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1.. INTRODU
UCCIÓ
Els pro
ojectes que promou el Consorci
C
d’Ed
ducació de Barcelona
B
s’h
han de fonam
mentar en l’e
excel·lència
del dissseny i l’optim
mització dels
s recursos ecconòmics, en
nergètics i materials.
L’exce
el·lència en el
e disseny arrquitectònic és un paràm
metre difícilm
ment quantificcable, però el
e Consorci
d’Educcació de Barrcelona vetlla
arà perquè to
ots els projec
ctes de la ciu
utat es facin dins un marc
c en el que
es priioritzi a les persones, i s’atenguin
n a valors com:
c
la dura
abilitat des de la idone
eïtat en el
mante
eniment; les solucions
s
constructives rracionals i se
enzilles; la inttegració ambb l’entorn; l’o
optimització
de reccursos energ
gètics per as
ssolir, un grrau desitjable
e d’autosufic
ciència; l’adaaptabilitat i flexibilitat
f
a
possib
bles canvis; i la incorpo
oració de sisstemes tecnològics i de comunicaciió eficients quan sigui
convenient.

2.. ÀMBIT D’’ACTUACIÓ
L’àmb
bit d’actuació
ó es troba al
a carrer de Ferran Juno
oy, entre el carrer Sao Paulo i el passeig
p
de
Potosíí, al barri del Bon Pastor al districte d
de Sant Andrreu.
Superrfície solar:
Qualificació urbanística:

Titularr:

Proposta d’àmbit d’actuació:
d

3.237 m2
Sòl destin at actualmen
nt en una part a equipam
ment públic (7
7b) i en
altra a esp
pai lliure (6b)). Es tramitarrà un Pla de Millora amb l’objectiu
que la qua
alificació fina
al sigui tot el solar equipaament públic (7b)
Actualmen
nt una part és de propieta
at municipal i altra part és
particular sobre la que
e l’Ajuntamen
nt de BCN haa iniciat un procés
d’Ocupaciió Directa. La
a propietat fin
nal de la totaalitat del sola
ar (7b)
d’equipam
ment públic se
erà municipa
al.
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La sup
perfície apro
oximada de l’actuació d’e
edificació és de 3.500,00
0 m², i la supperfície apro
oximada de
l’actua
ació d’arranja
ament exterio
or és de 1.50
00,00 m².

3.. ANTECED
DENTS. ES
STAT ACT
TUAL
Parcel.la resultant assenyalada
a amb el cod
di FRE1 en el
e plànol de finques resulttants del pro
ojecte de
reparccel·lació de la
a Modificació
ó puntual dell Pla Genera
al Metropolità
à al Subàmbiit 2 del Secto
or IV “La
Maquiinista”, amb una
u superfíc
cie de 3.237 m
m2 i amb qualificació urb
banística de 77b (Sòl destinat a
equipa
ament públicc). Annexem extracte de lla normativa vigent.
L’àmb
bit està sotmè
ès en un pro
ocediment d’’Ocupació Directa d’una part de la sseva superfíc
cie ( la part
de pro
opietat privad
da) mitjança
ant el qual l’A
Ajuntament de Barcelon
na vol acceleerar la dispo
onibilitat de
l’espai per la consttrucció de l’e
escola de La Maquinista.
Pròxim
mament l’Aju
untament de Barcelona tramitarà un
n Pla Espec
cial Urbanísttic i de Millo
ora Urbana
(PEUiMU) per tall d’ajustar la
a geometria de la parc
cel.la final i els paràmeetres urbanís
stics a les
ograma funcional d’una e
escola de 2 línies.
necessitats del pro
ustos que ess treballaran sobre la norrmativa vigen
nt (i els quals
s regiran el cconcurs per la redacció
Els aju
del pro
ojecte objectte d’aquest concurs)
c
sera
an els següents:
Ocupa
ació màxima:
Edifica
abilitat màxim
ma:
Alçada
a màxima (a comptar des
s del carrer F
F. Junoy:
Vols m
màxims perm
mesos
A carrrer Sao Paulo
o:
A Ferrran Junoy:

