PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE
QUE HAN DE REGIR EL
CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT
CONVOCAT PER
L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI AMB LA FINALITAT DE SELECCIONAR LA
MILLOR I MÉS IDÒNIA PROPOSTA PER A DUR A TERME LA CONSTRUCCIÓ DE LA
RESIDÈNCIA DE 102 PLACES I CENTRE DE DIA DE 20 PLACES DE MOLINS DE REI,
EN EL MARC D’UN PROCEDIMENT PER A L’ULTERIOR ADJUDICACIÓ D’UN
CONTRACTE DE SERVEIS EN ELS TERMES PREVISTOS A L’ARTICLE 183.2.A) DE LA
LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC PER PART DEL CONCESSIONARI DE
LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA
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1) OBJECTE
L’objecte del present document és regular i definir l’abast i condicions tècniques que regiran
la licitació i adjudicació dels serveis professionals d’un arquitecte (despatx d’arquitectura) per
a l’adjudicació de:
Redacció del Projecte Bàsic,
Bàsic Projecte Executiu i Direcció d’obra del projecte de l’edifici
que donarà cabuda al programa d’una residència
resid
de 102 places i un centre de dia
d de 20
places i l’acondicionament de l’entorn de l’edifici per tal d’inserir correctament l’equipament i
d’una manera coherent amb l’entorn. Aquest contracte inclourà a mes del projecte, l’Estudi
de Seguretat i Salut, la coordinació de seguretat i Salut, la Justificació de la Certificació
Energètica, la direcció d’execució de les obres, la direcció i legalització de les instal·lacions i
el projecte d’activitat
ctivitat associats. Al final de l’obra,
obra, juntament amb els documents de
d l’acta de
recepció i el certificat final, es presentarà el manual d’ús i manteniment de l’edifici, els
plànols i la memòria de l’estat final de l’edifici amb les garanties i recomanacions tècniques
de tots els equipaments tècnics instal·lats.
an també com a treballs a desenvolupar per l’adjudicatari, dins la fase de redacció
S’inclouran
del projecte: les gestions davant organismes, companyies i administracions. Simultàniament
amb la redacció del Projecte, l’adjudicatari gestionarà en contacte amb els diferents
difer
organismes, i companyies la perfecta definició de tots els serveis i infraestructures, d’acord
amb les exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert. Redactarà així mateix els
projectes específics que puguin sol·licitar les diferents companyies i/o organismes públics.
La documentació corresponent s’adjuntarà en el Projecte Bàsic i Executiu. Aquests treballs o
altres similars no suposaran un augment dels honoraris.
El projecte bàsic i d’execució desenvoluparà la proposta presentada per l’adjudicatari a la
segona fase del concurs, podent-se
podent
introduir modificacions que no alterin el concepte
general de la proposta ni els aspectes més rellevants de la mateixa.
En concret, i a títol enunciatiu i no limitatiu, l’encàrrec suposa la prestació dels següents
serveis:
1.- Redacció de l’Avantprojecte:
Avantprojecte de l’edifici i l’entorn.
l’entorn
Estudi i gestió de serveis afectats, incloent les gestions necessàries amb
les companyies
2.- Redacció del Projecte bàsic,
bàsic que inclou la redacció de:
Projecte bàsic d’arquitectura,
d’arquitectura, justificant dels diferents documents del CTE DB en
general (SUA, HR). Cal que inclogui esquemes bàsics d’instal·lacions, (electricitat,
climatització, ventilació, telecomunicacions, protecció contra
contra incendis, energies
renovables, anti-intrusió
intrusió i seguretat, etc.)
Estudi de seguretat i salut.
salut
Annex de justificació del Compliment del CTE-DB
CTE
SI i de la resta de normativa vigent
en matèria d’incendis.. Separata per Direcció General
General de Prevenció i Incendis.
Annex de justificació del compliment de CTE HE0 i HE1.
Annex de l’estudi de gestió de residus,
Projecte bàsic d’urbanització de l’entorn.
l’entorn
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Document previ de justificació de legalització de l’activitat.
inc
la redacció de:
3.- Redacció del projecte executiu, que inclou,
Projecte executiu d’arquitectura, visat.
