la planxa i 

roscat a rodó de 12 mm de diàmetre i 50 mm de llargada fixat a mur amb resines epoxi. 

1.4.1. Moviments de terres i enderrocs 

Es contempla el desmuntatge d’elements de mobiliari, senyalització, baranes, etc. En 

voreres es realitzarà l’enderroc de paviments inclosa la base de formigó fins a nivell de cota 

de nova esplanada, on s’efectuarà el refinat i compactat per a permetre l’estesa d’una 

subbase de 10 cm de tot-u. També s’efectua l’enderroc d’encintats amb la demolició de 

vorades i rigoles inclosa la base de formigó. L’enderroc d’escales comprèn la demolició de 

graons i la solera de formigó. 

En calçada, només en el passatge Mercedes i en el carrer Sant Cugat, es contempla refer la 

part de paviment que queda afectat per la nova xarxa de sanejament.  

Finalment es consideren els treballs d’excavació per a la formació de rases de serveis 

(clavegueram, enllumenat, jardineria, reg, baixa i mitja tensió, telefònica, aigua) i el reblert 

corresponent de cadascuna. 

1.4.2. Vialitat, afermat i pavimentació 

La zona intermitja de les escales passa a ser de plataforma única, tota al mateix nivell. El 

projecte contempla pavimentar amb llosa prefabricada de formigó gris de 40x40x7 cm de 

gruix, sobre solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. 

Els replans de les escales es solucionen amb llosa prefabricada de formigó gris de 20x20x7 

cm de gruix col·locat sobre llosa d’escala. Els graons són prefabricats de formigó gris de 

16x35x100 cm, de secció recta amb bisell de 3 cm i porten banda rugosa. 

Per a la pavimentació voreres de l’avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya, com la del 

carrer Sant Cugat del Vallès, es col·locarà panot de formigó de quatre pastilles de 20x20x4 

cm de gruix sobre solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. 

Tot i que no s’actua en la calçada, si que es preveu part de restitució parcial per formació de 

rases, el paquet de ferm sigui paviment d’aglomerat asfàltic amb àrid granític, tipus D-12 de 

5 cm de gruix, sobre 8 cm d’aglomerat tipus G-20, sobre solera de formigó HM-20/B/I de 22 

cm i subbase granular de tot-ú de 20 cm. 

En l’encintat del Pasatge Mercedes i en el carrer Sant Cugat del Vallès s’utilitza vorada 

granítica gris Quintana, flamejada a dues cares i cantells rodons de radi 1 cm. de 20x25 cm 

de gruix, secció recta, col·locat sobre fonament de formigó HM-20/B/20/I. En el carrer Sant 
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Cugat del Vallès també es col·loca rigola blanca de formigó de 20x20x8 cm sobre base de 

formigó HM-20/B/20/I. 

Es col·loca un gual de vehicles model 120, recte, de pedra granítica gris Quintana, amb 

cares vistes flamejades, de secció 62x40x8 cm amb caps de remat de 40x40x30 cm, sobre 

formigó HM-20/20/B/20/I. 

1.4.3. Clavegueram 

El projecte contempla la implementació d’una nova xarxa de sanejament, consistent en un 

col·lector de 600 mm de diàmetre. Aquest col·lector també recull les aigües pluvials, en 

l’àmbit d’actuació hi ha zones pavimentades i zones verdes. 

En l’àmbit del projecte, es contempla la col·locació de nous embornals i d’altres que 

substitueixen als actuals. Les noves reixes d’embornal són model Ajuntament de Barcelona 

de fosa dúctil de 70x30 cm.  

El nou col·lector serà de PVC sanejament de diàmetre nominal 600 mm. Degut a els elevats 

pendents del terreny comporta també un alt pendent en el traçat del col·lector, tot i que s’han 

rebaixat mitjançant l’execució de pous de salt per tal de minorar la profunditat de les rases, 

arribant a pendents de fins al 10%. 

El disseny en alçat del col·lector es realitza de manera que la coronació del conducte estigui 

al menys a 1,5 m de profunditat per facilitar la futura instal·lació d’altres xarxes de serveis 

sense que afectin al col·lector. A més el conducte es recobreix d’un dau de formigó per 

prescripcions de CLABSA per evitar possibles trencaments davant futures actuacions. 

1.4.4. Xarxes de servei, afectacions i trasllats 

 

Xarxa elèctrica 

Actualment, bona part de la xarxa de subministrament elèctric és aèria, entre suports de 

fusta o per façana. 

S’ha sol·licitat a Fecsa-Endesa la valoració del soterrament de les liniers aèries i el 

desviament de les soterrades que queden afectades per la instal·lació de les escales. 

S’adjunta en projecte la previsió facilitada per companyia. 

 

Xarxa d’abastament d’aigua 

S’ha sol·licitat a AGBAR la valoració de desviament de la xarxa, que queda afectada per la 

instal·lació de les escales. S’adjunta en projecte la previsió facilitada per companyia. 
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Xarxa de gas natural 

No hi ha actuacions en xarxa de gas natural.  

Xarxa de telefonia 

S’ha previst eliminar les línies aèries existents, efectuant el seu soterrament mitjançant la 

col·locació de dos tubs de diàmetre 110 mm i la modificació del cablejat. 

Xarxa de fibra òptica 

No hi ha actuacions en xarxa de fibra òptica.  

1.4.5. Enllumenat públic 

Es preveu la substitució de l’enllumenat existent dins l’àmbit d’actuació de l’obra. En aquest 

sentit, es substitueixen els punts de llum de l’avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 

per columnes NIKOLSON NKB, formada per dos trams de tub d'acer al carbono amb 

empalme metàl·lic, de 4,00 m d’alçada, lluminària ATIK FO-5 reflector vial amb tapa corba 

equipada amb 70 W.  

L’enllumenat de l’àmbit del projecte penja del quadre ubicat en la Rambla de las Mercedes i 

té el final de línia a l’alçada de l’emplaçament 1-5 del Passatge de Mercedes. D’acord amb 

els criteris dels Serveis Tècnics d’enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona responsables del 

districte de Gràcia, la nova línia deixarà de penjar d’aquest quadre i anirà connectada a la 

línia d’enllumenat del Passatge de Mercedes, mitjançat la col·locació d’un nou punt de llum 

col·locat en pal de fusta i llumenera de braç. Per donar continuïtat a la línia de la Rambla de 

Mercedes es connectarà de forma aèria amb la línia del Carrer Larrard.  

La nova xarxa d’enllumenat es farà soterrada. La canalització serà en rasa de 0,40x0,60 m 

amb un tub de polietilè corrugat exterior i llis interior de 90 mm amb guies de plàstic. 

S’utilitzarà cable tipus UNE RFV 1000 conductor de coure i doble aïllament de pvc ''armat f 

lleugera'' de 4x10 mm2. També es col·locarà conductor de coure nu, unipolar d' 1x35 mm2. 

Es col·locaran plaques de connexió a terra de 500 x 500 x 3 mm. Inclou sals i elements de 

connexió, i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar. 

Es faran pericons quadrats per a canalització de serveis per voreres de 42 x 42 x 60 cm, 

amb parets de 14 cm de guix de maó calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb 

morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb llit drenant de grava 

de pedra de pedrera granítica de 10 cm de gruix. Es col·locaran  bastiments i tapes per a 

pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter 

mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 
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1.4.6. Jardineria i reg 

Pel que fa a la jardineria, en l’avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya, es col·locaran 

Pittosporum Heterophyllum en contenidor de 3 litres i Viburnum Tinus en contenidor de 5 

litres. 

S’instal·larà xarxa de reg automatitzat col·locant reg per degoteig en els parterres. 

S’ha previst la connexió del sistema de reg a la xarxa de distribució general d’aigües de la 

zona. La connexió es realitzarà en la mateixa avinguda. Es preveu la col·locació de pericons 

pel comptador i by pass mestre que connectarà amb xarxa secundaria. 

1.4.7. Mobiliari Urbà 

Es col·locaran papereres model Barcelona de 70 l amb xip formades per cos de planxa 

perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, i suports tubulars d'acer 

galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2,0 mm de gruix amb platines d'ancoratge amb cartel·les 

soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de 

vorera i subjeccions formades per 4 perns d’expansió m8. 

D’altra banda es col·loquen baranes en els graons de voreres i en l’escala paral·lela a 

l’escala mecànica. Les baranes d’escales estan formades per muntants de platines d’acer de 

40x10 mm, passamà d’acer inoxidable de 45 mm de diàmetre i brèndoles d’acer horitzontals 

de 20 mm de diàmetre. Muntants i brèndoles amb acabat pintat oxiron gris. 

En l’avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya, gairebé en el límit de l’actuació, es 

col·locaran pilones model C-42 per impedir l’accés de vehicles. En la vorera del carrer Sant 

Cugat del Vallès es col·locaran pilones C-43 per a impedir l’estacionament de vehicles. 

1.4.8. Senyalització horitzontal i vertical 

Senyalització vertical: 

- Senyal de carrer sense sortida a l’entrada del carrer Santa Gemma. 

- Senyal de prohibició d’aparcar a ambdós costats del carrer Santa Gemma. 

1.4.9. Escales mecàniques 

En el primer tram es preveu la col·locació d’un tram d’escales mecàniques, model TUGELA 

5EK 35° 800hor (servei intempèrie), marca THIYSSENKRUPP, o equivalent, amb un 

inclinació de 35° graus, desnivell 6,00 m / 10,5 kw. Posada en marxa mitjançant unes 

barreres de llum amb detecció de presencia de passatge, mòdem telefònic, quadre de 

maniobra normalitzat amb variador de freqüència per permetre el funcionament a una 

velocitat d’espera 0,5 m/seg. Capacitat 9000 persones/hora, distància entre recolzaments 

13.270 mm. Funcionament automàtic amunt, amb aturada recuperable i avaria, la balustrada 

serà de vidre temperat de seguretat de 10 mm de guix i 1000 mm d’altura, passamans de 
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goma. Revestiment amb xapa exterior de tancament de l’escala, sòcol d’acer inoxidable. 

inclòs armari de 1,80x1,20x0,30 m. Inclou sistema de telecomandament exclusiu de 

THYSSENKRUPP per a l’ajuntament de Barcelona. 

En el segon tram es preveu la col·locació de dos trams d’escales mecàniques, model 

TUGELA 5EK 30° 1200hor (servei intempèrie), marca THIYSSENKRUPP, o equivalent, amb 

un inclinació de 30° graus, desnivell 8,48 m / 12 kw. Posada en marxa mitjançant unes 

barreres de llum amb detecció de presencia de passatge, mòdem telefònic, quadre de 

maniobra normalitzat amb variador de freqüència per permetre el funcionament a una 

velocitat d’espera 0,5 m/seg. Capacitat 9000 persones/hora, distància entre recolzaments 

20.250 mm. Funcionament automàtic amunt, amb aturada recuperable i avaria, la balustrada 

serà de vidre temperat de seguretat de 10 mm de guix i 1000 mm d’altura, passamans de 

goma. Revestiment amb xapa exterior de tancament de l’escala, sòcol d’acer inoxidable. 

inclòs armari de 1,80x1,20x0,30 m. Inclou sistema de telecomandament exclusiu de 

THYSSENKRUPP per a l’ajuntament de Barcelona. 

Per a la col·locació de les escales es preveu la formació de les estructures de fonamentació 

necessàries per al seu suport, la solera del fons del calaix, així com els murs de tancament 

lateral de les mateixes. Els murs de tancament aniran aplacats amb planxa d’acer de 5mm 

(de 2x1 m de dimensions màximes) suportades mecànicament al propi mur amb cargols 

d’acer de cap cònic empotrat en la planxa i roscat a rodó de 12 mm de diàmetre i 50 mm de 

llargada fixat a mur amb resines epoxi. 

NOTA: Totes les referència a marques comercials que apareixen en aquest projecte, són 

orientatives i podran ser substituïdes per altres equivalents que compleixin amb les mateixes 

especificacions tècniques. 
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2. NORMATIVA VIGENT APLICABLE 

S’adjunta relació de normativa i prescripcions aplicables que intervenen en la redacció del 

projecte: 

2.1 General 

 LLEI 2/2002 D’URBANISME (DOGC NÚM. 3600 DE 21/03/2002) 

 LLEI 10/2004 DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2/2002, DEL 14 DE MARÇ, 

D’URBANISME, PER AL FOMENT DE L’HABITATGE ASSEQUIBLE, DE LA 

SOSTENIBILITAT TERRITORIAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL. (DOGC NÚM. 4291 DE 

30/12/2004) 

 DECRET 287/2003 REGLAMENT PARCIAL DE LA LLEI 2/2002, DE 14 DE MARÇ, 

D’URBANISME. (DOGC 02/12/2003) 

 DECRET 241/1994 SOBRE CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ 

CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS, COMPLEMENTARIS DE LA NBE-CPI/91 

(DOGC NÚM. 1954 DE 30/09/1994, CORRECCIONS DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

2.2 Vialitat 

 ORDRE FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA 

NORMA 6.1-IC “SECCIONES DE FIRME”, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 

(BOE NÚM. 297 DE 12/12/2003) 

 ORDRE FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA 

NORMA 6.3-IC: “REHABILITACIÓN DE FIRMES”, DE LA INSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS. (BOE NÚM. 297 DE 12/12/2003) 

 ORDRE 27/12/1999, NORMA 3.1-IC. "TRAZADO, DE LA INSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS” (BOE NÚM. 28 DE 2/02/2000) 

 ORDEN DE 14/05/1990 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS 5.2-IC “DRENAJE SUPERFICIAL” (BOE 17/09/1990) 

 UNE-EN-124 1995. DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y DE CIERRE PARA ZONAS 

DE CIRCULACIÓN UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHÍCULOS. PRINCIPIOS DE 

CONSTRUCCIÓN, ENSAYOS DE TIPO, MARCADO, CONTROL DE CALIDAD. 

 ORDRE 2/07/1976, “PG-3/88, PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS” (BOE NÚM. 162 I 175 DE 2/07/1976 I 

7/07/1976 RESPECTIVAMENT). 

POSTERIORS MODIFICACIONS: 
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ORDRE CIRCULAR 292/86 T, DE MAIG DE 1986 

ORDRE MINISTERIAL 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

ORDRE CIRCULAR 293/86 T. 

ORDRE CIRCULAR 294/87 T., DE 23/12/87. 

ORDRE CIRCULAR 295/87 T 

ORDRE MINISTERIAL DE 21/01/88 (BOE 3/02/88) SOBRE MODIFICACIÓ DE 

DETERMINATS ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

GENERALS PER A OBRES DE CARRETERES I PONTS. (MODIFICACIÓ PASA A 

DENOMINAR-SE PG-4) 

ORDRE CIRCULAR 297/88 T., DE 29/03/88. 

ORDRE CIRCULAR 299/89. 

ORDRE MINISTERIAL DE 8/05/89 (BOE 18/05/89), MODIFICACIÓ DE 

DETERMINATS ARTICLES DEL PG. 

ORDRE MINISTERIAL DE 18/09/89 (BOE 910/89) 

ORDRE CIRCULAR 311/90 , DE 20 DE MARÇ. 

ORDRE CIRCULAR 322/97, DE 24 DE FEBRER. 

ORDRE CIRCULAR 325/97, DE 30/12/97. 

ORDRE MINISTERIAL DE 27/10/99 PEL QUE S’ACTUALITZEN DETERMINATS 

ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A 

OBRES DE CARRETERES I PONTS EN EL RELATIU A CONGLOMERANTS 

HIDRÀULICS I LLIGANTS HIDROCARBONATS (BOE 22/1/2000). 

ORDRE MINISTERIAL DE 28/10/1999 PEL QUE S’ACTUALITZEN DETERMINATS 

ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A 

OBRES DE CARRETERES I PONTS EN EL RELATIU A SENYALITZACIÓ, 

BALISSAMENT I SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES (BOE 28/01/2000). 

