PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
ÀMBIT OBJECTE DE L’ENCÀRREC
Àmbit del projecte executiu:
-L'àmbit del projecte executiu del Parc del Lliscament es situa en part de la parcel·la municipal
del carrer de la Ginesta 19V, amb referència cadastral 0177201CF4507E 0001 FX, qualificat de
sistema d’Espais Lliures dins el subsector C.3a (aprovat definitivament, reparcel·lat i
urbanització rebuda), i en sòls del sistema Hidrogràfic, que corresponen al barranc de la Font
dels Capellans.
-Fitxa urbanística:
Superfície: 8.950 m2
Classificació: Sòl Urbanitzable executat (sector C03a) i sòl no urbanitzable (Sistema
Hidrogràfic)
Qualificació: Sistema d’Espais Lliures en el subsector C.3a i Sistema Hidrogràfic en SNU
Àmbit de l’estudi previ:
L'àmbit de l’estudi previ es situa en part de les parcel·les municipals del carrer de la Ginesta 20,
ref. cadastral 0200277101 CF4507E 0001 WX, el camí del Roquís 3V, ref. cadastral 9979606
CF3597H 0001 MR i part de la parcel·la del camí del Roquís 9V, ref. cadastral 9776309
CF3597F 0001 HO.
-Fitxa urbanística
Superfície aproximada: 41.610 m2
Classificació: Sòl Urbanitzable i Sòl no Urbanitzable
Qualificació: Sistema d’espais lliures...........37.480 m2
Sistema hidrogràfic...................1.360 m2
Sistema viari.............................. 2.770 m2
Gestió: Planejament derivat, amb part dels sectors C.04, C.05 pendents de desenvolupar i el
subsector C.03a aprovat definitivament, reparcel·lat i urbanització rebuda.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS PARCS
- La superfície permeable total dels parcs ha de ser superior al 60%.
- Aplicar criteris de xerojardineria, amb plantes autòctones que estiguin adaptades al clima de
la nostra zona i poques necessitats hídriques, millorant les condicions ambientals de l’entorn.
- Zones enjardinades amb amplies visuals, evitant zones ocultes.
- La gestió dels recursos hídrics, amb criteris sostenibles, reaprofitar les aigües existents al
freàtic ( pous o mines) i reciclar les aigües de pluja.
-Diversificar les fonts energètiques que abasten la ciutat i apostar per les energies renovables
per assolir l’objectiu d'autoabastiment, amb criteris sostenibles i ambientals.
- Preveure vies o passejos per a vianants i bicicletes, potenciant la inclusivitat.

- Incorporar solucions tècniques per garantir l’accessibilitat universal dels sistemes viari i
d’espais lliures, de les xarxes de serveis i del mobiliari urbà.
-Connectar i integrar la urbanització amb les xarxes d’infraestructures, energia, comunicacions i
serveis públics existents.

CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS
El projecte executiu del Parc del Lliscament haurà de definir:
- Les obres d’enderroc prèvies si són necessàries.
- La remodelació de l’actual Skatepark, conservant el quarter pipe actual, seguint la normativa
oficial.
- Ampliar l’actual Skatepark amb una zona de «pools», altres elements i espais esportius
complementaris al cantó nord de la pista actual.
- Equipament i mobiliari urbà.
- Traslladar la zona de la petanca i pista esportiva actual, a l’entorn del parc de la Festa.
- Crear una nova zona d’aparcament arbrada per a vehicles a la part nord de l’àmbit.
- Preveure el possible tancament nocturn del parc.
- Enjardinament dels nous espais verds a la part sud de l'àmbit, en contacte amb l’avinguda de
Riudoms i del conjunt del parc.
- Obres de soterrament de la torre d’alta tensió existent i les obres de les instal·lacions
vinculades al projecte.
-Incloure dins el programa de les tecnologies TIC (Tecnologies de la informació i comunicació).
Fer arribar la fibra òptica municipal, gestió intel·ligent de l’enllumenat, pas de vianants
il·luminat, telecontrol els sistemes de reg, sensors de qualitat de l’aire i soroll i dades
meteorològiques de l’entorn, càmeres de vídeo de vigilància.
- La topografia detallada del lloc amb la situació exacta i denominació de les espècies vegetals.
- Un estudi fitosanitari de l’arbrat.
-Les zones de l’Skatepark està afectada pels barrancs del Molí, dels Capellans i de la Mina (o
de Mas Gassot), les activitats previstes en aquest encàrrec seran compatibles amb les
normatives hidràuliques, urbanístiques i de protecció civil.
Contingut documental de la redacció del projecte executiu del parc del Lliscament:
- Serà un projecte executiu complet en compliment de les normatives oficials.
- Estudi de Seguretat i Salut.
- Pressupost d'execució de les obres, en format ITEc i en format editable BC3 o similar.

- Documentació gràfica del projecte en format digital editable, a l’espai model, georeferenciat
amb les coordenades UTM 31N, sistema de referencia ETRS-89 i extensió .dwg (versió 2004)
o .dgn Versió 8, en CD i paper Din A-3.
L’estudi previ dels Parcs dels Capellans i de la Festa, piscines municipals a l’aire lliure i zona
esportiva haurà de preveure:
- A la zona del Parc de la Festa, zones per a activitats festives culturals i musicals, on s’hi
puguin realitzar activitats com tallers culturals i educatius, les Barraques de la Festa Major amb
aforament màxim de 12.000 i 15.000 persones, concerts i espectacles musicals amb aforament
entre 5.000 i 8.000 persones, fires com la del Cavall per Sant Jaume amb aforaments d’unes
5.000 persones.
- Incorporar una zona de petanca.
- Incorporar un corre-can.
- A la zona del Parc dels Capellans, redistribuir les masses de vegetació per afavorir espais de
relació, lleure i descans.
-Les edificacions al servei del parc i els usos admesos, com un possible lloc de trobada,
vestuaris, lavabos, no podran superar els 7m d’alçada, podent ser reutilitzades les
construccions existents. L'ocupació màxima serà del 5%.
-La zona del parc de la Festa està afectada pels barrancs del Molí, dels Capellans i de la Mina
(o de Mas Gassot), les activitats previstes en aquest encàrrec seran compatibles amb les
normatives hidràuliques, urbanístiques i de protecció civil.
- En la futura fase del projecte executiu, dins la zona del parc de la Festa, serà preceptiu un
estudi arqueològic, atesa la proximitat del jaciment neolític J-30, situat en el camí del Roquís,
inclòs en el catàleg del PEPPHAN (Pla Especial de Protecció del Patrimoni Historicoartístic i
Natural de Reus).
Contingut documental mínim indicatiu:
-Memòria justificativa de la proposta
-Plànols en planta i seccions que desenvolupin la idea.
-Avanç del pressupost d'execució de les obres.

DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:
Per ofertar:
- Foto aèria
- Àmbit a actuar
- Fitxa indicativa de la inversió
Per redactar:

- Documentació gràfica i cartogràfica del lloc a actuar en format editable.
- Estudi d’inundabilitat per l'elaboració del POUM de Reus” realitzat per FLUMEN l’any 2009.
- "Estudi d’inundabilitat i mesures correctores de la zona del parc de la festa" que ha
d’encarregar el departament d'Enginyeria i validat per l’ACA, que analitza les actuacions
correctores necessàries per tal de evitar la inundabilitat dels entorns de la zona d’ skatepark i
del Parc de la Festa.
- Fotos del lloc a actuar.
- Plec de condicions tècniques particulars en urbanitzacions amb característiques similars
realitzades anteriorment.

