PLEC DE CRITERIS D’INTERVENCIÓ DEL CONCURS PER LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE DEL CEM LA MARINA, AL CARRER DEL COURE, 5, AL BARRI DE LA
MARINA DE PORT, DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC, BARCELONA.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ .......................................................................................................... 2
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ ................................................................................................. 2
3. HISTÒRIA DEL BARRI DE LA MARINA DE PORT .................................................. 3
4. ANTECEDENTS. ESTAT ACTUAL ........................................................................... 3
5. PLANEJAMENT VIGENT .......................................................................................... 4
6. OBJECTE DEL CONCURS ....................................................................................... 7
7. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ .................................................................. 8
8. CRITERIS DE DISSENY .......................................................................................... 10
9. CONDICIONANTS DELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ ......................................... 12
10. ABAST DE LA FEINA ............................................................................................ 13
11. PLÀNOLS I FOTOPLÀNOLS DE SITUACIÓ I URBANÍSTIC ............................... 16
12. FOTOGRAFIES ...................................................................................................... 17

1

1. INTRODUCCIÓ
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona en aquesta nova etapa s’han de
fonamentar en l’excel·lència del disseny i l’optimització dels recursos econòmics,
energètics i materials.
L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable,
però l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin
dins un marc en el que es prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la
durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i
senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per assolir,
un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient.

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
El present projecte es desenvoluparà en l’àmbit contigu a l’existent Poliesportiu
Municipal de La Marina (PAV-3), situat al Carrer del Coure, núm. 5, la nova ampliació
també suposarà l’extensió i urbanització del Carrer del Coure fins a connectar amb el
Carrer de l’Energia, al barri de La Marina de Port, al Districte de Sants-Montjuïc.
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Figura 1. Solar àmbit d’actuació Maig 2018.

1. Carrer de l’Energia.
2. Carrer del Bronze.
3. Carrer del Coure.
4. Poliesportiu Municipal La Marina, existent.
5. Àmbit d’intervenció, ampliació instal·lacions existents.
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6. Àmbit intervenció, urbanització del Carrer del Coure.
7. Àmbit a reconfigurar per la connexió entre els dos edificis.
8. Futura residència de Gent Gran. (a dia d’avui, no està programada la seva
construcció).
La superfície de la parcel·la (5) de l’àmbit d’intervenció té 942 m2. L’àmbit
d’urbanització (6) té una superfície de 1.065 m2.
El programa de la proposta inclou com a elements principals, una piscina, vestidors,
sales esportives i tècniques, així com les zones comunes, serveis generals i altres
espais esportius especificats més endavant. Aquesta ampliació suposarà que
l’equipament esportiu actual del Poliesportiu Municipal de La Marina adquireixi
qualificació de CEM.
Actualment, hi ha construït el Poliesportiu Municipal de La Marina (PAV-3).
L'àmbit del projecte té la següent qualificació urbanística:
 7a Equipaments actuals

3. HISTÒRIA DEL BARRI DE LA MARINA DE PORT
El territori organitzat entorn de l'actual passeig de la Zona Franca havia estat un espai
predominantment agrícola, que rebia la denominació de la Marina de Sants. La
inauguració del canal de la Infanta, l'any 1819, va significar la substitució dels conreus
de secà pels de regadiu i la concentració de la majoria de terres en mans de grans
societats. A finals del segle XVIII s´hi havien iniciat les activitats industrials amb
l´aparició dels primers prats d´indianes, atrets per les grans extensions de terreny i la
disponibilitat d'aigua que oferia la zona. Posteriorment, la prohibició, l'any 1846,
d'instal·lar fàbriques a l'interior de la ciutat va afavorir que s'implantessin en terrenys
perifèrics com els de La Marina.
Així, a principis del segle XX, les hortes, els camps, les masies i el barri de pescadors
de Can Tunis van anar deixant pas al port, a la indústria i als diferents nuclis urbans. El
passeig de la Zona Franca és avui la via principal del barri, i relliga tot un mosaic de
barriades, la majoria d'elles molt petites, nascudes en diferents èpoques i
circumstàncies (Port, Can Clos, Polvorí, Ferrocarrils Catalans, Sant Cristòfol, Estrelles
Altes, La Vinya, Plus Ultra...).