ORDRE CIRCULAR 326/2000, DE 17 DE FEBRER. 

ORDRE CIRCULAR 5/2001, DE 24 DE MAIG. 

ORDRE MINISTERIAL FOM/475/2002, DE 13 DE FEBRER, PER LA QUE 

S’ACTUALITZEN DETERMINATS ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES GENERALS PER A OBRES DE CARRETERES I PONTS RELATIUS A 

FORMIGONS I ACERS. (BOE 6/03/2002) 
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ORDRE MINISTERIAL FOM 1382/2002, DE 16 DE MAIG, PER LA QUE SE 

ACTUALITZEN DETERMINATS ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES GENERALS PER A OBRES DE CARRETERES I PONTS RELATIUS A 

LA CONSTRUCCIÓ D’EXPLANACIONS, DRENATGES I FONAMENTS (BOE, DE 

L’11 DE JULIOL). 

ORDRE CIRCULAR 8/01. 

ORDRE FOM/891/2004, DE L’1 DE MARÇ, PER LA QUE S’ACTUALITZEN 

DETERMINATS ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

GENERALS PER A OBRES DE CARRETERES I PONTS, RELATIUS A FERMS I 

PAVIMENTS.   

 ORDENANÇA D’OBRES I D’INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC 

MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA. (BOP NÚM. 122 DE 22/05/1991) 

2.3 Xarxes de serveis 

 DECRET 120/1992 DEL DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA: CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR LES 

PROTECCIONS A INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS 

SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCORREN PEL SUBSÒL. (DOGC NÚM. 1606 

DE 12/06/1992) 

 DECRET 196/1992 DEL DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PEL QUE ES MODIFICA L’APARTAT A) DEL 

PREÀMBUL I EL PUNT 1.2 DE L’ARTICLE 1 DEL DECRET 120/1992. (DOGC NÚM. 

1649 DE 25/09/1992) 

 ORDENANÇA D’OBRES I D’INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC 

MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA. (BOP NÚM. 122 DE 22/05/1991) 

 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES DELS 

DIFERENTS SERVEIS. 

 NORMES UNE DE MATERIALS, SISTEMES O MÈTODES DE COL·LOCACIÓ I 

CÀLCUL 

2.3.1. Xarxa de sanejament 

 DECRET 130/2003, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DELS 

SERVEIS PÚBLICS DE SANEJAMENT (DOGC NÚM. 3894 DE 29/05/2003) 
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 REÏAL DECRET-LLEI 11/1995, DE 28 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN 

LES NORMES APLICABLES AL TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS 

URBANES. (BOE NÚM. 312 DE 20/12/1995) 

 ORDRE 15/09/1986. “TUBERÍAS. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES”. (BOE NÚM. 

228 DE 23/09/1986) 

 REGLAMENT METROPOLITÀ D’ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUALS. (ÀREA 

METROPOLITANA DE BARCELONA) (BOPB NÚM. 128, DE 29/05/1997) 

 ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ DEL MUNICIPI DE BARCELONA. 

TÍTOL V: SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS (BOPB NÚM. 143, DE 

16/06/1999, CORRECCIÓ D’ERRADES BOP NÚM. 181 DE 30/07/1999) 

 

2.3.2 Xarxa de proveïment d’aigua 

 REIAL DECRET 606/2003, DE 23 DE MAIG DE 2003, MODIFICACIÓ DEL 

REGLAMENT DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC. (BOE 6/6/2003) 

 DECRET LEGISLATIU 3/2003, DE 4 DE NOVEMBRE DE 2003, TEXT REFÓS 

LEGISLACIÓ EN MATÈRIA D’AIGÜES DE CATALUNYA (DOGC 21/11/2003) 

 REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRER, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 

CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA I EL CONSUMO HUMANO 

(BOE 21/02/2003) 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001 DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA 

EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. (BOE 24/07/01) 

 LLEI 6/1999, DE 12 DE JULIOL, D’ORDENACIÓ, GESTIÓ I TRIBUTACIÓ DE L’AIGUA. 

(DOGC 22/07/99) 

 ORDRE 28/07/1974, S’APROVA EL “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (BOE NÚM. 236 I 

237 DE 2/10/1974 I 3/10/1974 RESPECTIVAMENT) 

 NORMA TECNOLÒGICA NTE-IFA/1976, “INSTALACIONES DE FONTANERÍA: 

ABASTECIMIENTO”  

 NORMA TECNOLÒGICA NTE-IFR/1974, “INSTALACIONES DE FONTANERÍA: RIEGO” 

 REGLAMENT GENERAL DEL SERVEI METROPOLITÀ D’ABASTAMENT DOMICILIARI 

D’AIGUA A L’ÀMBIT METROPOLITÀ 
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2.3.2. Xarxa d’energia elèctrica / enllumenat 

 LLEI 54/1997 DEL SECTOR ELÈCTRIC 

 REAL DECRET 1955/2000, PEL QUE ES REGULEN LES ACTIVITATS DE 

TRANSPORT, DISTRIBUCIÓ COMERCIALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIA 

ELÈCTRICA. (BOE NÚM. 310 DE 27/12/2000) CORRECCIÓ D’ERRADES (BOE 

13/03/2001) 

 DECRET 329/2001, DE 4 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. (DOGC 18/12/2001) 

 DECRET 3151/1968 “REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA 

TENSIÓN”. (BOE NÚM. 311 DE 27/12/1968, CORRECCIÓ D’ERRORS BOE NÚM. 58 

DE 8/03/1969 

 R.D. 842/2002 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE 

BAJA TENSIÓN. (BOE NÚM. 224 18/09/2002)  

EN PARTICULAR: 

ITC BT-06 REDES AÉREAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

ITC BT-07 REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

ITC BT-08 SISTEMAS DE CONEXIÓN DEL NEUTRO Y DE LAS MASAS EN REDES 

DE DISTRIBUCIÓN 

ITC-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

ITC BT-10 PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN 

ITC BT-11 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ACOMETIDAS 

 REAL DECRET 3275/1982, “REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y 

GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN” (BOE NÚM. 288 DE 1/12/1982, CORRECCIÓ D’ERRORS BOE 

NÚM. 15 DE 18/01/83) 

 ORDRE DE 6/07/1984, S’APROVA LES ”INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-RAT, DEL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES 

TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN” (BOE NÚM. 183 DE 01/08/1984) 

 RESOLUCIÓ 19/06/1984: “VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN”. (BOE NÚM. 152 DE 26/06/1984) 
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 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE COMPANYIES SUBMINISTRADORES 

 LLEI 6/2001, D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAT PER A LA PROTECCIÓ 

DEL MEDI AMBIENT (DOGC 12/06/2001) 

 R.D. 842/2002 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE 

BAJA TENSIÓN, ITC-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. (BOE 

NÚM. 224 18/09/2002) 

 NORMA TECNOLÒGICA NTE-IEE/1978. “INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: 

ALUMBRADO EXTERIOR”. 

 

2.3.4. Xarxa de telecomunicacions 

 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES COMPANYIES: 

NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “REDES TELEFÓNICAS EN URBANIZACIONES Y 

POLÍGONOS INDUSTRIALES”. 

NT-F1-003/1986 C.T.N.E. “CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS EN 

URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES”. 

ACUERDO UNESA - C.T.N.E. DEL 19 D’ABRIL DE 1976 

 PLEC DE CONDICIONS DE LOCALRET 

2.3.5. Xarxa de gas 

 LLEI 34/1998 DEL SECTOR D’HIDROCARBURS (BOE 7/10/1998) 

 DECRET 2913/1973 “REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES 

COMBUSTIBLES” (BOE NÚM. 279 DE 21/11/1973 I MODIFICAT PER BOE 20/02/84) 

 DECRET 1091/1975: COMPLEMENTARI ART. 27 (COMPETÈNCIES I OBLIGACIONS) 

(BOE NÚM. 121 DE 21/05/1975) 

 ORDRE 18/11/1974 S’APROVA EL “REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE 

COMBUSTIBLES GASEOSOS.  

 ORDRE DE 26/10/1983 MODIFICA LA ORDRE DE 18/11/74, PER LA QUE S’APROVA 

EL “REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS”. 

(BOE NÚM. 267 DE 8/11/1983) 

MODIFICACIONS AL “REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE 

COMBUSTIBLES GASEOSOS” QUE AFECTAN A SUS INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

COMPLEMENTARIA (ITC) 
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ORDRE 9/03/1994 ES MODIFICA L’APARTAT 3.2.1 DE LA ITC-MIG 5.1 (BOE NÚM. 

68 DE 21/03/1994) 

ORDRE 29/05/1998 ES MODIFIQUEN LES ITC-MIG –R.7.1 I LA ITC-MIG –R.7.2 

(BOE 11/06/1998) 

 REAL DECRET 1085/1992, S’APROVA EL “REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD DE 

DISTRIBUCIÓN DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO” (BOE NÚM. 243 DE 9/10/92) 

 ORDRE 29/01/1986, “REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES Y ALMACENAJE DE 

GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO EN DEPÓSITO FIJO” (BOE NÚM. 46 DE 

22/02/1986 I CORRECCIÓ D’ERRORS BOE NÚM. 138 DE 10/06/1986) 

2.4 Barreres urbanístiques 

 LLEI 20/1991 DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS SOBRE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES (DOGC NÚM. 1526 DE 4/12/1991) 

 DECRET 135/1995 DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE PROMOCIÓ DE 

L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I 

D’APROVACIÓ DEL CODI D’ACCESSIBILITAT. (CAPÍTOL 2: DISPOSICIONS SOBRE 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES –BAU-) (DOGC NÚM. 2043 DE 

28/04/1995) 

2.5 Sistemes constructius 

 NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN R.D.1370/88 (BOE: 17/11/88) 

 NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. R.D. 997/2002, de 27 

de setembre (BOE: 11/10/02) 

 EHE INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL R.D. 2661/98 de 11 desembre 

(BOE: 13/01/99) 

 NBE-EA-95 ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN R.D. 1829/95 (BOE: 

18/1/96) 

 NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO R.D. 1723/90 (BOE: 

4/1/91) 

 RB-90 PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA 

RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O. 

4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

 RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS R.D. 1797/2003 (BOE: 

16/01/04) 
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 RY-85 PLIEGO GENERAL. DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 

ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE  CONSTRUCCIÓN O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

 RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS 

LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O. 27/7/88 (BOE: 

3/8/88) 

2.6 Seguretat i higiene en el treball 

 NORMAS PARA ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 

 ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO (Capítol VII) O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. 9/3/71 

(BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) 

Complement (BOE: 1/10/66) 

 OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS R.D. 

555/86 (BOE: 21/3/86) Modificació R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91) Model de Llibre 

d'incidències (BOE: 13/10/86) Correcció d'errors (BOE: 31/10/86) 

 ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

VIDRIO Y CERÁMICA (Capítol XVI) O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors 

(BOE: 17/10/70) Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 

 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Llei 30/95 del 20 de novembre 

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997 (BOE 27/1/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN Y SALUD EN EL 

TRABAJO R.D. 485/1997 del 14 de abril 

2.7 Normativa de l’Ajuntament de Barcelona 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS PER OBRES DE CLAVEGUERAM (CLABSA) 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC (UNITAT D’ENLLUMENAT) 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS DE JARDINERIA I REG (PARCS I JARDINS) 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’ESCALES MECÀNIQUES 
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3. PROCÉS CONSTRUCTIU DE L’OBRA 

 

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un 

termini total de vuit mesos (9) comptats a partir de la data de signatura del contracte. 

 

3.1 ACTES DE L’OBRA 

 

ACTA REUNIÓ 1 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   16/07/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. S’ha efectuat la retirada de l’arbrat i arbustos i s’està en fase d’enderroc i excavació 

en els trams superior i inferior. 

2. Referent al tram superior, el director de l’obra (GRECCAT) ordena que s’iniciïn de 

forma immediata els treballs de fonamentació i formació dels nous murs que han 

d’actuar de contenció. Es recorda que les zones excavades en aquest tram es 

protegiran convenientment en cas de pluges. 

3. Assisteix a la visita un tècnic d’AGBAR (aigües). Es fixa el traçat de la nova 

canonada així com la ubicació de dos passos transversals de connexió amb xarxa 

existent. Es fixen també les condicions de registre en el seu pas pel mur de 

contenció superior. 

4. El tècnic de GRECCAT aportarà nou plànol acotat de definició de murs. 

5. El tècnic de GRECCAT aportarà nou plànol de reg amb la distinció del tub de 

drenatge i la ubicació de pou sorrer. 

6. El tècnic de GRECCAT aportarà plànol de la secció dels parterres amb la disposició 

dels diferents materials i gruixos. 
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7. El tècnic de GRECCAT tornarà a estudiar el mur de tancament lateral de l’escala 

superior per si es pot deixar de fer la llosa inferior, ja que no és un element de suport 

de l’escala mecànica. 

8. El tècnic de GECOINSA comenta que es va sol·licitar al tècnic de CLABSA 

(clavegueram) poder augmentar la pendent prevista en projecte pel nou clavegueram 

(10%). El tècnic de CLABSA va comentar que se li passés nova proposta per a 

validar-la. En aquest sentit GRECCAT preparà nou traçat amb els dos darrers trams 

al 15% per reduir fondària d’excavació i el passarà a CLABSA. 

9. El proper dimecres assitiarà a la visita el tècnic de FECSA per signar l’informe del 

TIC. 

Es fixa la propera reunió pel dia 22/07/2009 a les 09:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 2 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   23/07/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. El tècnic de GECOINSA comenta que la canonada d’aigua existent passa per sobre 

de l’àmbit de la llosa de fonamentació dels nous murs de l’escala. A l’hora de fer 

l’enderroc de paviment per poder executar la llosa, el calze de la canonada quedaria 

al descobert, fet que no és possible. Per aquest motiu es convocarà als tècnics 

d’AGBAR per la propera visita d’obra, per tal d’estudiar un possible recorregut 

provisional. 

2. Al tècnic de CLABSA se li ha passat una nova proposta de la xarxa de clavegueram, 

amb una pendent del 15% en tots els trams, i connectant la xarxa a la galeria 

existent. Restem a l’espera que ens doni resposta. 

3. El tècnic de GRECCAT aportarà un nou plànol acotat de definició dels murs, un cop 

CLABSA accepti la nova proposta de clavegueram, donat que la profunditat dels 

murs va condicionada a la profunditat del segon pou del clavegueram. 

4. Ha assistit a la visita d’obra el tècnic de FECSA i s’ha signat l’informe del TIC. 

Es fixa la propera reunió pel dia 29/07/2009 a les 09:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 3 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   29/07/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Assisteix a la reunió el tècnic d’AGBAR per a estudiar la instal·lació provisional a 

col·locar durant l’enderroc dels murs del tram superior. En aquest sentit, després de 

valorar les diferents alternatives, s’acorda passar un tram aeri arran del mur lateral 

existent que permet els treballs d’enderroc i d’instal·lació de la nova canonada arran 

de la casa “okupa”. El tècnic d’AGBAR facilitarà el plànol i pressupost de la nova 

proposta. 

2. El tècnic de GECOINSA comenta que en visita efectuada a l’obra per un tècnic de 

CLABSA, aquests accepten la nova proposta de traçat de la xarxa amb pendents del 

15% i que permet reduir la fondària d’algun pou. També accepten la connexió de la 

nova xarxa directament a la galeria existent en el carrer de Sant Cugat. Respecte a 

la previsió de clavegueram pel Passatge Mercedes, CLABSA demana que es deixi el 

pou amb una fondària de 1,5 m i d’aquí el col·lector de diàmetre 600 amb un pendent 

del 10%. 

3. Amb la nova definició de la xarxa de clavegueram GRECCAT aportarà nou plànol 

acotat de definició dels murs. 