0%
80
4.500,00 m2
13
3,50 m PB+22 (nivell apro
ox.22,20m)
4,5 m
1,8 m
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4.. OBJECTE
E DEL CON
NCURS
L’objecte del conccurs és la re
edacció delss estudis pre
evis, avantprojecte, projeecte bàsic, la llicència
ental, projectte executiu, projecte d'in
nstal•lacions, certificació
ó energètica,, estudi de seguretat i
ambie
salut i documentss de sostenib
bilitat i medii ambient, així
a com la possible
p
adjuudicació de la direcció
d'obra
a, liquidació d’obra
d
i certifficació energ
gètica en cas
s de que es consideri
c
neccessari.
L’actuació a realitzzar consisteix en la consstrucció d’una
a nova escola de dues líínies d’educa
ació infantil
i de p
primària amb
b tot el programa funcio nal interior i exterior normatiu. Al trractar-se d’u
un solar de
reduïd
des dimensio
ons s’haurà de tenir esp
pecial cura en la disposic
ció de les peeces i en l’o
optimització
dels espais.
L’adjudicatari del present enc
càrrec, serà el responsa
able de reda
actar el projeecte Bàsic, la llicència
ambie
ental, Projectte Executiu, projecte d'in
nstal•lacions
s, certificació
ó energètica,, estudi de seguretat i
salut, documents de
d sostenibillitat i medi a mbient, tenin
nt en compte
e el marc dee requerimen
nts, el marc
òmic i la norm
mativa actual que li és d’a
aplicació.
econò

5.. CARACTE
ERÍSTIQUES DE L’A
ACTUACIÓ
Ó
ACTUACIÓ:

NOVA ESCOLA PÚ
ÚBLICA DE 2 LÍNIES LA
A MAQUINIS
STA, AL
ANT ANDREU
U DE BARC ELONA
DISTRIICTE DE SA

TIPOL
LOGIA:

NOVA E
EDIFICACIÓ
Ó I ARRANJA
AMENT ESP
PAI EXTERIO
OR

SUPE
ERFICIE EDIF
FICACIÓ:

3.500,0
00 m²

SUPE
ERFICIE PAT
TI:

1.500,0
00 m² (pista esportiva in
nclosa)

COST
T MÀXIM DE LES OBRES
S:

4.500.0
000,00 € (IVA
A 21% inclòs
s)

4.. ABAST DEL
D
TREBA
ALL
Docum
mentació a lliurar:
-

Estudis prrevis
Avantproje
ecte
Projecte Bàsic
B
Llicència ambiental
a
Projecte executiu
e
Estudi de Seguretat i Salut
S
Control de
e Qualitat
Documentts de sostenibilitat i medi ambient

mentació lliurada pel CEB:
Docum
-

ecte
Plànol d’àmbit de proje
Aixecament topogràfic
c del solar
Avançame
ent paràmetrres urbanísticcs nou Pla Especial
E
en re
edacció
Estudi Geo
otècnic del te
erreny
Estudi com
mpositiu del subsòl,
s
Estudi hidrogeològic
Documentt de “Criteris per a la con strucció d’ed
dificis de nou
us edificis peer a centres docents
d
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-

públics” de
el Departame
ent d’Ensenyyament de la
a Generalitat de Catalunyya.
Manual d’e
estructuració
ó informàtica
a, en pdf
Plec d’estrructuració de
e la memòria
a ambiental, en .pdf
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de
e sostenibilita
at en projecttes d’obres .p
pdf
Documentt de Criteris de
d disseny d el CEB

ues a realitzzar durant la
a redacció d els treballs::
Tasqu
-

Durant la redacció
r
del projecte i fin
ns a la seva aprovació
a
ad
dministrativa,, el redactor haurà
d’assistir a totes les re
eunions de se
eguiment a le
es que sigui convocat, aiixí com incorrporar els
ajustos i modificacions
m
s que se’n de
esprenguin.

-

També es realitzaran les presentaccions necess
sàries amb le
es Associaciions de veïns
s, entitats
de la zona
a i veïns en general
g
per a pactar la so
olució propos
sada. S’haurà
rà de generar la
documentació necessà
ària per a do
onar suport a aquestes po
ossibles pressentacions que es
realitzin de
el projecte.