4. ANTECEDENTS. ESTAT ACTUAL
L’edifici objecte del present projecte d’edificació es construirà a la Marina del Port, en
una gran parcel·la de 18.525 m2, situada entre els carrers Energia, Coure i Bronze. Els
terrenys formaven part de l’antic complex esportiu de la SEAT, actualment s’hi troba el
Poliesportiu Municipal de La Marina (PAV-3), construcció finalitzada el desembre de
2016, la resta de la parcel·la es troba en desús.
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El Poliesportiu construït no ocupa la totalitat de la parcel·la i es troba adossat al carrer
del Bronze i Coure. L’espai restant de la parcel·la, actualment una explanada de sauló,
és l’espai de reserva per l’ampliació del PAV-3 a un CEM (piscines i fitness). L’àmbit
d’actuació és bàsicament pla a cota del carrer Coure per on hi ha l’accés al
poliesportiu.
L’actuació del Poliesportiu Municipal de La Marina es va emmarcar en l’actuació de
“Redacció d’un nou projecte per a la construcció del poliesportiu municipal al carrer
Energia” previst en el Marc estratègic de l’Ajuntament i del Programa d’actuació del
Districte de Sants-Montjuïc (PAD 2012-2015).
Segons consta en la Fitxa d’Informació Patrimonial emesa el 23 d’octubre de 2013 per
la Direcció de Serveis d’Inventari i Informació Patrimonial, la parcel·la que conté els
terrenys està inscrita a favor de l’Ajuntament de Barcelona, així com els vials que la
circumscriuen.
L’any 2018 es van redactar uns Estudis Previs per a validar que en aquest solar, àmbit
d’objecte, era compatible ubicar el programa funcional d’ampliació, detallat a
continuació. Els Estudis Previs es publiquen a efectes indicatius, però, en cap cas són
vinculants. El programa funcional i alguns dels condicionants d’aquest concurs han
variat respecte l’inicial. La construcció del nou equipament i segons el present plec de
concurs es portarà a terme en una única fase.

5. PLANEJAMENT VIGENT
El planejament vigent és el PLA DE MILLORA URBANA PER A LA REORDENACIÓ
DE L’ANTIC COMPLEX ESPORTIU DE LA SEAT I EL CEIP RAMON CASAS,
SITUATS ENTRE EL CARRER DE L’ENERGIA, DEL BRONZE, DE L’ALUMINI I
CARRETERA DEL PRAT (en endavant ‘PMU), aprovat definitivament per la
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en sessió d’1 de juny de 2010 i
amb l’acord de 15 de novembre de 2010.
Entre els objectius urbanístics del ‘PMU estan ubicar i ordenar la construcció d'un
equipament poliesportiu, amb pistes i una piscina com a usos principals, així com
d’endreçar el viari existent per tal d’organitzar els accessos de les diferents peces
d’equipaments.
El ‘PMU reserva un total de 2.916 m2 de sòl qualificat d’Equipaments comunitaris i
dotacions actuals (clau 7a) per a l’esmentat pavelló esportiu i 972 m2 de sòl previst per
a la residència i centre de dia per a la gent gran, conformant l’illa d’equipaments.
La resta de sòls que envolten la peça d’equipament, són qualificats de Xarxa viària
bàsica (clau 5).
El tipus d’equipament previst per als sòls de referència és l’esportiu i recreatiu.
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El planejament preveu l'obertura de la continuació del carrer del Coure fins arribar al
Carrer de l'Energia creant una illa delimitada per aquests dos carrers, el carrer del
Bronze i el tram de carrer paral·lel a Energia que va de Coure fins a Bronze (aquest
tram està considerat actualment com a continuació del carrer del Coure, amb el mateix
nom).
Les condicions d’edificació de l’equipament pavelló poliesportiu venen regulades per
l’article 13 de la Normativa del ‘PMU de la forma següent:







El tipus d’ordenació és segons volumetria específica de configuració flexible.
L’ocupació màxima sobre rasant és del 100%.
L’altura reguladora màxima està determinada segons el perfil regulador del pla.
La cota màxima d‘alçada del perfil regulador es situa entre 10,50 i 12 metres
per sobre de la cota de la rasant del carrer.
No es fixa cap nombre màxim de plantes.
El sostre edificable màxim sobre rasant és de 8.000 m2st.