4. S’està executant la instal·lació provisional de desviament de la xarxa elèctrica aèria 

(tram inferior). 

5. Es continua amb l’excavació de la zona d’escales inferiors. 

Es fixa la propera reunió pel dia 05/08/2009 a les 11:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 4 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   05/08/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. El tècnic de GECOINSA comenta que el 17 d’Agost està previst que AGBAR realitzi 

el desviament provisional de la canonada d’aigua. 

2. El tècnic de GECOINSA demana si es pot utilitzar peces de Basalt per realitzar el 

sorrer en la base dels pous de clavegueram. CLABSA exposa que es poden utilitzar 

sempre que compleixin amb les mateixes característiques que les de granet. 

3. S’ha realitzat el primer pou de la xarxa de clavegueram amb peces prefabricades. El 

tècnic de GRECCAT demana que les juntes entre peces quedin ben segellades i que 

es tingui cura a l’hora de fixar els pates. El tècnic de GRECCAT confirma que els 

embornals que s’han de realitzar no són sifònics. 

4. S’ha executat part de la instal·lació provisional de desviament de la xarxa elèctrica 

(tram inferior) manca descàrrega la línia aèria. 

5. S’acorda fer arribar els tubs de pas de calçada, en el Carrer de Sant Cugat, fins la 

façana del Santuari. 

6. Es continua amb l’excavació de la zona d’escales inferiors. 

Es fixa la propera reunió pel dia 19/08/2009 a les 16:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 5 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   26/08/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. S’estan finalitzant els treballs de col·locació de la instal·lació provisional d’aigua. 

AGBAR efectuarà el tall i connexió el proper dilluns dia 31. 

2. S’ha deixat preparada la connexió al nou col·lector del clavegueró de l’edifici en 

construcció. 

3. Es continuen els treballs d’excavació per la formació dels pous (trams inferior i 

entremig d’escales). En aquest sentit i degut a l’aparició de roca i la dificultat 

d’excavació, s’ha pujat la màquina que treballava al tram inferior al entremig. Pels 

treballs al tram inferior es portarà una de més gran. 

4. Donada la dificultat d’excavació, des de la Direcció d’Obres s’estudiarà la possibilitat 

de modificar el mur de contenció superior de les escales que estarà en contacte amb 

la casa “okupa”. Per part de GECOINSA es mirarà si la roca existent entra a l’interior 

de la casa i aquesta està fonamentada sobre ella. 

5. El tècnic de GECOINSA exposa la possibilitat de fer la llosa de fonamentació del mur 

de contenció superior de eles escales per damunt del col·lector. El director de les 

obres comenta que per resoldre qualsevol incidència futura en el col·lector, aquest ha 

d’estar per damunt la llosa. Tot i això, en funció que com es resolgui la formació del 

mur en la zona propera a la casa “okupa”, i en funció de les dificultats d’excavació en 

la zona de la llosa, es podria estudiar aquesta alternativa sempre que es consensués 

amb CLABSA. 

6. S’efectua visita als treballs de desmuntatge de les escales mecàniques de Vall 

d’Hebron. En les escales situades en el costat mar, han aparegut restes de runa i 

deixalles en el fossat format sota les  escales (dipositat en l’època de muntatge de 

les escales). Donada la dificultat de retirar-lo, s’acorda retirar tot aquell material més 
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“perillós” (fustes, porexpan, plàstics, puntals, altres ferros), i deixar la runa inert 

(trossos de bloc de formigó, terra). 

Es fixa la propera reunió pel dia 02/09/2009 a les 09:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 6 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   2/09/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Dilluns 31 es van finalitzar els treballs de col·locació de la instal·lació provisional 

d’aigua. Està en funcionament. 

2. El proper dilluns 7 ha d’efectuar visita el tècnic de FECSA per a donar el vist-i-plau 

als treballs proposats per l’instal·lador pel desviament de les línies soterrades 

existents afectades per la fonamentació del mur de contenció de les escales 

superiors i per la ubicació de l’escala mecànica superior. 

3. S’acorda concertar visita amb el tècnic de  CLABSA per tal de plantejar un canvi en 

el pendent del nou col·lector i mirar de no aprofundit tant els pous, donada la dificultat 

d’excavació per l’aparició de roca. En aquest sentit des de la Direcció d’Obres es 

prepararà plànol de la nova proposta per a presentar-lo en la reunió amb CLABSA. 

4. Es continuen els treballs d’excavació per a la formació dels pous (trams inferior i 

entremig d’escales). S’està pendent de la nova màquina més gran pels treballs al 

tram inferior. 

5. GECOINSA confirma la continuïtat de la roca existent adossada a la casa “okupa” a 

l’interior d’aquesta. En aquest sentit des de la Direcció d’Obres s’està estudiant la 

modificació del mur de contenció superior de les escales per a evitar al màxim 

l’excavació d’aquesta zona de roca. 

6. Es va finalitzar el desmuntatge i retirada de les escales mecàniques de Vall 

d’Hebron. 

Es fixa la propera reunió pel dia 09/09/2009 a les 09:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 7 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   09/09/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. S’estan executant els treballs d’obra civil per tal de fer els desviaments de línies 

soterrades, tal i com es va acordar amb el tècnic de FECSA, el passat dilluns dia 7. 

2. Dilluns 7 de setembre durant la visita efectuada pel tècnic de CLABSA, accepta la 

nova proposta de la xarxa amb pendents del 27% en els dos últims trams del traçat. 

També exposa que en els pous d’aquest trams no cal executar el sorrer i en els dos 

pous ja executats, demana que el sorrer s’ompli amb formigó, i s’allargui el tub de 

sanejament. D’altra banda confirma que la previsió dels dos embornals previstos en 

la zona entremig d’escales són suficients. 

3. Es continuen els treballs d’excavació per a la formació de pous (trams inferior i 

entremig d’escales). 

4. Un cop consultat amb Parcs i Jardins, el tècnic de GRECCAT confirma que no s’ha 

de col·locar el tub de drenatge el parterre annex al mur del col·legi, donat que la 

pendent del talús anirà en sentit contrari. 

Es fixa la propera reunió pel dia 18/09/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 8 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   18/09/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. S’estan executant els treballs de formació del pou de clavegueram en el tram 

intermig davant del passatge Mercedes i els pous situats en el mur del tram superior 

de les escales. 

2. S’està excavant per fer la llosa de fonamentació del mur del tram superior de les 

escales. 

3. El tècnic de GRECCAT aporta el plànol amb la definició del mur de contenció del 

tram superior de les escales amb la modificació per salvar la roca apareguda al 

costat de la casa okupa. Es recalca que és important que un cop estigui el mur fet, 

s’efectuï el rebliment del trasdós i de la part davantera en paral·lel, per a no provocar 

empentes des d’un sol costat. 

4. Es continua amb els treballs d’obra civil per tal de fer els desviaments de línies 

soterrades, tal i com es va acordar amb el tècnic de FECSA, el passat dia 7. 

Es fixa la propera reunió pel dia 23/09/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 9 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   23/09/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. S’han executat els treballs d’obra civil per tal de fer els desviaments de línies 

soterrades. Encara no hi ha data per part de FECSA per tal de fer els descàrrecs. 

2. El tècnic de GRECCAT demana que s’enderroqui el muret superior d’obra de l’escala 

existent.  

3. S’observa que els embornals que s’han executat, en l’accés a l’escala superior, han 

quedat per sota de la rasant. La UTE comprovarà que la cota és la correcta. D’altra 

banda GRECCAT també ho comprovarà. 

4. Un cop comprovades les pendents en la zona de la plaça, s’acorda eliminar el primer 

graó. 

5. El tècnic de GECOINSA demana executar l’enderroc i excavació de la part superior 

de les escales, des de la zona intermitja de la plaça. S’accepta aquesta proposta per 

tal de garantir la execució dels treballs. 

6. El tècnic de GECOINSA comenta que en la propera visita s’obra assistirà l’arquitecte 

de l’edifici que s’està executant al costat, per tal de comprovar com queda el mur que 

fa de mitgera i els accessos a la seva finca. 

Es fixa la propera reunió pel dia 02/10/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 10 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   02/10/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Es continua amb els treballs d’excavació per la formació de fonamentació i murs en 

la part superior de les escales. Igualment es continua amb els treballs de formació 

del clavegueram en els trams inferior i superior. 

2. S’està pendent encara de FECSA per tal de fer els descàrrecs de les línies 

desviades. 

3. Es repassen les cotes d’arrencada i d’arribada de les escales mecàniques per a 

verificar-les amb els instal·ladors. S’acorda que es facilitarà a la Direcció d’Obra la 

cota d’arrencada en la vorera del Carrer Sant Cugat per tal de resituar si és 

necessari la cota d’arribada a la placeta davant del Passatge Mercedes, ja que hi ha 

certa diferència entre la cota de proposta i la cota actual. 

4. De la mateixa manera es comprovarà per part del topògraf la cota d’arribada de 

l’escala en l’accés superior, per ajustar-la amb la cota actual i l’accés a la nova 

vivenda. 

5. Tot i que no assisteix finalment a la visita l’arquitecte de l’edifici en construcció, el 

tècnic de GRECCAT aporta plànol de superposició de l’escala mecànica amb el mur i 

acabat previst per l’edifici. S’observa que en un tram el mur s’haurà de recréixer per 

evitar que es pugui saltar. S’acorda proposar que el recreixament el facin els de 

l’edifici, i que des de l’obra es faria l’acabat del mateix. Es contactarà amb l’arquitecte 

per veure quin acabat tenen previst en la façana del passatge Mercedes i estudiar la 

seva continuïtat. 

6. Assisteixen els tècnics de Thyssenkrupp, que comenten que per a la primera 

quinzena de novembre tenen la previsió de que les escales estiguin fabricades. En el 

moment en que avisin que es poden muntar, tarden 10 dies en subministrar-les a 

obra. En 5 setmanes des del muntatge a obra es posen en funcionament. Per part de 
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GECOINSA, la previsió d’acabament dels treballs dels murs és per la primera 

setmana de gener. 

7. Es consulta com ha de ser el suport intermig de l’escala superior. S’acorda fer un mur 

de 30 cm de gruix en l’amplada de l’escala. El tècnic de GRECCAT facilitarà el detall 

del mateix. 

8. Referent a les escales de Vall d’Hebron, l’escala petita ja està muntada. El tècnic de 

Medi Ambient demana que es posi en marxa amb un cartell conforme està en 

període de proves, ja que pot patir aturades els primers dies. Les escales grans es 

munten aquest cap de setmana amb la previsió de posar-les en marxa la primera 

setmana de novembre. 

Es fixa la propera reunió pel dia 09/10/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 11 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   16/10/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Es continua amb els treballs d’encofrat i formigonat de fonamentació i murs en la part 

superior de les escales. Igualment es continua amb els treballs de formació del 

clavegueram en els trams inferior, amb connexionat al col·lector principal del C/ Sant 

Cugat. 

2. El tècnic de Medi Ambient lliura pressupost de FECSA pels treballs d’adequació de la 

ET del C/ Sant Cugat i connexionat de noves línies soterrades. Pel proper dimarts hi 

ha convocada visita amb el tècnic de FECSA per concretar amb l’instal·lador tots els 

treballs a efectuar el desviaments i soterrament de línies. 

3. Es comenta el tècnic de Medi Ambient la necessitat de demanar l’escomesa pel 

comptador de la xarxa de reg. 

4. S’efectua repàs dels diferents materials d’acabats previstos en projecte per realitzar 

les comandes dels mateixos. S’acorda modificar el gual previst al passatge 

Mercedes, substituint-lo per remuntable asfaltat, ja que quedarà provisional per a la 

urbanitzció del propi passatge. 

5. Es fixa la cota d’arribada de les escales inferiors a la placeta davant del passatge 

Mercedes en 125,17. La d’arrencada en la vorera del Carrer Sant Cugat serà 113,17. 

Es modificarà la vorada de la vorera del Carrer Sant Cugat per adaptar el pendent 

transversal i que no superi el 2% (es podria admetre un màxim del 3%). L’alçada del 

plinton podrà ser de l’ordre dels 18 cm. 

6. Referent a les escales de Vall d’Hebron, ja s’han muntat les escales grans i s’estan 

efectuant els treballs de posada en marxa i acabats. 

Es fixa la propera reunió pel dia 23/10/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 12 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   23/10/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Es continua amb els treballs d’encofrat i formigonat de fonamentació i murs en la part 

superior de les escales. Igualment es continua amb els treballs de formació del 

clavegueram en els trams inferiors, amb connexionat al col·lector principal del carrer 

Sant Cugat. 

2. Assisteix a la visita el tècnic de Ambientalia, empresa subcontractista que efectuarà 

els treballs de jardineria i reg. S’efectua repàs de les previsions de projecte. S’acorda 

que contactarà amb Tècnic de Parcs i Jardins per a verificar aquestes previsions i 

que no hi hagi cap prescripció nova. 

3. Assisteixen a la visita els tècnics d’Agbar per concretar els treballs de instal·lació de 

la nova xarxa. Aquests treballs començaran la setmana del 2 de novembre. Per les 

zones on es pugui respectar els 60 cm de cobriment mínim de la canonada i que no 

passa trànsit pel damunt, accepten cobrir la canonada amb la seqüència següent: 

 Paviment 

 Base formigó del paviment 

 Malla senyalització 

 5 cm de sauló 

 Planxa metàl·lica que cobreixi en amplada el tub (30 cm mínim) 

 5 cm de sauló 

 Malla senyalització 

 5 cm de sauló 

 canonada 

4. El tècnic de GRECCAT recorda que s’ha de col·locar el passatubs pel col·lector que 

travessa el mur, tal i com ja s’havia demanat i prescriu CLABSA. 
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5. GECOINSA proposa fer la llosa d’escala ancorada el mur enlloc de recolzada en el 

terreny. El tècnic de GRECCAT ho consultarà amb el calculista. En qualsevol cas 

s’haurà de reblir fins a la cota que cobreix el col·lector. 

6. El tècnic de Greccat demana la cota de la pilastra de suport intermig de l’escala 

mecànica gran, per a calcular el seu dimensionat. 

7. Dimarts passat es va mantenir reunió d’obra amb el tècnic de FECSA. Es defineix els 

treballs a efectuar i comenta que des de l’Ajuntament es faci escrit reclamant 

l’execució urgent dels mateixos. 

8. El tècnic de GECOINSA aporta mostres del paviment de 40x40 de la casa Thoro. El 

tècnic de GRECCAT demana mostres del tipus col·locat al Carmel de la mateixa 

casa. 

Es fixa la propera reunió pel dia 30/10/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 13 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   30/10/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Assisteix a la visita el tècnic d’Agbar. Pel registre de la nova canonada en el tram 

superior del mur d’escales, s’acorda fer un pou de registre de 1,00x1,00 m per 

darrere del mur. Per l’interior del pou passarà la canonada degudament fixada a les 

parets del mateix. Es col·locarà tapa de registre superior i pates d’accès a l’interior. 

2. El tècnic de GECOINSA confirma les dates del dia 6 de Novembre i del dia 11 de 

Novembre com a dates en que Fecsa efectuarà els decàrrecs de les línies de MT i 

BT respectivament pel desviament de línies afectades. 

3. El tècnic de GRECCAT confirma la possibilitat de fer les lloses d’escales superiors 

amb encofrat i ancorades als murs. Es fixa les cotes de rebliment de terres per cobrir 

la llosa de fonamentació i el traçat del col·lector. 

4. Es continua amb els treballs d’encofrat i formigonat de fonamentació i murs en la part 

superior de les escales. Per la seva banda en el tram inferior s’han finalitzat els 

treballs de connexionat al col·lector principal del C/ Sant Cugat. 

