PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES PER
A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PÚBLIC DESTINAT A ALLOTJAR HABITATGES PÚBLICS I
L’ESCOLA D’ADULTS.

L’objecte de present concurs d’idees es disposar de propostes que han de servir per a orientar
l’acció municipal i desenvolupar-la amb posterioritat amb el corresponent projecte o projectes
executius, tants com ho disposis les fases que es prevegi un i les disponibilitats pressupostàries
de l’ajuntament ho permetin.
La documentació que es presenti ha de considerar:
1. Els elements d’urbanització del carrer de la Tramuntana en el tram que afronta la finca
objecte del concurs, entre les avingudes de Catalunya i del Mediterrani.
2. Encaixar dins el gàlib edificable, en planta baixa i quatre plantes pis el programa que
s’indicarà a continuació i que és la implantació d’un centre educatiu públic per a adults
i una part d’ús d’habitatges amb un màxim de 85. La planta soterrània podrà ocupar
l’espai de sota el pati o eixida de la finca amb aparcament i altres instal·lacions que la
legislació sectorial ho permeti.
La finca on s’ha de projectar l’escola d’adults i els habitatges és a la rambla de les Vinyes, entre
l’avinguda de Catalunya i l’avinguda del Mediterrani , ja que l’ajuntament de Ripollet ha instat
una modificació puntual del Pla General Metropolità per tal que l’edifici afronti a la Rambla de
les vinyes enlloc del carrer Tramuntana. La finca objecte d’aquest concurs d’idees té una
superfície segons planejament vigent de 1.490,00 m2 , i tota una altre peça de sòl adscrita a
l’anterior qualificada de verd privat i que té una superfície segons planejament de 713,70 m2. El
sostre edificable sobre rasant (no inclou els possibles soterranis, altells de planta baixa o espai
sota coberta) i que es podrà materialitzar damunt la part de finca de 1.488,40 m2 és de 7.442
m2 on s’hi ha d’encabir el programa funcional de l’escola d’adults i els habitatges. La fondària
edificable és de 12 metres en el cos de l’edifici i en totes les plantes sobre rasant. El soterrani
podria ocupar també la franja de 5 metres del verd privat, el que en resultaria una amplada de
soterrani de 17 metres. L’alçada reguladora màxima serà de planta baixa més quatre plantes, o
un màxim de 16,70 metres amb les condicions i, en termes generals la proposta s’ajustarà a la
tipologia que desenvolupen els articles 236 a 245 de les normes urbanístiques de vigent Pla
General Metropolita, a tal efecte vegis els comentaris que conformen l’annex 1. del present plec
de condicions
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PROGRAMA FUNCIONAL QUE CALDRÀ DESENVOLUPAR.

REFERIT ALS HABITATGES
Els 85 habitatges serà el nombre màxim a encabir-hi, amb programes diversos pensats per a
diferent nombre d’ocupants, a tal efecte es valorarà la diversitat de tipologies proposades.
S’han de preveure tantes places d’aparcament com a habitatges hi hagin i preparades, aquestes
places, per a vehicles elèctrics.
S’han de preveure aparcaments per a bicicletes i altres vehicles lleugers de mobilitat personal.
Un 10% dels habitatges proposats i també els seus corresponents aparcaments seran adaptats
per a persones amb mobilitat reduïda tot i que la llei del dret a l’habitatge estableix un mínim
del 3%.

REFERIT AL CENTRE EDUCATIU
El centre educatiu per a adults disposarà dels espais mínims que es desenvolupen a continuació
i que es podran desenvolupar en planta baixa, plantes pis i fins i tot planta soterrani si la
legislació sectorial ho permetés:
8 aules amb una cabuda de 25 alumnes
2 aules adaptades per treballar amb ordinadors portàtils
1 aula per a activitats artístiques
1 aula d’estudi amb espai d’estada per a fer treballs d’equip i amb connexions d’internet
2 sales de reunions o trobada
aula d’informàtica equipada
sala polivalent per a fer-hi actes diversos
1 aula laboratori de ciències
banys necessaris
1 sala de canguratge
1 sala de professors amb connexió a internet
Secretaria – consergeria
Despatx detenció individualitzada
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1 Sala reunions alumnat
1 Sala menjador office
1 Magatzem per a guardar material
1 Magatzem per a material de neteja.
Es tindrà especial cura en possibilitar l’accés des de l’escola d’adults cap als espais lliures de la
parcel·la i fins i tot que també les finques annexes, part de les quals es puguin compartir com a
patis del futur complex d’equipaments veí a la mateixa illa de cases i centre docent objectes del
present concurs d’idees.