Ordenació:
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NOU PLANEJAMENT i GÀLIBS
Els gàlibs màxims permesos són els que determina el planejament vigent. De manera
justificada i raonada s’acceptaran lleugeres modificacions d’aquests gàlibs, sempre
que no afectin les condicions generals de la futura residència de gent gran del costat.
Es poden prendre com a referència els estudis no vinculants del document
Desenvolupament de l’avantprojecte del CEM La Marina que s’adjunta en el present
concurs.
Ateses les previsions urbanístiques realitzades per al ‘PMU vigent i les Ordenances
Metropolitanes d’Edificació del Pla General Metropolità de Barcelona, qualsevol
alteració d’aquestes previsions requerirà l’oportuna realització d’una figura de
planejament derivat, si s’escau.
En cas que la proposta del projecte afecti lleugerament els gàlibs permesos per l’actual
planejament, s’acceptarà de la formulació i tramitació d’un Pla Especial Urbanístic
(PEU) el qual concretarà els paràmetres reguladors de les edificacions i/o modificació
puntual del planejament vigent.
En aquest cas, caldrà minimitzar i justificar la incidència que pugui tenir la nova
ordenació de l'equipament esportiu en la futura residència de gent gran adjacent
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prevista. Cal tenir en consideració que al tractar-se d'un equipament residencial
s'haurà de garantir la preservació de la intimitat i assegurar nivells convenients
d'il·luminació i insolació en base a l'art. 264 de les NNUU del PGM.
Aquest nou planejament derivat, si s’escau, formarà part de l’encàrrec objecte d’aquest
concurs.