Projecte executiu d’instal·lacions, visat. Cal que inclogui els projectes d’instal·lacions
(electricitat,
enllumenat
amb
estudi
llumínic,
climatització,
ventilació,
telecomunicacions, protecció contra incendis, energies renovables, anti-intrusió
anti
i
seguretat, etc.)
Projecte executiu d’urbanització de l’entorn, visat. Cal que inclogui els projectes
d’instal·lacions (electricitat, enllumenat amb estudi llumínic, protecció contra incendis,
anti-intrusió
intrusió i seguretat, etc.)
Certificació d’eficiència energètica del projecte.
projecte (inclosos costos de tramitació i taxes
derivades de l’obtenció dels certificats davant ICAEN).
ICAEN)
Projecte de legalització de l’activitat.
l’activitat
Pla de control de qualitat.
Manual d’ús i manteniment.
Coordinació en matèria de Seguretat i Salut en fase de proyecte.
4.- Direcció facultativa, que inclou:
Direcció d’obres i d’execució.
Actuacions necessàries per a l’obtenció de l’acta favorable de comprovació de la
seguretat contra incendis.
Acta d’inici i replanteig.
Certificacions d’obra.
Coordinació en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres,
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Control de la subcontractació
nal d’obra:
5.- Documentació final
Certificat final d’obra
Certificat final d’instal·lacions
Certificació d’eficiència energètica de final d’obra.
Acta de recepció de les obres.
obres
Legalització, seguiment i control de la posada en funcionament de les instal·lacions,
les escomeses dels serveis i els subministraments.
Justificació del compliment del Pla de Control de Qualitat de l’obra.
l’obra.
Documentació relativa a Projecte realment executat, As built, del nou equipament
Documentació del Llibre de l’Edifici i de manteniment.
Queda exclòs el projecte de mobiliari i d’equipament general.
Variacions i modificacions:
Les variacions, adaptacions i possibles canvis en la distribució , com a conseqüència de
canvis al programa funcional, el propi desenvolupament de la obra o a causa de les
modificacions introduïdes
des pel Ajuntament o pels projectistes del projecte arquitectònic (en
aquest cas, prèvia aprovació de l’Ajuntament), es consideraran també incloses en el present
encàrrec.
Increments o disminucions de superfície construïda:
construïda
Aquest encàrrec inclou així mateix els increments o disminucions de superfície construïda,
motivats per variacions en el programa funcional inicial.
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Seguiment i control:
Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Ajuntament de Molins de Rei podrà
podr requerir
quan ho consideri necessari a l'adjudicatari per examinar els treballs, rebre les explicacions
que se sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs, o qualsevol altra qüestió.
Criteris generals per a la presentació dels projectes:
projectes
Tota la documentació
ocumentació del projecte (memòries, plànols i annexes), es lliurarà perfectament
enquadernada dins una mateixa carpeta, i per separat tot el necessari per tramitar els
permisos d’activitats, indústria i prevenció i incendis.
S’ha d’incloure un índex de memòria i plànols amb tots els documents enumerats.
A la portada s’inclouran les dades del projecte i la signatura del/dels projectista/es.
L’ idioma de redacció del projecte serà el català.
Documentació mínima a lliurar
1 còpia dels projectes en paper.
1 còpia dels projectes en format pdf, signat electrònicament.
Un mínim de 6 imatges virtuals en 3D de la proposta, 3 exteriors i 3 interiors.
Tota la documentació del projecte, (memòries, plànols i annexes), s’haurà de presentar en
fitxers editables.
Tota
ta la documentació haurà de disposar de les característiques i continguts necessaris per
la seva tramitació administrativa i obtenir les preceptives autoritzacions, si escau.
En síntesi doncs, es tracta de l’elaboració de tots els documents o projectes específics que
siguin necessaris per l’obtenció de totes les llicències, permisos i legalitzacions per
l’execució de l’obra i la posada en funcionament de l’edifici,, d’acord amb els documents i
requisits que estableix la legislació vigent.