5. S’acorda que GECOINSA contactarà amb el tècnic de Gas Natural per a que revisi la 

seva instal·lació en la vorera del C/ Sant Cugat abans d’efectuar qualsevol reposició 

del rebliment i la pavimentació. 

6. Assisteixen a la visita els tècnics de Parcs i Jardins. Aquests comenten que no 

aprecien cap problema amb les previsions de projecte. No obstant confirmen que es 

contacti amb els seus encarregats per acabar de concretar tots els aspectes 

referents a la xarxa de reg. El tècnic de Ambientalia, empresa subcontratista que 

efectuarà els treballs de jardineria i reg hi contactarà. 

7. El Director de les obres recorda que cal aportar mostres del paviment de 40x40 cm 

de la casa Thoro del tipus col·locat al Carmel. 
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Es fixa la propera reunió pel dia 06/11/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 14 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   06/11/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. S’acorda situar l’armari de l’escomesa per les escales mecàniques en la façana del 

pàrquing del C/ Sant Cugat, a continuació de la porta existent. 

2. Assisteixen a la visita els tècnics d’Agbar. Efectuen repàs dels treballs d’obra civil 

preparatoris de l’obra mecànica. En aquest sentit comenten que no és necessari 

l’arrebossat de l’interior del pou de registre per on passa la nova canonada en el tram 

superior, i que definiran el model de tapa de registre que volen que es col·loqui. 

Iniciaran els treballs el proper dilluns, tenint previst el proper dijous efectuar el tall de 

subministrament per efectuar les connexions a particulars. D’altra banda també 

assisteix a la visita la responsable de Seguretat i Salut d’Agbar, qui acaba de 

concretar les mesures que ha d’adoptar la UTE per tal de poder efectuar els treballs 

amb seguretat. 

3. S’ha efectuat el descàrrec previst per Fecsa pel desviament de les línies de MT. 

Dilluns s’efectuarà el corresponent a les línies de BT. 

4. Es continua amb els treballs d’encofrat i formigonat de fonamentació i murs en la part 

inferior de les escales. En el tram superior es resta pendent dels treballs de 

desviament de serveis per executar el suport intermig de l’escala. 

5. Es recorda a GECOINSA que contacti amb el tècnic de Gas Natural per a que revisi 

la seva instal·lació en la vorera del C/Sant Cugat abans d’efectuar qualsevol 

reposició del rebliment i la pavimentació. 

6. S’efectua visita a les escales del Grup Vall d’Hebron. S’autoritza la seva posada en 

marxa a manca de la línia telefònica de control. S’efectuarà repàs del paviment de 

formigó de la zona inferior, que ha quedat malmès amb les rases. 
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7. El tècnic de GECOINSA aporta mostra del paviment de 20x20 cm de la casa Julià. La 

Direcció de l’Obra comenta que la mostra correspon a l’acabat negre i que el que es 

vol col·locar és el gris. S’aportarà nova mostra. D’altra banda es recorda que cal 

aportar mostres del paviment de 40x40 cm de la casa Thoro del tipus col·locat al 

Carmel. 

 

Es fixa la propera reunió pel dia 13/11/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 15 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   13/11/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Els tècnics d’AGBAR han finalitzat els seus treballs d’obra mecànica del desviament 

de la canonada d’aigües. S’acorda que abans de pavimentar les zones on queda la 

canonada soterrada, s’efectuarà reportatge fotogràfic per a que puguin verificar que 

s’han adoptat les mesures de seguretat exigides i que es recollien en l’acta núm. 12 

(cinta senyalització, planxa protecció, etc.) 

2. Defineixen les mides i armat de la pilastra de suport intermig de l’escala mecànica 

superior. 

 30 cm de gruix amb el mateix armat que el mur lateral. 

 Amplada des del mur lateral fins al mur de pedra (deixar porexpan de 

separació) 

 Ancoratges cada 50 cm al mur lateral. 

 Sabata de 90 cm d’amplada i 60 de fondària amb el mateix armat que la llosa 

del mur lateral. 

3. Ahir dijous dia 12 va efectuar visita amb els tècnics de Parcs i Jardins els seus 

encarregats. Respecte a les previsions de projecte demanen incorporar els canvis 

següents: 

 A continuació de l’escomesa de la xarxa de reg es col·locarà un pericó doble. 

 Es deixa la previsió d’una boca de reg propera a l’escomesa i l’altra es 

col·locarà dins de l’àmbit del parterre, just en la zona intermitja. 

 Es confirma la necessitat de col·locar drenatge en tots dos parterres, tal i com 

preveia inicialment el projecte. En el parterre del costat de l’aparcament del 

drenatge es col·locarà tocant a l’escala, mentre que en el parterre que fa 

mitgera amb les vivendes el drenatge es col·locarà tocant a les finques. 
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4. La Direcció d’Obra recorda que la connexió del nou enllumenat es fa a la darrera 

columna situada a la part superior de Sant Josep de la Muntanya (tram ja reformat), 

tal i com es va establir des de l’Enllumenat en l’acte de replanteig. En el mateix sentit 

es deixarà la previsió per a poder connectar l’enllumenat del tram Sant Cugat - 

Travessera de Dalt quan aquest es reformi. En aquest sentit s’acorda passar un tub 

de 90 mm a través del mur superior, en paral·lel als de subministrament elèctric i 

telefònica. 

5. La Direcció d’Obra demana confirmar amb Thyssen les dimensions dels quadres de 

comandament a col·locar encastats en el mur del tram superior, per verificar la seva 

col·locació en el nínxol que s’ha deixat previst. 

6. Dilluns es va efectuar el descàrrec previst per Fecsa pel desviament de les línies de 

BT. 

7. Es continua amb els treballs d’encofrat i formigonat de fonamentació i murs en la part 

inferior de les escales. 

8. Es recorda a GECOINSA que contacti amb el tècnic de Gas Natural per a que revisi 

la seva instal·lació en la vorera del C/ Sant Cugat abans d’efectuar qualsevol 

reposició del rebliment i la pavimentació. 

9. El tècnic de GECOINSA aporta mostra del paviment de 40x40 cm de la casa Thoro, 

model Perla (Carmel). La Direcció d’Obra demana si del model Calcita hi ha també 

peça de graó, i que s’aporti la peça de 20x20 cm gris de la casa Julià per acabar de 

contrastar-les i definir per quines s’opta. 

10. Per a la formació de la peça de rigola per a pas dels jardiners en els parterres, es fixa 

l’amplada de 40 cm. la llargada podrà ser de 20, 40 o 60 cm. 

11. El proper divendres a les 11:00 h s’efectuarà visita amb el serraller a les escales del 

C/ Santa Gemma, per a concretar els acabats de planxa dels murs i sistemes de 

subjecció. 

Es fixa la propera reunió pel dia 20/11/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 16 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   20/11/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. S’efectua visita a les escales mecàniques del C/ Santa Gemma per a concretar els 

acabats de murs amb planxa metàl·lica. Es farà el mateix sistema de subjecció així 

com el remat superior dels murs. En aquest sentit s’acorda substituir la peça de 

remat de granit prevista en projecte pels murs de les escales normals, pel mateix 

remat de planxa, que permetrà regularitzar l’alineació superior dels murs. Es pintaran 

amb pintura antioxidant també les cares de planxa que queden no vistes. 

2. S’aporten mostres de paviment de Thoro amb els acabats Perla, Calcita i Jaspe. Els 

tres acabats estan disponibles per lloses de 40x40x7 i 20x20x5, així com pels 

graons. S’acorda col·locar totes les peces amb l’acabat Jaspe. 

3. Fecsa demana un pericó de registre amb tapa de 1,00x1,00 m en el replà de l’escala 

superior, on hi haurà un canvi de inclinació en el traçat de les línies soterrades. 

Aquest pericó serà independent de les canalitzacions d’enllumenat i telefonia. 

4. El tècnic de GECOINSA aporta de Thyssen les dimensions dels quadres de 

comandaments a col·locar encastats en el mur del tram superior. Es verifica la seva 

col·locació en el nínxol que s’ha deixat previst i tan per obertura de portes com per 

l’entrada del subministrament elèctric inferior, s’acorda ubicar-los completament 

interiors i col·locar portes de tancament enrasades en el mur. Aquestes portes 

unificaran també el registre de la canonada d’aigua. 

5. Es continua amb els treballs d’encofrat i formigonat de fonamentació i murs en la part 

inferior de les escales. 

6. El tècnic de GECOINSA proposa fer la totalitat dels murets de les escales amb 

formigó in situ en lloc de bloc de formigó com preveu el projecte. S’accepta la 

proposta per part de la Direcció d’Obres, sense que suposi cap increment econòmic. 
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7. Es recorda a la UTE la necessitat d’impermeabilitzar els murs de mitgera de les 

vivendes del tram inferior que donen als parterres, tal com preveu el projecte. 

8. S’acorda connectar la recollida d’aigües de la llosa de base en el tram superior de les 

escales mecàniques, al col·lector just abans de la seva connexió al pou de registre. 

9. En aquest tram superior i quan es formigoni la llosa i murets laterals de base l’escala 

mecànica, es reblirà amb formigó el tram de mur de pedra veí que queda foradat. 

10. Al llarg de la setmana s’acabarà de fer el replanteig de l’escala del tram superior per 

adequar els remats superior dels murs de formigó de contenció. 

11. Els tècnics de Gas Natural van efectuar visita per revisar la seva instal·lació en la 

vorera del C/ Sant Cugat. Avisaran  si han d’efectuar alguna actuació abans de fer 

qualsevol reposició del rebliment i la pavimentació. 

Es fixa la propera reunió pel dia 27/11/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 17 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   27/11/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Assisteix a la visita l’arquitecte de l’edificació contigua. S’analitza com queda la 

situació de l’escala mecànica respecte al mur de tancament de la finca i s’acorda que 

suplementarà en obra fins l’alçada que superi l’escala mecànica. Per evitar que es 

pugui accedir des de l’escala a la finca, es suplementarà el mur amb tanca metàl·lica 

del mateix disseny que el tram superior ja executat. La despesa d’aquesta tanca així 

com l’acabat exterior del mur anirà a càrrec de l’obra de les escales mecàniques. Per 

determinar l’alçada del mur, la UTE replantejarà el límit superior del passamà de 

l’escala mecànica. 

2. Assisteix a la visita el tècnic responsable de muntatge de Thyssen. Comenta que el 

muntatge de les escales no es podrà efectuar el cap de setmana del 19 i 20 de 

desembre. El tècnic de Medi Ambient efectuarà consulta amb Guàrdia Urbana per 

confirmar aquesta impossibilitat. 

3. Es comprova replanteig de la graonada de les escales en el tram superior i es fixa el 

recrescut necessari dels murs en alguns trams. Amb el serreller es determina 

l’alçada del remat superior dels murs, que quedarà a uns 2 cm dels graons. 

4. S’efectua replanteig del nínxol pels quadres de comandament de les escales 

superiors. S’acorda que es col·locaran de forma que permeti obrir les portes a 

l’interior. Per fóra es col·locarà segona porta amb clau de companyia. Es repararà 

interiorment el recinte dels quadres i el de pas de la canonada d’aigua. 

5. Per poder-les adaptar al paviment de lloses, s’efectuarà consulta amb CLABSA per si 

admeten tapes de registre dels pous amb pas lliure de 70 cm i que siguin de marc 

quadrat. 
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6. Es continua amb els treballs d’encofrat i formigonat de fonamentació i murs en la part 

inferior de les escales. 

7. El drenatge posterior del mur superior de les escales es connectarà al col·lector de 

desguàs de l’embornal superior. 

8. S’acorda connectar la recollida d’aigües de la llosa de base en el tram superior de les 

escales mecàniques, al col·lector justa abans de la seva connexió al pou de registre. 

9. Resta pendent anul·lació del cable elèctric que afecta la fonamentació superior de 

l’escala mecànica gran. El tècnic de Medi Ambient contactarà amb Fecsa per si 

poden agilitzar aquests treballs pendents. 

Es fixa la propera reunió pel dia 04/12/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 



 
Urbanització i col·locació d’escales mecàniques a l’Avinguda Sant Josep de la Muntanya  46 

 

 

 

ACTA REUNIÓ 18 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   04/12/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. L’edificació en construcció veïna ha començat el recrescut del mur de tancament de 

la finca fins a l’alçada que superi l’escala mecànica. 

2. Es confirma que el muntatge de les escales mecàniques s’efectuarà el cap de 

setmana del 19 i 20 de desembre. 

3. S’ha començat el recrescut dels trams de murs que es va acordar u cop efectuat el 

replanteig del graonat de les escales en el tram superior. 

4. El tècnic de GRECCAT comenta que es va efectuar consulta amb CLABSA i 

admeten, per poder-les adaptar al paviment de lloses, tapes de registre dels pous 

amb pas lliure de 70 cm i que siguin de marc quadrat. 

5. S’han finalitzat els treballs de formació dels murs de les escales inferior. S’efectua 

repàs amb el serraller per determinar les parts a folrar amb planxa. En aquest sentit 

s’acorda folrar el mur frontal inferior on es situa el quadre de comandament de les 

escales mecàniques, així com el frontal del costat de les escales normals. 

6. Resta pendent anul·lació del cable elèctric que afecta la fonamentació superior de 

l’escala mecànica gran. Fecsa ha de concretar les dates de descàrrecs. 

Es fixa la propera reunió pel dia 11/12/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 19 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   11/12/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Es reclama a l’encarregat de l’edificació en construcció veïna que finalitzi el recrescut 

del mur de tancament de la finca fins l’alçada que superi l’escala mecànica, abans 

del muntatge d’aquesta. 

2. Es confirma que el muntatge de les escales mecàniques s’efectuarà el diumenge 20 

de desembre. 

3. S’escull el color oxiron en que es pintaran les planxes de revestiment dels murs: 

granate. 

4. El tècnic de GECOINSA comenta les dates confirmades per Fecsa pels descàrrecs: 

el dimecres 16 pel de MT i el dissabte 19 pel de BT. Aquests treballs no impedeixen  

la col·lació de les escales mecàniques. 

5. Els tècnics de Gas Natural van efectuar treballs d’adequació de les canonades 

descobertes en la vorera del C/ Sant Cugat. Han donat autorització per a que 

s’efectuï el reblert i condicionament de la vorera. Com que no volen signar document 

escrit, es prepara arxiu amb el mail d’acceptació i les fotografies de l’estat de les 

instal·lacions tal i com les han deixat els tècnics de Companyia. 

6. Es continua amb els treballs de recrescut dels trams de murs que es va acordar, un 

cop efectuat el replanteig del graonat de les escales en el tram superior. 

7. Es continua amb els treballs de formació de la fonamentació de l’escala mecànica 

superior. 

Es fixa la propera reunió pel dia 18/12/2009 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 20 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   18/12/2009 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. El tècnic de GECOINSA comunica que FECSA no va poder fer els treballs previstos 

pel dimecres 16 i que els efectuarà tots, el dissabte 19. Aquests treballs no 

impedeixen la col·locació de les escales mecàniques. 

2. El muntatge de les escales mecàniques s’efectuarà durant el matí de diumenge 20. 

Es preveu finalitzar els treballs a les 15 h. 

3. Avui finalitzaran els treballs de recrescut del mur de tancament de la finca veïna en 

construcció fins l’alçada que superi l’escala mecànica. S’acorda fer l’arrebossat del 

mateix deixant la silueta del cavall. 

4. S’ha efectuat el reblert de graves de drenatge del mur superior. D’altra banda s’ha 

aplicat la pintura d’impermeabilització del mur de les escales mecàniques inferiors de 

formació de parterres. 

5. S’estan col·locant les planxes de revestiment dels murs de les escales mecàniques i 

s’estan pintant. 

6. S’estan pujant les parets de separació dels armaris de comandament superiors i 

registre de canonada d’aigua. 