Reque
eriments pe
er a la redacció del proje
ecte:
-

El projecte
e haurà de donar complim
ment a la “Ins
strucció tècn
nica per a l’applicació de criteris
c
de
sostenibilittat en projec
ctes d’obres”,, de l’Ajuntam
ment de Barc
celona, publiicada al núm
mero 14 de
la gaseta Municipal
M
de
e Barcelona, en data 15 de
d maig de 2015”.
2
La insttrucció es po
ot
descarregar al següen
nt enllaç
http://www
w.ajsostenible
ebcn.cat/ins_
_cat_cap_ob
bres_maq_67
7292.pdf

L’adjudicatari haurrà de donar compliment
c
a la normativ
va que li és d’aplicació
d
i aal Pla Especiial
Urban
nístic i de Milllora Urbana (PEUiMU) e n tramitació pels Serveis
s Urbanísticss de l’Ajuntam
ment de
BCN, quines deterrminacions s’avancen en
n per concurs
s i que són le
es següents:
ació màxima:
Ocupa
Edifica
abilitat màxim
ma:
Alçada
a màxima (a comptar des
s del carrer F
F. Junoy:
Vols m
màxims perm
mesos
A carrer Sao
S Paulo:
A Ferran Junoy:
J

80
0%
4.500,00 m2
13
3,50 m PB+22 (nivell apro
ox.22,20m)
4,5 m
1,8 m

Reque
eriments a considerar
c
per
p la redac ció del projecte:

A
A. Característtiques edifici i sostenibilittat
Edifici amb
b certificació d’eficiència energètica A segons dettermina la di rectiva 2012
2/27/UE,
transposad
da parcialme
ent al RD 235
5/2013. amb
b els criteris nZEB.
n
Calefacció
ó i renovació sectoritzada
a el màxim po
ossible (per plantes, per orientacions
s, etc...).
La introducció de mèto
odes de consstrucció pass
siva , bioclimàtica o de biioconstrucció
ó (com
etals ) seran benvinguts ssobre tot en l’espai pati.
murs vege
Diferenciació entrada a l’escola en
ntre cicle infantil i cicle superior. Els acccessos esta
aran
preferiblem
ment als carrrer Sao Paulo
o i Ferran Ju
unoy amb uns espais sufiicients davan
nt la porta
d’accés pe
er l’espera de
e les famíliess..
Sectoritzacció de zones
s que es pod en compartid
des amb el barri,
b
com araa pistes, gim
mnàs i hort,
amb accesssos indepe
endents que p
permetin sep
parar l’ús d’a
aquests espaais del funcio
onament de
l’escola (cas extraesco
olars adults), en horaris no lectius.
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B Aules i espa
ais interiors
Aules de diferents
d
mides per perm etre treball entre
e
diferentts grups, am b il·luminació
ó exterior i
visibilitat entre
e
espais.
Passadisssos o espais alternatius ú
útils per a l’ac
ctivitat educa
ativa i no nom
més espais de
d
circulació.
Visual entrre aules i passadís i acce
essos amplis
s.
Bona comunicació entre espai inte
erior i exteriorr (sobretot en
n infantil).
Obertures exteriors que es puguin enfosquir les aules si s’e
escau. Sensee que hi hagi reixes a
les finestre
es.
Terres fetss de materialls resistents però càlids.
Espais inssonoritzats (e
espai música
a, psicomotric
citat, espai polivalent). Esspais per acttivitats
diverses amb
a
possibilittat de comun
nicar-se entre elles (pode
er fer espais més petits o un de
gran)
Aules amb
b lloc per mobles que perrmetin guardar les motxilles i objectess personals.
Gimnàs pe
er activitats escolar
e
Dotatt de vestuaris, lavabos i espai per a gguardar mate
erial.

C Espai exterrior
Amb usos pedagògics diferents i q ue inclogui àrees
à
que pe
ermetin joc siimbòlic, gron
nxadors ,
taules esm
morzar, sorra
al, escenari e
exterior , bancs, taules pin
ng pong, jocss de taula, zona
lectura ....
Pati assole
ellat i que a la vegada tin
ngui ombres. Que hi hagi vegetació s uficient per a poder
tenir un am
mbient natura
alitzat.
Pista polie
esportiva esc
colar. Associa
ades a vestu
uaris i lavabo
os i que no siigui ni estigui en el lloc
central dell pati.

D Cuina i men
njador
Que el me
enjador pugui ser un espa
ai polivalent. que a la veg
gada es puguui sectoritzarr en espais
de 60 alum
mnes (objectiu de reduir ssoroll entre altres).
a

Posterriorment si le
es obres es duen
d
a terme
e es contracttarà la direcc
ció d’obra. (O
OBS: penden
nt Infra.cat)
Duran
nt el procés de
d redacció del
d projecte h
hi haurà un mínim
m
de 2 validacions dee la proposta
a.