6. OBJECTE DEL CONCURS
L’objecte d’aquesta actuació és l’ampliació de l’actual Poliesportiu Municipal de La
Marina (PAV-3), així com la urbanització del Carrer Coure connectant-lo fins al
Carrer de l’Energia.
El programa de la proposta inclou com a elements principals, una piscina, vestidors,
sales esportives i tècniques, així com les zones comunes, serveis generals i altres
espais esportius especificats més endavant. Aquesta ampliació suposarà que
l’equipament esportiu actual del Poliesportiu Municipal de La Marina adquireixi
qualificació de Centre Esportiu Municipal (CEM).
El projecte d’ampliació justificarà a nivell funcional que l’encaix de tot l’equipament
esportiu garanteix el bon funcionament de la nova ampliació amb l’equipament esportiu
actual del Poliesportiu Municipal de La Marina (PAV-3).
L’adjudicatari del present encàrrec, serà el responsable de redactar l’avantprojecte, el
projecte bàsic i la llicència ambiental, el projecte executiu, el projecte
d'instal•lacions, la certificació energètica, l’estudi de seguretat i salut i els documents
de sostenibilitat i medi ambient de l’equipament esportiu, així com també el seguiment i
la direcció d’obra, en cas de que es consideri necessari, tenint en compte el marc de
requeriments, el marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació.
Així mateix, serà el responsable de la redacció del planejament derivat, Pla Especial
de Millora Urbana – PEMU, si s’escau.
També és possible que s’encarregui a l’adjudicatari la redacció del projecte de
mobiliari, equipament esportiu i senyalística, així com el seguiment de la producció
i la seva col·locació i liquidació d’obra, en cas de que es consideri necessari.
El projecte bàsic i el projecte executiu seran validats per Institut Barcelona d’Esport, el
Districte de Sants-Montjuïc i BIMSA.
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7. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ
PROGRAMA FUNCIONAL DEL CEM LA MARINA
El projecte utilitzarà com a base els criteris establerts pel document de Fitxes
Tècniques d’Equipaments Esportius de la Generalitat de Catalunya (s’adjunta amb la
documentació lliurada). Concretament el que regula els PCO-2. Els criteris generals de
seguretat, funcionals i d’habitabilitat d’aquesta fitxa s’han d’aplicar. Es a dir que caldrà
que es tinguin en compte els requeriments tècnics i dels materials que s’exposen a la
fitxa de PCO-2, havent-se d’aplicar igualment els condicionants tècnics d’aquest plec.
A continuació s’indiquen les superfícies útils mínimes recomanades dels espais
esportius i complementaris. En funció dels espais resultants globals i concrets,
puntualment es podran ajustar mínimament:
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PROGRAMA FUNCIONAL CEM LA MARINA
programa
uts. Sup. útil total
Pavelló triple Poliesportiu (PAV-3)
50,00 m²
superfícies afectades per l'ampliació
subtotal
50,00 m²
Centre de Fitness
Àrea d'instal·lacions
1
90,00 m²
Sala de fitness
1
500,00 m²
Sales d'activitats dirigides
1
850,00 m²
Magatzem
1
40,00 m²
Sanitaris
1
10,00 m²
Vestidors
1
200,00 m²
subtotal
1.690,00 m²
Centre aquàtic
Vas principal
1
312,50 m²
Platja piscina vas principal
1
230,00 m²
Vas complementari
1
75,00 m²
Platja vas complementari
1
100,00 m²
Dutxes accés vasos
1
4,00 m²
Control vasos
1
6,00 m²
Infermeria
1
8,00 m²
Vestidors de grup
Vestidors col·lectius i serveis
Vestidors de família
Taller de manteniment
Vestidors monitors
Magatzem material principal
Neteja
Galeria observació

4
2
2
2
2
1
1

80,00 m²
130,00 m²
24,00 m²
12,00 m²
30,00 m²
30,00 m²
3,00 m²

comentaris
Estimació de superfície per a possibles adaptacions.

Es convenient que estigui a la planta piscina, a ser possible, caldria que
tingués accés directe des de la platja de la piscina.
4 espais independents de 20m2 cadascun.
2 espais independents de 65m2 cadascun.
2 espais independents de 12m2 cadascun.
2 espais independents de 6m2 cadascun.
2 espais independents de 15m2 cadascun.

Opcional. Es recomanable poder disposar d'una galeria d'observació per
veure l'espai de la piscina (zona d'estada adjacent a la sup. de circulació).

subtotal

1.044,50 m²

Serveis generals
Serveis públic

1

subtotal
Àrees tècniques
Espai maniobra i manteniment
Vestidors personal
Àrees instal·lacions tècniques
Neteja

24,00 m²
24,00 m²

1
1
1
3

210,00 m²
35,00 m²
450,00 m²
12,00 m²

subtotal
Resum superfícies
Superfície útil de reforma
Sup. construïda de reforma (+15%)
Superfície útil d'obra nova
Superfície de circulacions (+15%)
Sup. construïda d'obra nova (+15%)
Total superfície construïda

707,00 m²

La superfície ha d'estar distribuïda en diferents plantes per facilitar els
treballs de neteja. Cal que tots els espais tinguin accés directe des del
passadís, no a través de magatzems o altres sales.

50,00 m²
57,50 m²
3.465,50 m²
519,83 m²
4.583,12 m²
4.640,62 m²

* Fondària vas principal: 1,40m x 2,20m. Es recomana que els vasos siguin accessibles per manteniment en la seva
totalitat, és a dir en les 4 cares laterals inferiors i en tot el sota-vas. S’acceptaran propostes alternatives degudament
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justificades, tipus galeria perimetral. En cas d’optar per aquesta solució alternativa aquestes superfícies es podran
reduir.
** Cada vestidor inclou dutxes i un lavabo adaptat

Cal preveure una reserva d’espai per una Estació Transformadora.
Es tindran en compte les superfícies mínimes establertes en el programa funcional
especificat. Els aforaments mínims que es plantegen es podran incrementar però no
reduir. Es tindran en compte les relacions funcionals entre els diversos espais que
conformen el programa funcional.
Es tindran en compte els requeriments tècnics i dels materials que s’exposen a la fitxa
de PCO-1 havent-se d’aplicar igualment els condicionants tècnics d’aquest plec. En
cas de contradicció s’aplicaran els criteris més restrictius.