7. El tècnic de GECOINSA comenta que d’acord amb FECS i l’instal·lador, el quadre 

d’escomesa de les escales mecàniques a col·locar en la vorera del C/ Sant Cugat 

serà un de sol de dimensions 1750x2450x430 mm (amplada x alçada x fondària). 

8. El tècnic de GECOINSA comenta que s’han efectuat els pagaments corresponents al 

pressupost de FECSA per l’escomesa de les escales mecàniques (inclou modificació 

del transformador situat al C/ Sant Cugat) i al pressupost d’AGBAR per l’escomesa 

de la xarxa de reg. 
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9. Es continua amb els treballs de formació de murets de separació de les escales 

normals i els parterres. 

Es fixa la propera reunió pel dia 08/01/2010 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 

 

ACTA REUNIÓ 21 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   15/01/2010 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Els treballs de soterrament de línies de FECS està finalitzat i s’han tret els suports de 

fusta. 

2. El muntatge de les escales mecàniques s’efectuarà sense cap incidència. 

3. S’està fent l’arrebossat del mur de tancament de la finca veïna en construcció. El mal 

estat de la silueta del cavall ha impossibilitat el seu aprofitament. 

4. Continuen els treballs de formació dels murets de contenció transversals en els 

parterres. S’acorda rebaixar la seva alçada per a reduir la inclinació dels parterres i 

amb la mateixa alineació dels de l’inferior. Es recorda que l’inferior anirà revestit de 

planxa tal i com es va acordar en la reunió anterior. 

5. S’acorda substituir el mur de contenció superior de parterres al Passatge costat 

Besòs per barana, al igual que el de l’altre costat. A aquest altre costat, el muret de 

suport de la barana haurà de ser horitzontal. 

6. S’acorda convocar per la setmana vinent als tècnics de CLABSA per a validar la 

col·locació dels embornals en la placeta a l’alçada del Passatge Sant Josep de la 

Muntanya. En el seu moment es va enviar el plànol corresponent però no s’ha 

obtingut resposta encara. 

7. Des de Medi Ambient es demana actualització del Planning d’obra setmanalment i 

que la finalització dels treballs no superi el 28 de febrer. 

Es fixa la propera reunió pel dia 22/01/2010 a les 12:00 h 
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- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 22 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   22/01/2010 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP, GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Assisteix a la visita el tècnic de CLABSA per a revisar la proposta d’embornals. 

S’acorda: 

 Que en la zona de la placeta e passatge Mercedes es col·loqui un únic 

embornal al costat de les escales normals. 

 Que a l’inic del passatge St. Josep de la Muntanya es col·loquin embornals 

dobles a banda i banda, a continuació del gual del carrer. 

 Suprimir l’embornal previst en replà intermig de les escales inferiors. 

 Donar el vist-i-plau a l’embornal triple col·locat en la placeta superior. La 

Direcció d’Obra demana que es rectifiqui però la seva col·locació s’alineï amb 

el paviment. 

 La Direcció d’Obra facilitarà el plànol a CLABSA amb els canvis acordats. 

2. Es continua amb la col·locació de les planxes de revestiment del mur de l’escala 

mecànica superior. Es defineix la col·locació de les portes del nínxol dels armaris de 

comandament de les escales i registre de la canonada d’aigua. 

3. S’han acabat els murets laterals de parterres de les escales inferiors. S’està 

preparant la formació dels murs transversals dels parterres, a banda i banda. S’està 

excavant la zona de parterres per a permetre el gruix mínim de terres i drenatge que 

demana Parcs i Jardins. 

4. La Direcció d’Obra demanarà a l’arquitecte de l’edifici en construcció contigu la 

definició de la tanca que s’ha de col·locar per damunt del mur, per a que el serraller 

de GECOINSA ho pugui pressupostar. 

5. S’acorda citar a l’obra el tècnic del Departament d’Enllumenat per a que doni el vist-i-

plau a la ubicació dels punts de llum. 
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6. Es revisa el planning d’obra d’acord amb els treballs realitzats durant aquesta 

setmana. Es recorda a GECOINSA que des de Medi Ambient es demana que la  

finalització dels treballs no superi el 28 de febrer. 

Es fixa la propera reunió pel dia 29/01/2010 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 23 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   29/01/2010 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. Assisteix a la visita el tècnic d’Enllumenat Públic, per a revisar la ubicació dels nous 

punts de llum. S’acorda: 

 Mantenir-los en la zona de parterres sense necessitat d’habilitar una zona 

plana de 2 m² pel manteniment, ja que es podrà fer des dels replans de 

l’escala. 

 Fer un pericó de registre de 60x60 en la vorera muntanya del carrer Sant 

Cugat prèvia al creuament que ja s’ha deixat fet per connectar en un futur les 

noves columnes del tram Sant Cugat – Travessera de Dalt. 

 Recuperar els projectors que s’han col·locat d’enllumenat provisional en la 

façana de la casa okupa. 

2. Es continua amb la col·locació de les planxes de revestiments dels murs de les 

escales mecàniques. 

3. S’acorda repicar el muret de formigó de delimitació superior dels parterres i que 

serveix de suport de les baranes, ja que ha quedat més alt dels 20 cm que s’havien 

fixat. 

4. S’està impermeabilitzant els murs de les finques veïnes que queden sota parterres, i 

s’estan col·locant els tubs de drenatge. 

5. S’estan  col·locant els graons prefabricats de l’escala superior. 

6. Des de l’obra en construcció veïna han facilitat plànol de detall per a la col·locació de 

la tanca metàl·lica acordada. 

7. S’ha instal·lat el quadre elèctric d’escomesa de les escales mecàniques en la vorera 

del C/ Sant Cugat. 

8. Per a la setmana vinent està previst: 
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 Subministrament i col·locació de les columnes d’enllumenat (dimecres a 

divendres) 

 Subministrament i col·locació de les columnes de suport de les càmeres de 

vigilància (dimarts). 

 Inici dels treballs de muntatge de la xarxa de reg (dilluns). Es farà el pericó 

per a l’escomesa per a que des de Parcs i Jardins i AGBAR es doni el vist-i-

plau. 

9. Es fixa el tram on cal fer la reposició de la vorada i rigola de la vorera muntanya del 

C/ Sant Cugat, en la corba davant de les escales. 

10. Es revisa el Planning d’obra d’acord amb els treballs realitzats durant aquesta 

setmana. Es recorda a GECOINSA que des de Medi Ambient es demana que la 

finalització dels treballs no superi el 28 de febrer. 

Es fixa la propera reunió pel dia 05/02/2010 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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ACTA REUNIÓ 24 

PROJECTE: OBRES DE REURBANITZACIÓ AMB INSTAL·LACIÓ D’ESCALES 

MECÀNIQUES AL CARRER DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA 

DATA:   05/02/2010 

LLOC:   OBRA 

ASSISTENTS: TÈCNICS DE MEDI AMBIENT 

   TÈCNICS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

   UTE GECOINSA-THYSSENKRUPP 

   GRECCAT, S.L. 

CONTINGUT 

ÍTEM  DESCRIPCIÓ 

1. S’han col·locat les peces de graó de l’escala de dalt i s’estan col3locant les dels 

replans. S’ha iniciat la col·locació dels graons de l’escala de baix. 

2. S’ha iniciat la col·locació de les peces de 40x40 en la placeta del mig. Es confirma la 

col·locació de les peces a trencajunts. Es parteix de les alineacions dels nous murs 

de les escales. 

3. S’han muntat els quadres de comandament de les escales mecàniques. En els 

quadres superiors s’està muntant el quadre de comandament del reg automàtic. Es 

consultarà a Thyssen si és possible utilitzar la mateixa escomesa. La Direcció 

Facultativa recorda que cal independitzar totalment el recinte dels quadres de la 

canonada d’aigua. 

4. S’està col·locant la xarxa principal del reg. S’han fet els pericons de l’escomesa i les 

electrovàlvules. La Direcció Facultativa recorda que s’ha de contactar amb Parcs i 

Jardins per a que li donin el vist-i-plau i puguin venir d’AGBAR a connectar 

l’escomesa. 

5. S’han col·locat els suports de les càmeres de vigilància per les escales mecàniques, 

s’està passant el cablejat. 

6. Està previst que el proper dilluns es col·loquin les columnes d’enllumenat. Es recorda 

que cal fer un pericó de registre de 60x60 en la vorera muntanya del C/ Sant Cugat 

prèvia al creuament que ja s’ha deixat fer per connectar en un futur les noves 

columnes del tram Sant Cugat – Travessera de Dalt. 

7. Es continua amb la col·locació de les planxes de revestiment dels murs de les 

escales mecàniques. També amb la col·locació de les U de remat dels murs. 
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8. S’acorda que la planxa de paviment a col·locar entre les dues escales mecàniques 

inferiors sigui amb acabat llagrimat i no de rombes per a evacuar millor l’aigua. 

9. La Direcció Facultativa comenta que s’ha parlat amb el tècnic de CLABSA de la 

problemàtica de doblar els embornals previstos a l’inici del passatge Sant Josep de la 

Muntanya. En aquest sentit s’admet col·locar-los senzills sempre i quan es col·loqui 

vorada bústia. S’acorda fer-ho així. 

10. Es revisa el Planning d’Obra d’acord amb els treballs realitzats durant aquesta 

setmana. Es recorda a GECOINSA que des de Medi Ambient es demana que la 

finalització dels treballs no superi el 28 de febrer. 

Es fixa la propera reunió pel dia 12/02/2010 a les 12:00 h 

- I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió. 
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3.2 PERÍODE DE GARANTIA 

 

Es fixa un període de garantia d’1 ANY des de la recepció de les obres. Durant aquest 

període, el Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i 

reparacions que es considerin necessàries per tal que les obres compleixin totalment al 

temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte 

i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en 

allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
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4.GESTIÓ ECONÒMICA 

 

4.1 REVISIÓ DE PREUS 

 

En cas de ser necessari, s’aplicarà la fórmula tipus 1 de revisió de preus, segons la Llei de 

Contractes de l’Estat: 

Kt = 0,34 Ht/Ho + 0,22 Et/Eo + 0,05 Ct/Co + 0,18 St/So + 0,02 Lt/Lo + 0,15 

 Kt = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució 

 H = Índex del cost de la mà d’obra 

 E = Índex del cost de l’energia 

 C = Índex del cost del ciment 

 S = Índex del cost de materials siderúrgics 

 L = Índex del cost de lligants bituminosos 

 t, moment d’execució 

 o, moment de licitació 

 

4.2 PRESSUPOST 

 

El Pressupost d’Execució Material del Projecte d’urbanització i col·locació d’escales 

mecàniques a l’Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya ascendeix a la quantitat de 

UN MILIÓ NOU-CENTS SEIXANTA MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB 

VUITANTA CÈNTIMS  (1.960.274,80.- €), la qual incrementada amb el 13% de Despeses 

Generals, el 6% de Benefici Industrial i el 16% d'IVA, suposa un Pressupost d'Execució per 

Contracta de DOS MILIONS SET-CENTS CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES 

EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (2.705.963,33.- €) IVA inclòs. 
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5. PLEC DE PRESCRIPCIONS 

 

Condicions tècniques 

L'empresa adjudicatària, prèviament a l'inici de les obres de la contracta, aportarà un 

document signat pel responsable de la mateixa, en el que constarà el Tècnic o Tècnics 

degudament titulats i els instal·ladors amb carnets autoritzats, en les condicions fixades tant 

en el present plec de condicions, com en els criteris de valoració que determini el plec de 

condicions generals. 

De les obres haurà de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, capatàs o 

cap de colla, tingui cura de la seva execució i respongui dels problemes que puguin 

presentar-se. Aquesta persona serà la mateixa des del començament fins al final de 

l'obra/obres, excepte per causes extraordinàries suficientment justificades, o per determinar-

ho expressament la inspecció facultativa. 

L’adjudicatari es veurà obligat a presentar el Planning d'obres i el Pla de Seguretat i Salut 

dins els 10 dies següents a l'adjudicació. En el cas d'obres programades de manteniment 

ordinari d’instal·lacions, l'adjudicatari garantirà omplir les dades de la fitxa de control 

d’instal·lacions, que serà present al recinte central de la dependència de comandament i/o 

instal·lacions de cada centre, per consulta i revisió, en qualsevol moment de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

L’empresa adjudicatària observarà a la planificació de les obres les èpoques de plantació de 

l’arbrat previst al projecte, sense que suposi motiu d’increment de cap de les partides d’obra.  

Condicions dels materials 

Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques 

contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i 

instal·lacions municipals. 

Els materials i el mobiliari urbà, independent d'acomplir amb les condicions generals 

contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les 

característiques particulars que la inspecció facultativa determini per a cada 

subministrament. 

Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de materials 

que la inspecció facultativa de les obres indiqui. 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui 

posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi. 



 
Urbanització i col·locació d’escales mecàniques a l’Avinguda Sant Josep de la Muntanya  62 

 

 

Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la 

direcció facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es 

traslladaran d'immediat a l'abocador. 

Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de 

l’obra, es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa 

pel seu aprofitament. 

El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 

Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P. 

(mesurats sobre perfil). 

El transport d’interior d’obra està inclòs en el transport a l’abocador i el preu serà únic sigui 

qui sigui el mitjà que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). 

Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic. 

Assaigs de qualitat 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i 

lliurar-ne una còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un 

segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General 

d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació acreditativa de 

l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que no 

comporti segell o marca de qualitat. 

La direcció facultativa, usualment ordenarà a l'adjudicatari la pràctica dels assaigs i anàlisi 

de materials que estimi pertinents, en el laboratori oficial que designi. 

Els resultats dels assaigs es comunicarà a l’Ajuntament de Barcelona per a que doni la seva 

conformitat. 

Inspecció i direcció facultativa de les obres 

La direcció facultativa de les obres serà realitzada per l’Ajuntament de Barcelona o persona 

en qui delegui. 

En tot moment, el Districte de Gràcia podrà fiscalitzar l’execució de les obres mitjançant la 

inspecció dels serveis, per mitjà del funcionari que a aquest efecte es designi. 

En tot moment l’Ajuntament de Barcelona podrà, mitjançant la inspecció facultativa, exigir a 

l'adjudicatari les correccions procedents.  

Senyalització de les obres 

L'adjudicatari vindrà obligat a disposar i col.locar, un nombre suficient, els senyals de trànsit i 

protecció de les obres i de tercers necessàries per evitar qualsevol perill, quan les 

circumstàncies així ho exigeixin o ho disposi la inspecció facultativa del Districte. Les 
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despeses ocasionades per aquests treballs de senyalització i protecció, es consideren 

incloses dintre de les despeses generals de l’obra. 

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'informació sobre cadascuna de les 

actuacions a efectes de millora de la relació amb el ciutadà, segons especificacions que doni 

la inspecció facultativa. 

En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits mínims següents: 

1. Tancar tot obstacle a la via pública amb tanques metàl·liques i en forma continua, 

tant pel que fa a les voreres com a les calçades, i tant si es tracta de personal com 

de materials, deixalles, maquinària, mitjans de transport o unitats d'obra sense 

acabar. 

2. Col·locar els distintius reglamentaris indicadors d'obres i els d'estrenyiment de 

calçada a les distàncies reglamentàries respecte dels obstacles, en totes les 

direccions en els quals es produeixi el trànsit d’acord a la Normativa vigent o 

indicades per la Direcció Facultativa. 

3. Aïllar totalment amb tanques, els sots, rases que hagin de reparar-se, quan no s'hi 

estigui treballant directament. 

4. Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i tanques 

reflectants. 

5. Pintures provisional de senyalització i el seu posterior esborrat. 

6. Utilitzar elements de senyalització normalitzats per aquest Ajuntament a la Ciutat; els 

especials hauran de ser aprovats per la inspecció facultativa del Districte, essent 

obligació de l'adjudicatari la seva col·locació en els llocs que s'indiquin. 

7. Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de senyalització, així 

com les obligacions, que es produeixin pel compliment d'aquest apartat. 

8. Es prohibeix la fixació d'anuncis en les tanques que s'hagin d’instal·lar amb motiu de 

les obres objecte d'aquest contracte. 

9. Es prohibeix expressament tot tancament d'obres i materials provisional i/o definitius 

amb cintes de plàstic o similars. 

La vigilància i condicions de seguretat i protecció de l'obra segons la legislació vigent seran 

responsabilitat de l'adjudicatari. 

Instal·lacions i escomeses 

Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del contractista. 

L'empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest Plec, assumirà, en tot allò que 

correspon als treballs que es detallen, la funció d'empresa mantenidora davant de 

l'Ajuntament, el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i de les 
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ECAS que corresponguin, segons s'estableix a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i Ordres del 

Departament d'Indústria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-1987, així com Instruccions 

Complementàries. 

Aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, la confecció de tots els documents 

(projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per la legalització de les instal·lacions 

davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, tenint de gestionar amb els 

Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona i les Companyies. subministradores 

d'energia, les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posta en marxa necessàries. La 

instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment 

complimentats. 

Període de manteniment de l'arbrat i enjardinament 

En el cas de partides d'obra de gespa, sembres i plantacions, el seu manteniment en el 

primer any després de la recepció definitiva de les obres es inclosa als preus, no essent 

d’abonament independent. 

En partides d'arbrat i enjardinament general, el adjudicatari mantindrà al seu càrrec les 

mateixes, en el termini fixat d'un any des de la recepció provisional de les obres. 

Preus 

L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus. 

Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres 

no previstes en el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats es regularà de conformitat 

amb el que disposa l'art. 54 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, 

abonant les certificacions corresponents al preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el 

quadre general de preus, llevat dels nous preus que haurien de fixar-se contradictòriament. 

Per la fixació de preus contradictoris s'estarà a la base citada dels preus de l'ITEC, dels 

darrers preus de l'Ajuntament i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i en tot cas, 

fixant el més baix d'entre ells. 

Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses 

d'Empresa. La baixa aplicada per l'empresa adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació 

també en els preus que es composin. 

Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 

contrari, les següents despeses, at títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

1. Les despeses de protecció d’acopis i de la propis obra contra tot deteriorament, dany 

o incendi. 

2. Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
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3. Les despeses de conservació dels desguassos. 

4. Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i 

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

5. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament de l’aigua i l’energia elèctrica necessàries per a les obres, tant en el 

que fa referència a la circulació rodada com als vianants. 

6. Les despeses d’instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a 

mantenir en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en 

funcionament els definitius. 

7. Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

8. Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les 

obres. 

9. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de 

cost, deguts a l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per 

a mantenir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció 

Facultativa. 

10. Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzemen de runa. 

11. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i, fins 

a l’abocador. 

12. Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

13. Les despeses ocasionades pel tancament total de l’obra. 

14. Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les 

prescripcions donades per l’ Institut Municipal. de Parcs i jardins. 

15. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les 

instal·lacions (caseta o local) per a dur a terme les tasques administratives de 

direcció d’obres. aquestes instal·lacions disposaran de l’equip i material necessaris 

per a poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques. 

16. Totes les despeses de neteja final d’obra. 

17. La col·locació a la nova rasant del paviment de totes les tapes de servei afectades 

per l’execució de la pavimentació. 

18. L’abonament del cost de l’execució del paviment s’ajustarà a la medició real 

executada. 

Com a Condicions Tècniques complementàries d’aquest plec, s’hauran de seguir les 

indicacions particulars per a l’execució de l’AS BUILT definitiu i, la confecció del fitxer digital 

referent al topogràfic, segons les indicacions de l’IMI. 
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Normatives i disposicions aplicables 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 

aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 

s’oposin a allò que en ell s’especifica. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97. 

- Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó estructural, EHE. 

o Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 

o Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”. 

o Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer. 

- Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de 

materials actualment en vigència. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïments d’aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, 

esmentat a l’Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i, al 

qual queden incorporats els articles modificats. 

- Plec General de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 

(adaptat pel Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

- Plec de condicions tècniques per a les instal·lacions de reg, Parcs i Jardins de 

Barcelona (Gener de 2007). 

- Plec de condicions tècniques facultatives d’obra de jardineria, Parcs i Jardins de 

Barcelona, Institut Municipal, Ajuntament de Barcelona (Abril de 1998) 

- Plec de prescripcions tècniques particulars de CLABSA. 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 

- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes UNE. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors. 
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- Normes ASME-IX “Welding Qualifications”. 

- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificació. 

- Norma MV-103 càlcul de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 

- Norma MV-104 execució de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 

- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer. 

- Norma MV-107 cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 

- Normes tecnològiques de l’edificació. 

- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d’agost de 1970). 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U, referenciat a “Recomanacions sobre 

mescles bituminoses en calent”. 

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 

8.3. I.C. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 

(DOGC DE 03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 

determinats productes utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plec de condicions 

d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 

plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest article esmentat. 

Relació de plecs de família a aplicar a aquest article: 

- Ciments. 

- Guixos. 
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- Escaioles. 

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes. 

- Armadures actives d’acer. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats. 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents. 

- Productes bituminosos impermeabilitzants. 

- Poliestirens expandits. 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Cables elèctrics per a baixa tensió. 

- Aparells sanitaris. 

- Aixetes sanitàries. 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original i, amb les modificacions posteriors 

declarades d’aplicació obligatòria i, que es declarin com a tals durant el termini de les obres 

d’aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l’administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d’Obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte a allò que disposa aquest plec. 
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6. SEGURETAT I SALUT 

 

A continuació s’extreu les dades generals del Projecte de Seguretat i Salut. 

 

DADES DE L’OBRA 

 

 Tipus d’obra 

ARRANJAMENT VIA URBANA 

 Emplaçament 

Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya / BARCELONA 

Carrer Poesia / Estació Montbau 

 Superfície d’actuació 

756,77 m2 

 Promotor 

AJUNTAMENT DE BARCELONA. DISTRICTE DE GRACIA 

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

PERE RIERA I JANÉ 

 Tècnic redactor de l'Estudi de Seguretat i Salut 

PERE RIERA I JANÉ 

 

Els treballs de remodelació consistiran bàsicament en: 

- demolició dels paviments, ferms existents. 

- moviment de terres i excavació de rases. 

- murs de contenció  

- formació de nous embornals i connexió a clavegueram. 

- col·locació de nous punts de llum. 

- col·locació d’escales mecàniques. 

- escomeses elèctriques. 

- soterrament de línies aèries de BT. 

- modificació de recorregut de línies de MT 

- soterrament de línies aèries de Telefònica. 

- modificació de recorregut de xarxa d’aigües. 

- pavimentació i afermats. 
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- senyalització vertical. 

- implantació de sistema de reg. 

- plantació d’arbustos. 

- col·locació de mobiliari urbà. 

 

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

 Topografia 

Carrer presenta un primer tram amb un desnivell de 8 m, una zona intermitja 

peatonal amb fort pendent longitudinal (12,9%) i un segon tram amb un 

desnivell de 12 m. 

 Condicions d’ús dels edificis de l’entorn 

Habitatges 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Enllumenat públic, electricitat, aigua, gas, telèfon i sanejament 

 Amplada d’actuació 

AMPLADA APROXIMADA 10.30 M 

 

PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 

l’execució de l’obra: 

 MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIÓ 

 Maquinària  d’excavació 

 Maquinaria de moviment de terres 

 Maquinària de compactació 

 Camions de trabuc 

 Compressors i martells pneumàtics 

 Eines manuals 

 Grups electrògens 

 POUS, RASES, ETC. 

 Maquinària d’excavació 

 Camions 

 Formigoneres 
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 Grues 

 Prefabricats 

 Eines manuals 

 Equip per reducció del nivell freàtic 

 FERMS 

 Maquinaria de fressats 

 Extenedores 

 Maquinaria de compactació 

 Camions 

 Maquinaria de neteja 

 Maquinària d’asfaltat 

 Eines manuals 

 DESVIAMENT DE TRÀNSIT 

 Senyalització vertical 

 Senyalització horitzontal 

 Senyalització mòbil 

 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’ENLLUMENAT 

 Conduccions 

 Generadors 

 Escomeses 

 Llums i projectors 

 Armaris 

 Eines manuals 
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7. COMPETÈNCIES GENERIQUES 

 

7.1 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 

 

This project has a clear objective to improve the accessibility of the Sant Josep de la 

Muntanya Avenue, but is motivated by a much larger statement that encompasses the entire 

full District of Gràcia, carrying out a series of improvements in all the streets of the District. 

This statement has led the technical project designers as me to undertake careful planning of 

the annual budgets of the District in order to improving the accessibility to all neighborhood 

streets in a slow but continuous way. We have taken account of the construction strategy 

used around the District of Gràcia as well as the importance of the quality of the materials 

and the processes, the efficient use of all materials and finally the durability of the work over 

time.  

 

7.2 SUSTAINABILITY AND SOCIAL COMMITMENT 

 

To write and run the project have been taken into account all the economic and social 

premises. We have dealt with the different demands of society in general and more 

specifically with the residents demands in a responsibly and consistently way.  This situation 

has created a good climate of dialogue and empathy between the authors of the project and 

those affected by it. 

  

In addition, we have taken account of environmental measures as well as waste treatment 

and minimization of environmental impacts, as outlined in Annex no. 11  

 

7.3 THIRD LANGUAGE  

 

To achieve competence in a third language has proceeded to write this chapter in English.  

 

7.4 EFFECTIVE ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION 

 

This ability has been achieved through the writing of this project and through the defense of 

the Final Project to the Tribunal.  
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7.5 TEAM WORK  

 

In this Final Project it has been achieved the ability of team work due to the need to 

coordinate all the private companies and public institutions involved in the work. 

On one hand we had the own Gràcia District that has motivated the need for this work by 

setting the main guidelines of the project, as well as control and financial management work.  

On the other hand we had the company that made the executive project (GRECCAT) and the 

construction company which has realized the construction work (GECOINSA), and finally all 

the companies who have contributed in some way such as the different service companies 

(CLABSA, AIGÜES DE BARCELONA, FECSA, TELEFÒNICA, GAS NATURAL...), other 

departments within the Public Administration (PARCS I JARDINS, MEDI AMBIENT, 

GUARDIA URBANA, BOMBERS DE LA GENERALITAT, etc .) . 

 

7.6 SOLVENT USE OF INFORMATION RESOURCES  

 

Throughout the process works, from first steps to determine what action is in the street, 

passing by the first sketch and ending with the preparation of "as-built" Project, has been 

analyze, visualize and manage different types of documents that have defined all the work. 

Nevertheless, it has been necessary to correct some of them just because the appearance of 

unforeseen items that had not been taken into account at the beginning. Through the 

Facultative Management we have assumed and solved all the problems that have occurred.  

 

7.7 INDEPENDENT LEARNING 

 

Thanks to this project, I am currently working in other projects in my workplace improving 

accessibility in different streets of Gracia. Thanks to the errors committed in this project and 

the solutions we had to search to solve them has allowed us to learn about them and avoid 

the situations which makes those errors possible.  
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8. ANNEX 

 

8.1 HYDROLOGY AND DRAINAGE  

 

INTRODUCTION  

Annex is drawn from the present sewer system in order to justify the solutions adopted in this 

project, regarding the drainage works.  

The main actions at the level of sewage collected by the project are:  

- Implementation of a new pipeline of diameter 600 mm. And their corresponding wells jump.  

- New items to collect surface runoff with the placement of sinks.  

- Connection to existing network.  

To write this Annex, be taken into account the guidelines, technical requirements and 

recommendations of the City sewer, both in terms of planned actions, calculations and 

design of different elements.  

 

EXISTING RED 

According to information provided by CLABSA, the sanitation system of the Sant Josep de la 

Muntanya Avenue is of particular area.  

Together with the existing service relationship, CLABSA reported was planned to place a 600 

mm diameter pipe. This project includes the hydraulic performance and verification thereof.  

 

DESCRIPTION OF THE PROPOSED RED  

The project includes the implementation of a new sewerage network, consisting of a collector 

of 600 mm diameter. The collector also collects rainwater in the area of action is paved areas 

and green spaces.  

The new collector will be PVC sanitation nominal diameter 600 mm. Due to the high terrain 

slopes also entails a high slope in the path of the collector, although they have been lowered 

by running jump wells to reduce the depth of the trenches, reaching up pending 10%.  

 

The standard design of the collector is done so that the crown of the pipe is at least 1.5 m 

depth to facilitate future installation of other networks without affecting services to the 

collector. In addition, the duct is covered by a concrete dice CLABSA prescriptions for future 

actions to avoid breakage. 

 

As for the manhole covers registration, placed finish mold frame and seeming, light step of 

70 cm and higher breaking load of 40 tons.  
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To capture the surface runoff sinks placed 30 cm wide. The new model Grates are City 

Council of ductile cast iron 70x30 cm. 

The box will be for sinks with walls 14 cm thick brick, breaded and sliding inside with cement 

mortar 1:6 with 10 cm concrete sill strength 15 N/mm2.  

The connection of new sewer drains to be done with existing PVC pipe diameter of 400 wells 

through the record placed new.  

The wells are included in the project type fast tubular sections not visited squared 70x70 cm. 

Well, from the base to reach the elevation gradient, with pieces of masonry will be executed, 

execution-site, placed with mortar mixed 1:2:10, the work produced by mixer 165 l. Placed in 

wells steps polypropylene U-shaped.  

The stairs will be placed perfectly vertical direction, so that the separation between them is 

350 mm. The separation of the upper step closer to the mouth entrance is between 400 mm 

and 500 mm or less and also the last step.  
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8.2 STRUCTURES AND WALLS  

 

CURRENT STRUCTURES AND WALLS  

The provision of escalators involves the demolition of part of the retaining wall along the 

stairs of current work.  

 

CURRENT STRUCTURES AND WALLS  

The structures covered in this project are the retaining walls of reinforced concrete corbel 

land that are necessary to save the existing sphere drops. 

The purpose of this Annex is to collect general description of these structures and the 

process followed in the calculation of the elements of earth retention. 

 

The main structures found are:  

- Slab maintenance of pedestrian scale.  

- Slab maintenance of escalators.  

- Leaning walls, as a slab.  

- Retaining walls land.  

 

DESCRIPTION OF THE STRUCTURES  

The walls are designed, mostly divided into different sections to adapt to the development of 

routes.  

All retaining walls are in reinforced concrete, with continuous shoe that rests on top of a layer 

of concrete cleaning of 10 cm thick.  

The walls, reinforced concrete and onsite implementation will be built using parts from a 

maximum 7.5 meters. Each section of wall will join the following, including shoe, together 

with the entire section which will in turn function expansion joints, shrinkage and settlement:  

• Together with circular profile elastomeric core, 250 mm wide.  

• filled with expanded polystyrene board along with 30 mm nominal thickness and density 20 

kg/m3.  

• sealing with asphalt filler.  

Moreover, there will be a conjunction between the concrete foundation of the wall and hight 

elastomeric core with circular profile 250 mm wide as is the map corresponding.  

It has been designed to drain water through a tube wall last Slotted PVC 110 mm in 

diameter, with a slope of 1%, which will connect to the nearest drainage pipe.  

The drainage tube will be placed on filled material protected by a filtering felt nonwoven 
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polypropylene geotextile with a minimum weight of 200 g/m2, 100% drilling on both sides, 

with resistance at 1300 N. drilling  

On the other hand, has also designed the waterproof wall to last part of the shoe and the 

ceiling, paint 2 kg/m2 Bituminous cationic emulsion type ECR-1.  