2) DEFINICIÓ DE L’EMPLAÇAMENT
’EMPLAÇAMENT I NORMATIVA URBANÍSTICA QUE L’HI
AFECTA.
L’àmbit físic del
el projecte i les obres previstes
previstes per a la nova residència i centre de dia a
Molins de Rei al carrer les Sínies,7-9 solar n. 7558303 amb referència cadastral
7558303DF1875H0001US. Amb una
un superfície de 4.081,46 m2.
El solar es situa en una àrea d’equipaments sanitaris i educatius del Molins. A l’entorn actual
immediat del solar públic municipal s’emplaça
s’em
l’escola la Sínia, el Centre d’Assistència
d’As
Primària la Granja i el Centre Mèdic Molins, que es troben en funcionament i plenament
consolidats.
La qualificació urbanística: s’adjunta annex A amb el certificat urbanístic facilitat pel
departament de Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament de Molins de Rei
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3) REQUERIMENTS TÈCNICS QUE CONDICIONEN LA CONCEPCIÓ DEL
PROJECTE.
S’adjunta annex D amb el pla funcional
El projecte, a mes dels condicionants normatius tècnics generals, i el visat del projecte, cal
que s’ajusti a la limitació pressupostària de les
les obres i als criteris d’autorització
administrativa del departament de Benestar Social i Família i els que correspongui de la
Generalitat per tal que el centre sigui apte per ser autoritzat.
Implantació i disseny de l’edifici
L’equipament estarà integrat dins del seu entorn immediat i serà respectuós amb el medi
ambient.
Així mateix, s’haurà de tenir en compte el tractament acurat dels límits del solar.
Pel que fa la disseny de l’edifici, es tindrà en compte:
- Espais distribuïts en unitats de convivència model atenció centrada en la persona ACP,
conformant així un espai domèstic i significatiu, procurant a subdividir
bdividir els grups d’atenció
d’infermeria a 15-20
20 usuaris encara que es puguin agrupar diversos en un únic control.
- La voluntat de la imatge dels espais interiors ha de seguir el model Housing, model que
accepta que la residència estigui destinada a la persona gran que per diferents motius no
pot seguir vivint a casa seva es per això que els centres s’han d’assimilar el màxim
possible al concepte de llar, la idea es viure fora de casa com si fos a casa.
- Equipament modern i funcional que incorporarà i farà ús de les tecnologies més actuals.
- Comptarà amb instal·lacions i equipaments avançats i de qualitat.
- La seva concepció i disseny respondran a les tendències més actuals quant a provisió
de serveis i organització assistencial.
- Volumetria i geometria que permetin adaptacions i canvis funcionals futurs i la
implantació de noves tecnologies.
- Projecte flexible que permeti l’ampliació
l’ampliació en noves àrees assistencials i sigui compatible
amb l’activitat mentre durin les obres. La
L possibilitat d’ampliació
’ampliació i creixement futurs ha
h de
ser possible en espais lliures de parcel·la. Aquesta possible
sible ampliació s’estima en un
30% del Programa Funcional.
- Solucions estructurals i constructives que evitin les situacions singulars i permetin una
repetibilitat i seriació dels espais i components
components constructius de l’edifici, per tal d’ajustar-se
d’ajustar
al límit pressupostari.
- Evitar les solucions amb tecnologies
tecnologies complexes i aprofitar al màxim les condicions
naturals d’il·luminació i ventilació.
- Materials de construcció i acabats resistents a l’ús, fàcilment substituïbles i netejables.
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- Disseny que faciliti la feina dels treballadors i que permeti l’ús
l’ús racional dels recursos
humans.
- Concepció d’espais i materials que afavoreixi el manteniment (espais d’instal·lacions
coberts, instal·lacions registrables en la pràctica totalitat de l’edifici, etc.).
- Supressió de barreres arquitectòniques facilitant l’accés i mobilitat de l’usuari. No es
limitarà únicament al compliment amb la normativa d’accessibilitat, cal que a mes es
faciliti el treball del personal assistencial.
- Estructura ordenada de les vies de circulació, una disposició adequada dels punts
d’informació i d’atenció a l’usuari i un entorn físic confortable i relaxant.
- Concepció de l’edifici que afavoreixi la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Accessos
e les Sínies.
Sínies
L’accés al recinte es preveu que sigui possible des de l’actual carrer de
Cal justificar, inclòs en els estudis de la segona volta del