REFERIT A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER TRAMUNTANA
Caldrà indicar els perfils longitudinals i transversals proposats dins el límit màxim fixat pel
planejament vigent que s’indica en l’ANNEX de manera gràfica. Caldrà fer atenció especial el
tractament del límit oposat al de l’edificació en tant que llinda amb el parc de “Els Pinetons”.
Es valorarà la proposta d’utilització de materials sostenibles i de fàcil manteniment.

REFERIT A QÜESTIONS GENERALS
Es valorarà la integració de l’edifici en el seu entorn, la formalització de la façana a la rambla de
les vinyes i la connexió amb els espais posteriors oberts destinats a equipaments i les zones
verdes del parc del Pinetons i el caràcter de “límit de la ciutat construïda” que tindrà aquest
edifici.
Caldrà plantejar fases de desenvolupament i construcció de l’edificació, de tal manera que
aquestes fases proposades en la del conjunt puguin funcionar de manera autònoma i no
depenent de la fase o fases que quedessis per edificar.
La proposta d’urbanització de carrer Tramuntana també es podrà proposar la construcció per
fases que puguin funcionar de manera autònoma.
Tan en l’edifici que es proposi com en la urbanització del carrer Tramuntana i pel que refereix a
les mesures de minimització d’impacte ambiental i estalvi energètic de les propostes es valorarà
no solament l’acompliment de les prescripcions del Codi Tècnic de l’Edificació i la reglamentació
sectorial aplicable (veure annex 1) ja que és voluntat manifesta i expressa de l’ajuntament de
Ripollet d’incorporar en el conjunt del futur edifici totes aquelles mesures innovadores de
sostenibilitat ambiental, com per exemple les vinculades amb la recollida selectiva de residus,
l’estalvi energètic i d’altres recursos naturals i que tinguin per a objectiu estalviar energia i aigua
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i fomentar la mobilitat sostenible, més enllà dels requisits en aquesta matèria que obliga la
normativa d’obligat compliment.
Es valorarà especialment un estudi econòmic general i per fases de les diferents parts del
projecte: urbanització del carrer, escola d’adults i habitatges.

DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ LLIURAR

FASE 1
En aquesta fase, de la que en sortiran escollides quatre propostes, la documentació a presentar
és la que s’indica en el plec administratiu, encaminada a l’avaluació de treballs previs.
El jurat escollirà els quatre aspirants que passaran a la següent fase (FASE 2) i a continuació
s’indica la documentació que caldrà que lliurin.

FASE 2
Tot i que els documents que s’indiquen a continuació siguin els mínims necessaris, s’admetran
aquells document complementaris que els concursant creguin oportuns per a fer més
entenedora la proposta.
La documentació és lliurarà en suport paper de format DIN-A3 i no enquadernats i impresos a
una sola cara per tal de poder servir per a una possible exposició de les propostes.
La documentació és lliurarà acompanyada d’un suport informàtic que permeti la seva lectura
però no la seva edició.
El contingut de la documentació s’haurà d’ajustar a tres DIN A3 i tres DIN A4 i haurà de contenir:
•
•
•

Memòria justificativa de la proposta on es justifiqui i expliqui i detalli les idees força de
la proposta i també la justificació de la viabilitat de les fases proposades.
Un estudi general i justificat del cost global, de l’edificació, i del carrer Tramuntana i de
cadascuna de les fases. Es valorarà la justificació dels cost per m2 edificable de la
proposta.
Els plànols necessaris per a emplaçar i comprendre la proposta.
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ANNEX 1 – NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
En tractar-se d’una fase concurs, el resultat del qual s’utilitzarà per a la redacció del plec de
condicions per a la redacció del projecte executiu definitiu, la normativa d’obligat compliment
sectorial com és el codi tècnic de l’edificació, normatives urbanístiques, decrets d’accessibilitat,
decrets d’habitabilitat, etc... tindran que tenir-se presents al proposar les idees i es podrà valorar
la facilitat que, l’haver-les tingut present, pugui suposar per a la redacció del projecte executiu
diferent. En cap cas les normatives d’obligat compliment, en aquesta fase del concurs no pot ser
excloent de les propostes presentades.
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ANNEX 2 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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EMPLAÇAMENT

A Ripollet, en data de la signatura electrònica
L’arquitecte tècnic municipal
Oriol Bayó Padró

L’arquitecte municipal
Jordi Fortuny Aguiló

7

