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1. INTRODUCCIÓ
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona 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
L’àmbit d’actuació es troba al Avinguda del Bogatell nº17, al barri de la Vila Olímpica del Poblenou al
districte de Sant Martí. La Biblioteca Xavier Benguerel, forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals,
que a la ciutat de Barcelona són gestionades pel Consorci de Biblioteques de Barcelona.
L’àmbit de la Biblioteca té una superfície construïda total aproximada de 2.150 m2 i una superfície útil
aproximada d’uns 1.800 m2, repartits en dues plantes.

3. HISTÒRIA DEL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU
El barri es desenvolupà arran de la intervenció urbanística pels Jocs Olímpics de 1992. En una vella zona
industrial del Poblenou, anomenada Icària, es va construir la Vila Olímpica com a residència dels
esportistes participants en els Jocs Olímpics de 1992.
El disseny del conjunt, i la seva posterior transformació en barri residencial, es va fer de la mà d'un equip
d'arquitectes compost principalment per Oriol Bohigas, Josep Martorell, David Mackay i Albert
Puigdomènech. L'operació urbanística suposava, alhora, la recuperació d'aquest front litoral per la ciutat i
la creació d'espais de lleure com el Port Olímpic, els parcs del Port i de la Nova Icària i la platja d'aquest
mateix nom.
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És un barri, amb referències arquitectòniques significades, com ara la Torre Mapfre (l'adjacent Hotel Arts i
l'escultura Peix de Frank O. Gehry es troben a l'extrem del barri de la Barceloneta). En el barri de la Víla
Olímpica també s'hi troba la presó de Wad-Ras, el Port Olímpic, el Parc de la Nova Icària i un campus de
la Universitat Pompeu Fabra, ubicada a les renovades instal·lacions d'uns antics quarters militars. La
biblioteca de la Universitat ocupa el singular edifici del Dipòsit de les Aigües, que antigament alimentava
la font del veí Parc de la Ciutadella.
Es tracta d'un barri molt popular entre visitants estrangers, per la seva proximitat a les platges de
Barcelona i la zona d'oci nocturn del Port Olímpic.

ANTECEDENTS
La Biblioteca es va inaugurar el 25 de gener de 1995. Ocupa un edifici construït per als Jocs Olímpics de
1992 i inicialment concebut com a equipament lúdic de la Vila Olímpica. Una vegada finalitzats els Jocs
els arquitectes Moisés Gallego i Fran Fernández, van redactar un projecte per a l’adequació de l’edifici
per a l’ús de biblioteca i també Arxiu Municipal del Districte, que n’ocupa l’extrem oest.
Es tracta d’un edifici annex al complex esportiu situat entre els carrers Icària, Sert i Bogatell. De geometria
trapezoïdal molt allargada, inicialment va ser concebut per acollir un local d’oci, però abans de posar-se
en ús, la idea es va desestimar, de manera que se’n van construir únicament els tancaments exteriors
deixant buit l’interior.
Una vegada finalitzats els Jocs, l’any 1993, es redacta un projecte per a l’adequació de l’edifici com a
Biblioteca i Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
A la documentació lliurada s’incorpora un extracte del Projecte d’Execució de Biblioteca Pública en edifici
existent a l’Avinguda Icària de Barcelona, redactat pels arquitectes Franc Fernàndez i Moisés Gallego el
setembre de 1993.
A nivell estructural l’actuació va suposar la construcció de nous trams de forjat i de les escales, el reforç
de forjat existent de les àrees destinades a arxiu municipal i l’obertura de lluernaris en els trams extrems
de coberta per tal de millorar les condicions d’il·luminació d’un edifici originalment força opac.
A nivell funcional es va executar la distribució del seu interior i totes les instal·lacions necessàries per tal
d’acollir els nous usos previstos.
La Biblioteca Xavier Benguerel va entrar en funcionament el gener de 1995.