el concurs, el compliment de
l’accessibilitat de bombers.
La residència ha de comptar amb una diferenciació clara d’accessos:
Àrea pública: Els usuaris que accedeixin per el possible aparcament de planta
soterrani no puguin accedir directament a les plantes de habitacions o al resta del
centre sense passar abans per recepció.
. Accés principal
. Accés a l’aparcament
. Accés a l’àrea ambulatòria
Àrea restringida: Hi ha d’haver un mínim de 2 ascensors muntamunta-lliteres, un destinat
als serveis tècnics (personal, cuina,...) i l’altre destinat als usuaris
. Accés a subministraments
L’estructura de les circulacions
Les diferents plantes de la residència s’hauran d’ordenar mitjançant les vies de circulació
interna i els nuclis de comunicació vertical. L’estructura de les circulacions no serà
únicament el mecanisme de relació entre àrees i serveis, sinó que, imposant el seu ordre,
configurarà les plantes.
L’ortogonalitat, la regularitat, l’amplitud i l’especialització seran les característiques
destacades de l’estructura de les circulacions.
El nuclis de comunicació vertical participaran també de l’estructura de circulacions
cir
i estaran
integrats per escales i aparells elevadors (mínim dos ascensors munta-lliteres),
munta
especialitzats segons l’usuari o la funció.
La zonificació i les relacions
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Les àrees i els serveis de la residència es relacionaran mitjançant l’estructura
l’estructur de
circulacions. La ubicació d’una àrea o d’un servei en una determinada posició, com també la
relació d’adjacència o de proximitat entre àrees o serveis, estarà motivada per raons
funcionals.
Dimensionat de les diferents àrees
Se subjectarà al dimensionat detallat per als diferents espais en el programa funcional
f
que
s’adjunta.
Criteris constructius
Les solucions i els materials utilitzats han de ser de qualitat contrastada, durabilitat elevada i
hauran de requerir un manteniment
mantenimen mínim.
Quant als mecanismes i materials superficials, seran acabats d’alta resistència als frecs i als
impactes en aquelles àrees amb ús més intensiu.
Els diferents sistemes constructius i materials compliran les exigències a les respectives
normatives i amb criteris de sostenibilitat pel que fa a la fabricació i prestacions dels
productes proposats.
Les solucions estructurals i constructives evitaran les situacions singulars i permetran una
repetibilitat i seriació dels components, en el màxim nombre d’elements
d’elements constructius (limitar
la diversitat de solucions materials, constructives, consumibles, etc.).
Caldrà evitar les solucions amb tecnologies complexes i aprofitar al màxim les condicions
naturals d’il·luminació i ventilació.
L’aprofitament dels mitjans
ns naturals de control ambiental i la facilitat de manteniment són
aspectes fonamentals a tenir en compte en el disseny de les instal·lacions.
Les instal·lacions
La redacció del projecte d’instal·lacions i la seva direcció d’obra, així com el projecte de
llicència ambiental, certificació energètica del projecte i de l’obra acabada, etc., son licitats i
adjudicats juntament a l’actual concurs.
L’arquitecte
’arquitecte adjudicatari de l’encàrrec haurà de coordinar el projecte d’instal·lacions i la seva
integració en elss espais projectats. A més de la coordinació, farà seva la facultat d’escollir
model i posició d’elements visibles de les instal·lacions, sempre que sigui sota criteris d’ajust
al pressupost disponible. Així mateix vetllarà per l’adopció dels criteris de màxima
m
eficiència
energètica, de facilitat de manteniment i reposició, utilitzant els elements disponibles al
mercat i evitant solucions fetes amida.
Caldrà preveure, ja des de l’Avantprojecte, els espais de pas i la ubicació dels registres de
les instal·lacions,
acions, d’acord amb el que proposi l’enginyeria adjudicatària del projecte
d’instal·lacions, i la propietat de l’edifici.
També serà funció de l’arquitecte preparar, en les seves tasques de coordinació i en base a
la documentació lliurada per l’enginyeria d’instal·lacions, el document final per a la seva
licitació. Si s’escau una licitació única, o, si es convenient en diversos lots de licitació,
licitació Inclou
el lliurament del
el nombre de còpies que s’escaigui, tant per a la licitació com per a l’obtenció
de les llicències pertinents.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