8. CRITERIS DE DISSENY
El projecte tindrà en compte criteris de sostenibilitat. Amb especial èmfasi en l’estalvi
energètic i les baixes emissions de gasos contaminants. Les propostes que es facin
han d’afavorir l’acompliment d’aquests dos conceptes.
Per edificis de nova construcció s’han de plantejar alternatives conjuntes que
afavoreixin la màxima autosuficiència energètica i l’eficiència econòmica, energètica i
de gestió en la fase d’ús, per tal d’assolir l’objectiu d’edificis nZEB (edifici de consum
energètic quasi nul). S’haurà d’estudiar l’edifici per tal d’introduir sistemes passius que
redueixin la demana energètica i criteris d’eficiència energètica que en redueixin els
consums. S’haurà d’aconseguir la màxima autoproducció d’energia així com la màxima
autosuficiència energètica. El projecte d’obra nova o gran rehabilitació haurà de
comptar amb la corresponent certificació energètica. Es demanarà que la qualificació
energètica no sigui inferior a:
 Qualificació A: Consum d’energia primària renovable
 Qualificació B: Demanda de calefacció i refrigeració
La proposta haurà de resoldre els següents punts:
- Es tindran en compte la integració amb l’entorn i edifici existent, les relacions
visuals i volumètriques de la nova construcció en el teixit urbà que l’envolta.
L’equipament ha de disposar d’una bona relació visual amb l’exterior.
- Es tindran en compte les relacions entre els diversos espais i la relació funcional
entre ells. La disposició dels espais esportius i de servei han de permetre
d’optimitzar el funcionament del conjunt, adequant-lo als diferents blocs d'activitats i
col·lectius d'usuaris que podrà admetre.
- Les piscines podran estar situades en PB o qualsevol altra planta.
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- En l’àmbit solàrium, es tindrà en compte la orientació dels diferents elements per tal
d’aprofitar de la millora manera possible la radiació solar i evitar les ombres de
l’entorn així com les pròpies.
- Caldrà aplicar solucions antivandàliques i en especial aplicar mesures antiintrusió al
recinte. Hi ha precedents d’intrusions i usos inadequats nocturns al barri.
- Es recomana que el vas sigui accessible per manteniment en la seva totalitat, és a
dir en les 4 cares laterals inferiors i en tot el sota-vas. S’acceptaran propostes
alternatives degudament justificades, tipus galeria perimetral.
- Quan les piscines estiguin tancades, l’equipament continuarà funcionant amb
normalitat. El centre de fitness i els serveis generals romandran oberts seguint el
desenvolupament de les activitats quotidià. S’ha de tenir especialment en compte
en la distribució de les propostes.
- Convé aprofitar al màxim la llum natural tant als espais esportius com als
complementaris. Així doncs, es valorarà que l’equipament rebi la màxima llum
natural i possible ventilació.
- S’haurà de considerar i reservar un espai tècnic per a la instal·lació de plaques
solars, per a fer possible l’escalfament de les piscines amb energia renovable.
- Aplicació dels criteris de la Guia l’esport inclou.
- S’haurà de tenir especial cura i dur a terme el compliment de la normativa
d’accessibilitat i absència de barreres per a persones amb mobilitat reduïda de tots
els espais i serveis.