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS  

Reinforced concrete elements 

All Work Foundations Tablets Other 

Characteristic resistance 28 

days: fck (N/mm2) 
30 30 30 25 

Maximum amount /minimum 

cement (kp/m3) 
400/300    

Maximum aggregate size (mm)  20 20 20 

Type environment (aggressive) IIa IIa IIa  

Consistency of the concrete  Plastic Plastic Soft 

With settlement of Abrams 

(cm) 
 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Compaction system Vibrating    

Expected Level Control Normal    

Reduction coefficient 1.5    

Strength calculation of 

concrete: fcd (N/mm2) 
20.00 20.00 20.00 20.00 

 

 

 

Armor 

 The whole work 

Designation B-500-S 

Elastic Limit (N/mm2) 500 

Expected Level Control Normal 

Reduction coefficient 1.15 

Strength calculation for steel 

(barres): fyd (N/mm2) 
434.78 
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Execution 

 The whole work 

A. Expected Level Control Normal 

B. Increase coefficient of 

adverse actions 

Permanent/Variables 

 

 

1.5/1.6 

 

 

 

PARAMETERS FOR THE GEOTECNIC CALCULATION ADOPTED  

  

For the writing of this project has not provided any geotechnical-geological study. Therefore, 

the development will require a detailed geotechnical study to determine both the 

characteristics of the area and validate the level of settlement of the walls.  

 

Taken as the mechanical characteristics of natural terrain and geotechnical data for the filled 

last and the walls are as follows.  

- Soil type: Sand Loose  

- Density Land: 1.8 T/m3 

- Internal friction angle: 30 degrees  

- Cohesion: 0  

- Allowable Voltage: 0.2kg/cm2  

 

The walls lay its foundations through slabs. The excavations that may occur behind the slabs 

should be filled with concrete poor.  

 

CALCULATION  

Partial safety coefficients adopted for the calculation were as follows:  

 For increase loads: 

  = 1.5 for the permanent actions.  

 = 1.6 for variable actions.  

 For the reduction of materials: 

 = 1.5 for concrete.  
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  = 1.15 for steel.  

Shares on the walls considered in its calculation were:  

 The weight of soil. 

 The play drive that lands on the wall last, calculated as the active drive. 

 50% of the drive on intrados calculated as passive drive. 

 The self weight of the shaft and the shoe. 

With all these actions, increase conveniently, has confirmed the safety factor slip and 

overturning. 

The factors taken for testing were:  

 No earthquake: 

- Minimum safety factor of 1.8 in the rollover.  

- Minimum safety factor of 1.5 slip. 

 With the earthquake: 

- Minimum safety factor of 1.2 in the rollover.  

- Minimum safety factor of 1.2 slip.  

The size of the walls was done by the worst section in charge of the situation worst, so I 

always stayed on the side of safety.  
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8.3 LIGHTING  

 

INTRODUCTION  

 

This Annex is drawn up lighting for the drafting of the proposed Construction and placement 

of escalators Avenue Saint Joseph Shrine Mountain, the district of Gracia in Barcelona.  

 

DESCRIPTION THE SOLUTION ADOPTED  

 

It abolished the existing columns and luminaries within the scope and the corresponding 

wiring lines of this lighting. The lighting of the scope of the project hangs in the box located in 

the Rambla Mercedes and the bottom line is the height of the location of Mercedes Passage 

1-5. According to the criteria of lighting of Technical Services of Barcelona City Council 

responsible for the district of Gracia, the new line will hang in this box and the line will be 

connected to lighting Mercedes Passage through the placing a new point of light placed on 

wood stick and arm llumenera. To continue the line will connect the Rambla Mercedes with 

air in a line Larrard Street. 

 

The public lighting system is provided with the following elements of lighting:  

FO-5 Reflector Luminaire ATIK road curve with a lid equipped with 70 w.  

NKB nikochon column, consisting of two sections of pipe carbon steel joint with metal, 4.00 

m high, with a square base plate with four booster signs, door-locking anti-theft registration. 

with cuff for fixing matches. including the implementation of the foundation, gruament, 

leveling, installation of earthing, wiring inside the full support and transportation of surplus 

land landfill.  

 

PIPELINE AND PROTECTIONS  

 

The pipeline trench will be in 0.4 x0, 60 in outer tube corrugated polyethylene smooth interior 

of 90 mm with plastic guides. 

The cables are kind UNE RFV 1000, copper conductor, PVC insulation and double armed 

f''light''4 x 10 mm 2 of section minimum for underground lines.  

Besides the protection of each point of light with a fuse installed will sink to the ground and a 

point of light in the box. Uniting all sinks will have a grounded bare copper cable consisting of 

35 m2 section. This cable will be buried on the ground, outside the trunking systems and 50 

cm deep at least.  

All welded joints will aluminotermic high melting temperature.  
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Obtained a resistance to earth less than 10 ohms. The union is in column using crimp, screw, 

nut rosette and stainless material. In addition to the grounding of the masses will also provide 

provisions for cutting intensity of default. In addition differential switches used, the sensitivity 

of which is given by the value obtained from the earth resistance of the masses. 

That must be met R <24/Is. If we assume the installation of a differential sensitivity of 0.3 A, 

which will be the resistance to ground:  

                                      24 

                             R< --------- = 80   

                 0,3 

 

Meet the previous relationship. Since we imposed that the ground resistance is less than 10 

. 

The installation of all elements within the light spot, making the whole installation to be 

inaccessible and require special tools for its manipulation. 

The installation is performed in accordance with the instructions of the Municipal Lighting 

Service, who will make the receipt of the installation. The Project for the legalization of 

electrical installation and its processing will be in charge of general expenses of the bidder. 

Throughout the installation shall comply strictly what is prescribed in Regulation for Low 

Voltage Electro. 

 

CALCULATION OF LINES OF LIGHTING 

 

For the calculation of the sections of the drivers, were taken into account, inter alia, MI 

Instructions BT BT 007 and MI 017.  

The section was determined using the drivers so that the voltage drop between the origin of 

the installation and use of any point is smaller than 3% ie less than 9.12 V. The section was 

never less than 6 mm ².  

The power to consider at each point is multiplied by 1.8 in the power of the lights falling.  

As for the maximum permissible intensities has taken into account when issuing BT MI 007.  

For making different calculations, we used the method of lines is not uniform section.  

The following expressions are obtained for sections of drivers:  

          3. cosIn n  

 Sn =  ----------------------.  In In n. cos )       For the calculation of the sections of the 

drivers 

                                . Un 
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                                Pn 

 In = ----------------------                                           For calculating the intensity 

                     3. .cos n  

 

                        3.cos . .n In In  

 Un = ----------------------------                                 For calculating the voltage drop in the 

section n 

                                  . Sn    

 

 

In = intensity in amperes, that flows through the stretch   

Pn = power that is transported (affected coefficient 1.8)  

U = Voltage between phases (380 volts)  

Un = voltage drop in volts, the stretch  

In = In its length in feet  

 = conductivity (56 copper)  

Sn = Section conductor mm2 of section  

 

LIGHTING CALCULATIONS DESCRIPTION AND EQUIPMENT USED  

Lighting calculations have been made by the firm IEP LIGHTING. Which are appended, 

according to the solution and following the criteria as verified by the City Council.  
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8.4 GARDENING AND IRRIGATION  

 

INTRODUCTION  

This Annex is drawn up to justify the solutions adopted in this project, regarding to trees 

existing planting shrubs and irrigation works 

  

To write this Annex, be taken into account the recommendations of the Technical Services 

Park and Gardens, both with regard to calculations and the design of different elements.  

 

DESCRIPTION THE SOLUTION ADOPTED  

Prior to the start of construction is planned extraction Schinus four units, located in the 

existing flower beds, for later planting in another garden.  

Will be installed automated irrigation network in the areas defined in the project, placing drip 

irrigation in flower beds.  

It foresees the planting of 260 units and 260 units Pittosporum Heterophyllum Viburnum 

Tinus. 

It is planned to connect the irrigation system in the overall water distribution network in the 

area. The connection will be made in the same boulevard Sant Josep de la Muntanya 

Avenue and Passage Mercedes.  

It provides for the placement of new bypass the counter and sectoral master and secondary 

network that will connect with drip of shrubs. 

Opted for the placement of an electronic programmer dual program, with control of water 

intake, with programming time from 1 min. up to 12 h.  

 

INSTALLATION 

Primary distribution red for irrigation 

It provides for the placement of the new counter, tap and by-pass master of irrigation network 

Avenue San Jose Mountain Sanctuary. Program will address a dual program, with control of 

water intake, with programming time from 1 min. up to 12 h.  

The primary network will go from the accountant's expertise, which will lid of 100x80x40 cm, 

to by-pass sector, with lid of 50x60x50 cm. 

The network will comprise a primary driving EP 50 mm D. These primary red consists of two 

separate facilities, one for the hydrants and another for the different irrigation zones.  

The union are of brass fittings, castings, or electro termofusion to stop depending on the 

diameter of the pipe. 
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The primary network runs through the area of flooring, which provides for placing corrugated 

polyethylene tubing passes twice diameter reinforced pipe with smooth interior corrugated 

outer face.  

The diameter of the primary hydrants shall be 50 mm.  

Secondary distribution network of drip  

The secondary distribution network is the section of pipe between valves of different 

elements and sectorial distribution of water in this case the lines of drip irrigation.  

Secondary networks do not maintain the water pressure because they have an outlet. The 

accessories will be joining polyethylene. The diameter of the pipe is determined according to 

liter / hour required to cover the corresponding irrigation sector, and will be uniform 

throughout the industry.  

The diameters of the pipes depend on the flow of water supply, according to the following 

table:  

Liters/hour 1 a  

1.000 

1.000 a 

2.000 

2.000 a 

3.000 

3.000 a 

4.000 

4.000 a 

10.000 

10.000 a 

20.000 

Tube Diameter  20 25 32 40 50 63 

 

Drip irrigation in flower beds  

In this type of policy to the output of by-pass secondary sector is a network formed by a ticket 

collector and one output PE of D. 40 mm. 

Among the collectors were connected lines of low density PE pipes from 16 mm D. With 

gotejadors netejables for a flow rate of 2.5 l / h with a separation between gotejadors 40 cm, 

buried between 5 and 10 cm.  

At the end of the collector output is placed a valve couplings of lid plan within a 50x50x50 

cm, connected to the drainage system for the washing of the installation.  

At the highest point of the network is placed a valve within a 50x50x50 cm lid of this 

exclusive use, to prevent degoters absorb elements that could bung them in the long run.  

Pipeline  

The trenches will be opened to a width of approximately 60 cm and 40 cm depth to the top of 

the generating tube, depending on the number of conduits that circulate. The trenches are 

refilled with material from the excavation itself, ensuring that it is free of stones and elements 

subject to damage the pipes. Will lapse in 20 cm compacted to 95% of PM. 

In the case of multiple electrical conduits or pipes these are separated about 5 cm to 

facilitate subsequent work and repairs. 

It also placed a sheet of polythene green warning of existence of the irrigation line at 40 cm 

depth.  
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Bypass solenoid  

Opening system consists of a manual and automatic irrigation sectors. It consists of three 

valves record field level, male and compatible type, a solenoid unit with flow regulator and 

manual drain opening that supports internal working pressure of 10 kg/cm2 and compatible 

type, 2 units threaded brass elbows MH approved, two units of "tea" with brass screw H and 

2 link units approved male mixed brass.  

All these elements will be free of mortar to facilitate maintenance and possible repairs.  

The by-pass solenoid of sectoral placed to control the opening or closing of the irrigation 

sector. They are placed in areas with drip irrigation. Incorporate a pressure reducer in order 

to protect the pipe from leaking, due to their fragility with respect to high pressure. It also 

incorporates a 300 micron filter with removable cartridge to prevent the entry of elements that 

could bung the degoters. 

Lid 

1.1.1 Bypass master  

The dimensions of expertise for the location of the bypass will be master of 120x60x60 cm., 

Dual lid cast.  

The walls are 14 cm plaster brick 10 x 14 x 29 cm muffled inside with cement mortar 1:2:10 

prepared to work with mixers, 165l, with granite gravel bed for drainage of 10 cm thick.  

 

1.1.2 Sectorial lid bypass  

The dimensions of expertise for the location of the bypass sector will be 48x48x60 cm. With 

ductile cast iron lid with handle and specifying central watering parks.  

The walls are 14 cm plaster brick 10 x 14 x 29 cm muffled inside with cement mortar 1:2:10 

prepared to work with mixers, 165l, with granite gravel bed for drainage of 10 cm thick.  

Lid shall be located outside of the flower beds in 30 to 40 cm around the edge, placing 

passes that connect the skill with walls inside the flowerbed.  

 

Program 

The central solenoid will address the programmer. The developer will cover the sector of drip 

irrigation for flower beds. Meet the following characteristics: 

 

Electric rate-Unik or equivalent, a threaded nut''dn, solenoid equipped with remote control 

programmable radio adapter (8034) and alkaline battery, 9 V, for pressures between 1 and 

10 bar, diaphragm electro h-2000-1'', with flow regulator, with fiberglass body and nylon, 

opening possibility of acting on the relay manual, internal purged completely placed in 

underground parakeet, including connections with the network water.  
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Hydrants  

The hydrants shall be approved by Parks and Gardens of Barcelona, in specifying the fold 

''Reg Parks and Gardens.''  

The water supply will be the primary network for each pipe with 50 mm diameter.  

Paved areas in the irrigation network was protected by two rigid tubular diameter and placed 

lid registration of 50x50 cm in areas where the derivation is to feed the hydrant.  

 

DIMENSIONS OF THE RED OF REG 

Net primary irrigation 

Assault: Pipe of 50 mm for a maximum flow of 10 m3 / h  

Net secondary drip: 

Consumption: 

DRIP FLOWERBEDS 

IRRIGATION SECTOR Nº DEGOTERS TUBE DIAMETER CONSUMPTION (M3/H) 

SECTOR 1 240 16 MM 6,00 

SECTOR 2 160 16 MM 4,00 

TOTAL 

CONSUMPTION 

  10,00 

   

 

GARDENING  

As for gardening, Sant Josep de la Muntnya Avenue, Pittosporum Heterophyllum be placed 

in 3 liter container and container Viburnum Tinus in 5 liters.  

Avoided planting during the summer or winter, making it preferable to early autumn or early 

spring. 

It is expected the contribution and incorporation of 70 cm min. of topsoil patched, loose with 

manual means. Land for gardening premium, based on river washed sand (65% by volume) 

with addition of topsoil composite (35% by volume). The resulting mixture should have a 4-

5% organic matter and clay between 2-4% by weight.  

It requested analytical land, by the contractor, samples caught in his own work.  

For slope protection will be placed mesh and organic coconut 400gr/m2 2x2 opening.  
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8.5 ESCALATORS  

 

BACKGROUND  

The escalators that placed the Construction and placement of escalators to the San Jose 

Avenue Mountain Sanctuary is the home of ThyssenKrupp, as we showed Barcelona City 

Council. 

 

INTRODUCTION  

The supply includes the installation of necessary equipment which incorporate the 

escalators, with appropriate communications equipment and the development and 

introduction of software scales well on PC as the control center currently located in premises 

that belong to ThyssenKrupp Naples 44 in the street in Santa Coloma de Gramanet.  

 

DESCRIPTION EQUIPMENT 

Remote Team  

The remote control escalators provides the means for monitoring via closed circuit video, and 

remote control of scales, both to make their discretion to stop and start, as the analysis of 

situations and stop or failure.  

The remote computer comprises:  

- Team communication with automatic control of the scale itself located outside of the cabinet 

itself.  

- Team communication Internet - ADSL link to the Control Centre.  

- Four video cameras - wide-angle lens with television and computer coding for video 

transmission to the Control Centre, including the installation, placement, orientation and 

adjustment of the cameras corresponding to the escalators.  

- Wiring, configuration of components and remote installation of software on the PC 

expansion of the Control Center.  

  

 

DESCRIPTION LEVON. 