8

Pressupost de la residència
El Pressupost d’Execució Material previst per a la construcció de la residència es de
4.349.979,22 € (quatre milions tres-cents
tres
quaranta-nou mil nou-cents
cents setanta-nou
setanta
euros i
vint-i-dos cèntims)) que no es podrà sobrepassar. Un pressupost superior al permès es motiu
per a ser exclòs del concurs de projectes.
Aparcament
La solució de l’aparcament ha de ser contemplada dins la proposta d’ordenació del conjunt.
En un pressupost independent al previst per a la residència
ia i el centre de dia.
dia
Pressupost de l’aparcament
El Pressupost d’Execució Material previst per a la construcció d’una planta d’aparcament es
de 1.317.513,04€ (un milió tres-cents
tres
disset mil euros cinc-cents
cents tretze euros i quatre
quat
cèntims) que no es podrà sobrepassar. Un pressupost superior al permès es motiu per a ser
exclòs del concurs de projectes.
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4) QUADRE DE SUPERFÍCIES:

Data:

septiembre-19

CRITERIS FUNCIONALS
EDIFICI PER A RESIDENCIA I CENTRE DE DIA A MOLINS DE REI
Nombre d'habitacions:

Nombre d'usuaris de Residència Assistida:
Nombre de places de Centre de Dia
Nombre total de places:

Concepte

102,0
20,0
122,0

Superfície m 2

102

Mòdul usuari

RESIDENCIA ASSISTIDA
Espais d'habitacions
Habitació doble amb bany adaptat
.Nombre d'habitacions dobles
Habitació sencilla amb bany adaptat compartit entre 2 habitacions
.Nombre d'habitacions sencilles
Total aproximat habitacions
Circulacions i accesos per habitació doble: 25%
Circulacions i accesos per habitació individual: 35%

3.029,4
32,0
0,0
22,0
2.244,0
2.244,0
0,0
785,4

29,70
0%

0,0
100%

102,0
25%
35%

Espais d'habitacions+control:
Nombre de controls:
Unitat de control
Unitat de control:
Despatx d'infermeria:
Office i estar personal
Magatzem de net (llenceria):
Magatzem de brut:
Magatzem del control.
Lavabo personal
Bany geriàtric
Total aproximat de tots els controls:
Circulacions i accesos: 35%
Total espais espais de controls

214,7

Sala d'estar-menjador
Menjador residència
Circulacions i accesos: 35%
Total espais sala d'estar-menjador

413,1
306,0
107,1
413,1

3,00
35%

3.657,1

35,85

TOTAL RESIDENCIA ASSISTIDA

53,0
10,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
3,0
10,0
159,0
55,7
214,7

2,10
3,00

35%
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Concepte
CENTRE DE DIA
Sense els espais comuns amb la residència:
Sala d'estar polivalent: (Centre de Dia i menjador)
Sala de control
Vestuari usuaris
Nombre de dutxes geriàtriatriques
Dutxa Geriàtrica amb lavabo adaptat 1 + 1/30
Ofici de menjador
Magatzem i roper
Circulacions i accesos: 35%
TOTAL CENTRE DE DIA

Concepte

Superfície m2

Mòdul usuari

N. Usuaris

20,00

60,0
8,0
5,6
8,0
8,0
6,0

3,00
0,40
5,60
1,00
8,00
0,07
0,30

33,5

35%

129,1

7,02

Superfície m2

Mòdul usuari

ESPAIS COMUNS
Espais sales bàsiques d'atenció personal:
Sales bàsiques d'atenció personal:
Aula de manualitats:
Sala de motricitat:
Atenció sanitària, farmaciola:
Assistència social, psicòleg, mestre:
Perruqueria, barberia:
Sala de reunions familiar
Podòleg
Nombre serveis higiènics de suport, mínim 1/10
Serveis higiènics de suport:
Estar personal
Circulacions i accesos: 35%

298,2

2,44

36,6
46,6
12,0
4,4
8,5
20,0
9,8

0,30
0,30
0,10
0,04
0,07

65,0
18,0
77,3

0,08
13,00
5,00
0,15
35%
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Espais serveis centralitzats per a recursos humans
Serveis centralitzats per a recursos humans
Sales de descans i menjador:
Vestidors i serveis H.
Vestidors i serveis D.
Circulacions i accesos 35%:

107,1

0,88

18,3
12,2
48,8
27,8

0,15
0,10
0,40
35%

Espais serveis comuns d'hosteleria
Serveis comuns d'hosteleria
Cuina i emplatat:
Rebost:
Cambres fredes:
Bugaderia:
Cosidor i sala de planxa
Magatzem general de neteja:
Despatx:
Serveis higiènics:
Accessos i circulacions 35%:

225,6
60,0
22,0
25,0
20,0
12,2
12,2
6,0
9,8
58,5

0,08
35%

Espais gestió tècnica de l'immoble
Gestió tècnica de l'inmoble
Sales d'instal·lacions
Taller de manteniment
Magatzem general
Sala de contenidors
Garatge
Accessos i circulacions 35% del total:

214,1

2,57

24,4
0,0
122,0
12,2
0,0
55,5

0,20

1.049,7

8,60

TOTAL ESPAIS COMUNS
Terrassa planta baixa comptabilitzada al 50%
Terrasses plantes 2ona i 3era comptabilitzades al 50%

0,18

0,10
0,10

1,00
0,10
0,00
35%

140,0
70,0

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA INTERIOR

4.835,8

superfície construïda amb terrasses exteriors sense jardineria i urb.

5.045,8

39,64
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