8.1 CRITERIS DE DISSENY ESPECÍFICS
Com a criteris de seguretat, funcionals, d’habitabilitat, higiene, manteniment, confort, i
de respecte al medi ambient, s’adoptaran els de les Fitxes Tècniques d’Equipaments
esportius del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. (s’adjunta amb
la documentació lliurada). També els de les normes NIDE del Consejo Superior de
Deportes.
Tanmateix, a continuació, s’indiquen alguns aspectes a tenir en compte en el disseny,
no inclosos en les Fitxes Tècniques o inclosos però que cal subratllar:
- Els sistemes de desinfecció de l'aigua de la piscina (com la cloració salina, etc.) que
no requereixin la manipulació i/o emmagatzematge de productes químics, poden
aportar seguretat i reduir les demandes d’espai.
- Al voltant de l'accés principal es disposaran, abans de passar torns i amb visió del
recinte de piscines, els serveis generals del conjunt: recepció-administració, vending,...
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- L'accés quotidià del centre, tindrà un únic punt de control des de on s'iniciaran les
circulacions cap als vestidors generals.
- Facilitat de circulacions i connexió entre els espais esportius i de serveis.
- Separació del recorregut de peus calçats i peus nus cap al recinte de piscines.
- Establiment d'un únic nivell de vestuaris i platja de piscines, optimitzant-ne el
funcionament i circulacions i permetent la relació visual directa amb l’exterior.
- Caldrà preveure que en els vestidors hi hagi 2 cabines familiars, adaptades,
segregables, amb accés independent, i s’han de preveure canviadors per a nadons.
Les mides estimades seran de 12 m2.
- Els vestidors han d’estar equipats amb 100 armariets mínim per cadascun. S’ha de
separar les àrees seques i les àrees humides, i allunyar aquestes de la porta
d’entrada.
- Es reduiran al mínim els fals sostres i per tant les instal·lacions vistes seran tractades
com elements d’acabat.
- En la selecció de materials ha de trobar-se un equilibri entre la rapidesa d’instal·lació
inicial i la facilitat de reparació amb mitjans convencionals.
- Es recomana incloure sistemes de control lligats al nivell de llum natural.

8.2 NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Com a criteris de seguretat, funcionals, d’habitabilitat, higiene, manteniment, confort, i
de respecte al medi ambient, s’adoptaran els de les Fitxes Tècniques d’Equipaments
esportius del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
Subsidiàriament, els de les normes NIDE del Consejo Superior de Deportes.
S’han d’aplicar les normes generals i sectorials vigents i, en especial, les UNE EN
sobre tot els temes esportius (disseny de piscines, superfícies esportives, equipament
esportiu, etc.).

9. CONDICIONANTS DELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ
La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables, especialment les
que fan referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, manteniment,
materials i sostenibilitat.
Tots els espais i recorreguts d’ús públic seran accessibles.
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S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil
substitució.
Es valorarà la utilització de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables
que compleixin la resta de premisses de manteniment i durabilitat.
Es seguiran els paràmetres de condicionament ambiental per evitar que els usuaris
adquireixin lipoatròfia semicircular.
Cal evitar les solucions que suposin un sobrecost en la construcció o el posterior
manteniment respecte a les solucions estandarditzades.
Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment
mínim.
Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions sostenibles i haurà
d’aportar les certificacions pertinents a l’efecte.

Eficiència energètica i sostenibilitat:
El projecte haurà de contemplar l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i
d’ecoeficiència energètica, tot reduint el consum d’aigua potable, aplicant sistemes
passius energètics, utilitzant materials de construcció sostenibles.
Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a l’autosuficiència
energètica i l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació.

10. ABAST DE LA FEINA
L’encàrrec consisteix en la redacció de l’avantprojecte (inclosa valoració econòmica
de la solució) del CEM La Marina.
Documentació a entregar amb l’avantprojecte:
-

Memòria descriptiva de l’actuació
Documentació gràfica
Valoració econòmica
S’inclouran un mínim de 3 imatges 3D per visualitzar la proposta.