Supply and installation of complete mechanical scale, model Tugela 5ek 30 ° 1200hor 

(weather service), thiyssenkrupp brand, in two parts, with an inclination of 30 ° degrees, 

height 8.48 m / 12 kw, step width of 1000 mm horizontal steps at the top and bottom. 

Launching with a light bar with passenger presence detection, telephone modem, control 

panel with standard variable rate to allow operation at a speed of waiting 0.5 m / sec. 

Capacity 9000 persons / hour, distance between Supports mm 20,250, supported between. 
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Automatic operation up to stop and recoverable fault, the balustrade is tempered safety glass 

10 mm thick and 1000 mm high, rubber handrails. Coating plate outer end of the scale, 

stainless steel socket. incl wardrobe 1.80 x1, 20x0, 30 m fully installed and included in 

PERFORMANCE. Includes remote control system for the exclusive ThyssenKrupp City 

Council. It also includes a one year maintenance.  

Supply and placement of full-scale mechanical model Tugela 5ek 800hor 35TH (weather 

service), brand thiyssenkrupp in one piece, with an inclination of 35 ° degrees, height 6.00 m 

/ 10.5 kw, w step of 1000 mm, horizontal links at the top and bottom. Launching with a light 

bar with passenger presence detection, telephone modem, control panel with standard 

variable rate to allow operation at a speed of waiting 0.5 m / sec. Capacity 9000 persons / 

hour, distance between Supports mm 13,270, without support between. Automatic operation 

up to stop and recoverable fault, the balustrade is tempered safety glass 10 mm thick and 

1000 mm high, rubber handrail. Coating plate outer end of the scale, stainless steel socket. 

incl wardrobe 1.80 x1, 20x0, 30 m fully installed and included in PERFORMANCE. Includes 

remote control system for the exclusive ThyssenKrupp City Council. It also includes a two 

year maintenance.  
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8.6 SERVICES AFFECTED. IMPLEMENTATION SERVICES  

 

OVERVIEW  

This Annex is drawn from affected services in order to define the conditions on the networks 

of existing services produced by the works of Construction and placement of escalators 

Avenue Saint Joseph Shrine Mountain. 

 

Conditions are described in the following networks:  

- Internet telephony Red.  

- Gas Red.  

- Drinking water supply Red.  

- Electricity distribution Red.  

- Public lighting Red.  

- Sewer Red  

 

INTERNET TELEPHONY RED 

No anticipated effects on the existing telephone red.  

 

GAS RED  

No anticipated effects on the existing gas network except the relocation of tapas Pericón 

registration for the new paving.  

As a precautionary measure we are required distance between different networks. 

Separations with other services will be at least the following (both at intersections and for 

parallels):  

- With lines of medium and low pressure 20 cm  

- With high pressure lines 40 cm.  

- With other services (water, sewer, etc.). 20 cm.  

We also have to do is return the following materials or protection:  

- Equipment for protection of the pipeline: sand or gravel  

- Mesh signaling: continuous band of yellow plastic, 30 cm wide that is placed at 20 cm 

above the pipe  

- Material to fill the remainder of the trench: the ground will usually be chosen from the 

excavation and compacted properly.  
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DRINKING WATER SUPPLY RED 

Current Status  

The water supply network within the scope defined by pipes 200 mm BS and FG on the two 

sides of the Sant Josep de la Muntanya Avenue.  

Proposed action  

Part of the route network is affected by the implementation of the escalators, according to 

forecasts provided by the Company of action is planned for the diversion of the route of the 

water red. 

In this regard the planned placement of PEA pipe outer diameter 225 mm nominal 

electrosoldable, nominal pressure of 6 bar, placed in trench 0,60 x0, 80 m.  

In the area of earth retaining walls run two drawers registrable holes 40 cm and 80 cm wide 

with door and lock company. 

The new water pipe must respect safety distances parallels and intersections with other 

services, this distance is never less than 0.2 m in parallels and intersections in 0:10 min.  

Other precautionary measures are in the pipeline using the following materials:  

-  Equipment for the protection of the pipe: pipe protective sand.  

- Material for the rest of the filled trench. Land will usually be chosen from the excavation.  

 

POWER DISTRIBUTION GRID  

Current Status  

The electrical distribution network runs on a wooden stick with air and Bream.  

Proposed action. 

 

Company has been requested in the budget airline burial existing boot with the media today 

(poles and Bream) and adaptation of appropriate housing attacks. Attached to the forecast 

provided by project company. 

For low voltage is taken into account that the pipes have a minimum depth of approximately 

70 to 80 cm. In addition to comply with the safety distances in parallel or crossing with other 

pipeline services, such as: 

- With gas pipe 20 cm.  

- With water pipe 20cm. 

- With telephone lines 20 cm tube.  

- With Crane 40 cm. apart.  

 

Pipe materials:  

- Equipment for driver's bed: sand or gravel  

- Protected by tubes with sand or  
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- Material to refill the trench. Normally be elected from the earth excavation, compacted 

properly.  

 

PUBLIC LIGHTING RED 

The project includes replacing all existing public lighting network in the field of action. The 

description and justification of the new network is specified in annex of Lighting. 

 

SEWER RED 

Current Status  

According to information provided by CLABSA, the sanitation system of the San Jose 

Avenue Mountain Sanctuary is of particular area.  

Proposed action  

The project includes the placement of a pipe D. 600 mm, height from number 24 to connect 

the shaft of the corner of Sant Cugat Street. The project includes ready to leave the sewer 

connection with the passage of Mercedes. The description and justification of the new 

network is specified in annex no. A Hydrology and Drainage.  

 

PARKS AND GARDENS  

Current Status  

In terms of performance there is a garden with trees and shrubs of this zone is affected by 

the introduction of escalators. 

 

Attached to the draft budget presented by Parks and Gardens, to perform the extraction of 

existing trees for possible transplants.  

Proposed action  

As for gardening, avenue Saint Joseph Shrine Mountain, Pittosporum Heterophyllum be 

placed in 3 liter container and container Viburnum Tinus in 5 liters.  

Irrigation network will be installed automatically by placing a drip irrigation in flower beds.  

It is planned to connect the irrigation system in the overall water distribution network in the 

area. The connection will be made in the same avenue. It provides for the placement of the 

counter and tape bypass network connected to secondary master.  
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8.7 WORK PLAN  
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8.8 ENVIRONMENTAL  

 

Purpose  

The purpose of the Environmental Report is it possible to reduce the impact of construction 

activity on the environment and to make it viable, we assessed the overall impact is the 

construction of works for Barcelona City Council through the analysis of the vectors that link 

this activity with its natural surroundings (population, waste, materials, atmosphere, soil and 

subsoil, hydrology, energy, wildlife and landscape).  

 

The procedure to achieve the target set is based on the one hand, the determination of the 

initial impact that causes a particular work, and secondly, the implementation of some 

actions aimed at reducing the impact Intel.  

 

Scope  

The Environmental Report will apply to all works undertaken by the City Council and refers to 

both the design phase to the implementation phase.  

 

In this sense, the project editor is responsible for considering, from the design phase, the 

possibility of incorporating the largest possible number of proposed actions to minimize the 

environmental impact that are applicable to his.  

 

Moreover, it is the responsibility of the contractor's assumption of the measures taken since 

the design phase to make them feasible during the execution stage.  

 

Associated document  

The Environmental Report contains the following sections:  

 

Section I. Environmental Index warning to consider in designing the project and consider the 

execution of the work.  

Section II. Corrective action design and implementation.  

Section III. Emergency Plans  

  

Methodology Application  

The methodology is based on measuring 4 Index: The value of the initial impact, the 

threshold value of the final impact on significant environmental alerts, the threshold value of 

the final impact on all alerts, and the total value of Final impact.  
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The value of the initial impact refers to the value of environmental impact that would work 

without corrective measures.  

The threshold value of the final impact on significant environmental alerts, the estimated 

maximum reduction of the impact if applied to all proposed actions for each significant 

environmental alerts.  

 

The threshold value of the final impact on all the alerts, the estimated maximum reduction of 

impact given the significant and not significant alerts, allows the designer, own volition, to 

perform corrective action alerts on environmental not have left significant. 

 

 

The total value of the final impact refers to the value of final environmental impact that will 

work to apply corrective measures.  

 

Calculation of initial environmental impact  

The starting point to begin drafting the Environmental Report is born of the initial 

determination of the environmental impact of a particular work. This initial impact is evaluated 

in section I: Summary of environmental warning (see corresponding document).  

 

To perform this assessment affect two factors that relate to the work (measured from the 

sensitivity matrix), and they have to do with the relative weight of different environmental 

vectors considered for Sewer works City Council of Barcelona (population, waste, materials, 

atmosphere, soil and subsoil, hydrology, energy, wildlife, and landscape).  

 

The relative weight of each of these vectors was performed on a consensus among 

technicians responsible for the City Council, projects, technical writers, technicians of the 

Institute of Construction Technology of Catalonia and technical IMAT - Centre Construction 

Technology. 

 

Sensitivity matrices 

They are the basis for determining whether an environmental impact is significant or not, and 

therefore affect the number of alerts to consider environmental.  
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(A) AN ARRAY OF SENSITIVITY TYPES OF WORK  

Vector 

Environmental 
Town Waste Material Atmospher

Land 

and 

soil 

Hidrology Energy 

Flower 

and 

animals

Landscape
 

Type 

Tanks 4-5 4 4 2-3 3-4 2-3 4 2-3-4 2-3 

Streets 3-4 4 4 2-3 2-3 2-3 4 2-3 2-3 

Collectors 2-3 4 4 1-2-3 3-4 3-4 4 1-2-3 1-2-3 

 

 

(B) SENSIBILITY MATRIX ENVIRONMENT  

Vector 

Environmental 
Town Waste Material Atmospher

Land 

and 

soil 

Hidrology Energy 

Flowera 

and 

animal 

Landscape
 

Environment 

Urban 4-5 4 4 2-3-4 
1-2-

3 
2-3-4 4 1-2-3 1-2-3 

Semi-urban 3-4 4 4 2-3-4 2-3 2-3 4 2-3-4 2-3-4 

Coast 2-3 4 4 1-2-3 
1-2-

3 
3-4 4 4-5 3-4 

 

Sensitivity of the population: this factor is the ability to assimilate or absorber the impact of 

the work, so take values higher sensitivity, especially in residential areas, areas with cultural 

heritage elements and sets to consider (archeological, paleontological, historical) 

Sensitivity waste generation: The ability to take action for the reduction of waste 

production, the choice of materials and execution of the work.  

Sensitivity choice of materials: is the ability to take action for the use of materials with low 

energy or that include measurable environmental improvement. 

Atmospheric Sensitivity: The ability to absorb the atmosphere or absorbed certain amount 

of pollution, so sensitivity is higher in air atmosphere polluted areas, areas with extreme 

weather conditions (presence of fog, investments, and Thermal regimes unfavorable winds). 

Sensitivity of soil and subsoil: the terrain is the ability to assimilate or absorbed the impact 

of the work, so the sensitivity is high when you are affected, especially: permeable soils, soils 

with low capacity, when increased surface runoff when it contributes to increased soil 

erosion. 
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Hydrological sensitivity: this factor is the ability to assimilate or absorbed the impact of the 

work, so the sensitivity is high when the work or protected affecting vulnerable aquifers, 

surface flows vulnerable marine environments, drinking water. 

Energy Sensitivity: The ability to adopt measures to promote energy awareness in society, 

so the sensitivity will be high energy when not covered energy-saving measures, the 

adoption of renewable energy, decreased impact lighting, etc.., where feasible from a 

technical standpoint, economic and environmental. In this case, to take this effect into 

account in the drafting of projects, has set the value to 4.  

Sensitivity of flower and animals: this factor is the ability to assimilate or absorbed the 

impact of the work, which is related to the ecological importance of the value concerned. The 

absorption capacity is lower (be treated in an environment with a high sensitivity) are affected 

when natural areas or protected species of flora or fauna. 

Sensitivity of landscape: the landscape is the capacity to assimilate visually or absorbed 

Changes related work without compromising quality. The sensitivity of the landscape will 

depend on the visibility and quality of the landscape. Thus, when defining the sensitivity of 

the landscape must be taken into account: the visual range, the number of observers and 

their attitude, the visual impact of English, visual properties of the basin, the water and soil, 

terrain shape, topography, slopes, water courses, vegetation, vegetable strata, vegetation 

cover, land use and its incompatibility, the buildings, the chromatic contrasts, shapes, lines 

and textures, the intrusion by the dominance of scale and position, unique elements and 

protection elements.  

 

 

Decreased impact  

The decrease of the impact is assessed from the Section II: design and execution of 

corrective measures (see corresponding document).  

 

This section lists the proposed actions to reduce the environmental impact of each significant 

environmental alerts.  

 

The manager must justify each proposed actions being carried out from the design phase 

(indicating the chapter on memory, budget, information graphics, etc.. Conducted to verify 

the justification).  

 

Regarding the implementation phase, in addition to justify the proposed actions, the 

technician will add a series of blank lines to add other actions to propose to add these lines 
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must be at least 30% of the list of lines applicable and attainable by the designer, with a 

minimum of a line. 

 

Depending on the number of actions that are undertaken with respect to the total number of 

actions performed by the environmental alert, it will score decreased the impact, and placed 

the resulting value of the final impact. In point of execution will join the actions proposed by 

the designer, more blank lines listed in this way will have a scoring margin improvement 

when executing the work with environmental criteria. 

 

Each of Environmental Alerts is multiplied by a coefficient of reduction, this ratio, there is the 

impossibility of reducing the environmental impact of 100% alert, understanding that the only 

way that there is no impact, that there is the alert.  

 

The evaluation of the different reduction coefficients is given based on agreement among 

technicians responsible for the City of Barcelona, Technical Writers Project, Technical 

Institute of Construction Technology of Catalonia and technical IMAT - Construction 

Technology Center. This assessment shows the margin of environmental improvement for 

each of the environmental alerts, and establish criteria for the coefficient of reduction is 

based on the following premise: those alerts where there is difficulty in decreasing their 

environmental impact, determining a reduction ratio lower, and there are those that easily 

measures to decrease the environmental impact they have a higher ratio reduction.  

 

For example:  

(II)Impact 

Home 

(AA) Nº 

Actions 

Applicable 

(AR) Nº 

Actions 

Made 

(DI) 

Decrease 

Impact 

(ARX100/AA)

(CI) 

Calculation 

Impact 

IIXDI/100 

FINAL 

IMPACT 

(II-CI) 

25 5 5 1 20   

Reduction coefficient for this alert 90% 18 7 

 

Calculation of the final environmental impact  

The final calculation of the environmental impact of each environmental alerts made in 

Section II: design and execution of corrective measures, is related directly to Section I. Index 

Environmental Alert.  

 

This direct relationship between Section I and II simplifies the task of the writer of the report 
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because once completed the Section II, the results are entered automatically in Section I, 

which also calculated directly weighting coefficients with respect to the total. This allows the 

comparison between the Final Environmental Impact Initial environmental impact and that 

the final document is defined as% of environmental improvement in the project.  
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8.9 PHOTOGRAPHIC REPORT  

 

MAY 2009  

- Current Status 
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JUNE 2009 

- Signage 

 



 
Urbanització i col·locació d’escales mecàniques a l’Avinguda Sant Josep de la Muntanya  101 
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JULY, AUGUST AND SEPTEMBER 2009 

- Land Clearing 



 
Urbanització i col·locació d’escales mecàniques a l’Avinguda Sant Josep de la Muntanya  103 
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- Demolition 
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- 
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- Pipes 
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OCTOBER, NOVEMBER AND DECEMBER 2009 

- Walls armed 
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- Formwork 

- 
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- Implementation steps and walls 
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JANUARY AND FEBRUARY 2010 

- Installations stairs 
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- 
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- Flowerbed 
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MARCH 2010 

- Finishes 
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9. PLÀNOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