Un cop validat aquest per l’Institut Barcelona Esports, BIM/SA, el Districte i altres
agents de l’Ajuntament de Barcelona, i si es decideix que el projecte té continuïtat, es
contractarà i desenvoluparà el Projecte Bàsic i la llicència ambiental, i si s’escau el
seu pla especial urbanístic pel cas que es tingui que adaptar el planejament.
Documentació a entregar amb el Projecte Bàsic:
- Memòria descriptiva de l’actuació
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-

Documentació gràfica
Valoració econòmica
Llicència ambiental

Un cop validat aquest per l’Institut Barcelona Esports, BIM/SA, el Districte i altres
agents de l’Ajuntament de Barcelona, i si es decideix que el projecte té continuïtat, es
contractarà i desenvoluparà el Projecte Executiu, l’estudi de seguretat i salut, els
documents de sostenibilitat i medi ambient, el projecte d’instal·lacions i la certificació
energètica.
Documentació a entregar amb el Projecte Executiu:
- Memòria descriptiva de l’actuació
- Annexos
- Documentació gràfica
- Valoració econòmica
- Memòria ambiental
- Estudi de seguretat i salut
- Certificat energètic
Amb l’entrega del projecte executiu s’hauran de lliurar annexats i degudament
complimentat el “Quadre de Mètriques” facilitats per BIM/SA. Aquest quadres és
necessari per estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme.
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació
de criteris ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a
la Gaseta Municipal de Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de
Verificació (CSV) af39-6090-d254-6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants
tècnics establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. Es
donarà compliment als requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la
web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte.
El projecte es redactarà segons el plec de Prescripcions tècniques de Projectes
d’Edificació i el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA.
El projecte inclourà una Memòria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi
ambient) que s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors.
Aquest document de criteris servirà de base per a desenvolupar el projecte. Caldrà
analitzar i verificar tota la informació lliurada en aquest plec de criteris.
Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per
objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de la redacció del projecte.
l’Institut Barcelona Esports, el Districte de Sant Andreu i BIMSA marcaran i definiran
les línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la
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formalització de l’encàrrec seguint de manera consensuada els criteris i premisses
aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte.
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor
haurà d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com
incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin.
Serà tasca del projectista redactar les corresponents actes de seguiment de les
reunions del projecte.
Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els RM’s
(Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a diversos temes
com l’accessibilitat, la protecció contra incendis, riscos laborals, patrimoni arquitectònic
i arqueològic, etc. Amb la maqueta del projecte executiu cadascun d’aquests RM’s
elaborarà un informe i tots junts conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte
(CTP).
També es realitzaran les presentacions necessàries amb les Associacions de veïns,
entitats de la zona i veïns en general per a pactar la solució proposada. S’haurà de
generar la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles
presentacions que es realitzin del projecte.
L’adjudicatari del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal
de verificar la documentació gràfica lliurada.
El projecte definitiu es considerarà entregat i conforme en el moment en que hagi
superat el tràmit d’aprovació definitiva o equivalent. Posteriorment si les obres es duen
a terme es contractarà la direcció d’obra.
Tal i com s’especifica en el punt 6 – Objecte del concurs del present plec, l’encàrrec
inclou també la redacció del corresponent planejament derivat.
També és possible que s’encarregui a l’adjudicatari la redacció del projecte de
mobiliari, equipament esportiu i senyalística, així com el seguiment de la producció
i la seva col·locació i liquidació d’obra, en cas de que es consideri necessari.
En cas que es requereixi, s’encarregaria a l’adjudicatari la redacció del document de
reconeixement del terreny, així com la posterior direcció dels treballs amb funció de
seguretat i salut, en cas de que es consideri necessari.
En el cas l’Ajuntament no compti de dotació econòmica per la licitació i execució de les
obres en el marc previst, posteriorment, i quan disposi de Pressupost d’Inversió
Municipal s’encarregaria a l’adjudicatari l’actualització del Pressupost del Projecte
amb el Banc de Preus BEDEC vigent.
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11. PLÀNOLS I FOTOPLÀNOLS DE SITUACIÓ I URBANÍSTIC
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PMU complex esportiu de la SEAT
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12. FOTOGRAFIES
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