4. ESTAT ACTUAL
La Biblioteca té com a particularitat que acull el fons del Servei de Documentació de Literatura Infantil i
Juvenil. L’SDLIJ, com se’l coneix habitualment, té com a objectiu conservar, estudiar i difondre tot allò que
està relacionat amb la producció, la promoció i l’estudi de la literatura infantil i juvenil, posant una especial
atenció en les obres i els autors d’àmbit català.
El servei disposa d’una important col·lecció especialitzada en literatura infantil i juvenil. Una part
d’aquesta col·lecció única, s’ha digitalitzat i es pot consultar en línia. Actualment aquest fons es troba
repartit en diversos espais de la biblioteca Xavier Benguerel, fet que en dificulta el funcionament i
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consulta. A més hi ha la previsió que el fons de l’SDLIJ (Servei de Documentació de Literatura Infantil i
Juvenil) pugui incrementar-se amb la incorporació de nous fons de literatura infantil i juvenil procedents de
la biblioteca Artur Martorell.
A banda d’aquestes disfuncions en relació al funcionament de l’SDLIJ, la biblioteca presenta d’altres
mancances d’acord amb els estàndards actuals i petites problemàtiques fruit del temps transcorregut des
de la seva inauguració ja fa més de 25 anys.
Amb la construcció de la nova Biblioteca Gabriel Garcia Màrquez, la biblioteca Xavier Benguerel deixarà
de ser la biblioteca central de Sant Martí, i d’aquesta manera s’obre la possibilitat de realitzar-hi una
actuació de reforma que permeti la seva redistribució i millora funcional per tal d’adaptar-la a les
necessitats actuals.

5. PLANEJAMENT VIGENT
El planejament vigent per a l'àmbit de l'actuació és el “Pla Especial d'adequació de l'àrea residencial
de la Vila Olímpica i de la zona d'equipaments costaners als ajustos esdevinguts necessaris al PE
d'ordenació urbana de la façana al mar de Barcelona al sector del passeig de Carles I i de
l'Avinguda Icària”
La parcel·la està qualificada de 7b. Equipaments de nova creació de caràcter local.

6. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ
L’objecte de l’actuació és el desenvolupament del projecte per a la reforma i millora de la Biblioteca
Xavier Benguerel a l’Avinguda del Bogatell nº17, al Barri de la Vila Olímpica, al Districte de Sant
Martí.
La proposta consistirà en donar resposta a les demandes rebudes i també a algunes de les
problemàtiques addicionalment ja detectades en l’avantprojecte. La proposta consistirà en el
5

desenvolupament de la proposta presentada en l’avantprojecte que s’acompanya en la documentació
d’aquesta licitació “Avantprojecte per a la reforma de la Biblioteca Xavier Benguerel, a l’Avinguda del
Bogatell, 17, al Barri de la Vila Olípica, al Districte de Sant Martí” al Setembre de 2021.
La proposta, a banda d’actualitzar el funcionament de la biblioteca i suplir les mancances detectades a
l’avantprojecte servirà per a potenciar i donar major visibilitat a l’SDLIJ i incorporar els fons provinents del
Centre de documentació Artur Martorell de l’IMEB.
L’adjudicatari del present encàrrec, serà el responsable de redactar el projecte bàsic, la llicència
ambiental, juntament amb la realització de les imatges 3D.
També serà possible l’adjudicació del projecte executiu, el projecte d'instal·lacions, la certificació
energètica, l’estudi de seguretat i salut, els documents de sostenibilitat i medi ambient juntament amb un
pla de cales per conèixer l’estat de l’edificació (en els punts on caldrà reforçar l’estructura).
També es podrà incloure la direcció d’obra de tots aquests serveis.
Serà possible també l’adjudicació de la redacció del projecte de mobiliari i senyalètica i la seva direcció
d’obra.
L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament i a la normativa que li sigui d’aplicació en cada
cas, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents tècnics del present plec.
Serà tasca de l’adjudicatari de la present licitació, desenvolupar a nivell de projecte bàsic i executiu la
organització dels espais, per tal que es doni compliment a la normativa i als requeriments funcionals i
tècnics que li són d’aplicació.
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.
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7. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ
L’actuació consisteix en la reforma de la Biblioteca Xavier Benguerel a l’Avinguda del Bogatell 17, al Barri
de la Vila Olímpica, al Districte de Sant Martí. Caldrà prendre com a base l’avantprojecte redactat en data
setembre de 2021.

ACTUACIÓ
SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ
TIPOLOGIA
IMPORT MÀXIM OBRA

REFORMA DE LA BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL, A
L’AVINGUDA DEL BOGATELL 17, AL BARRI DE LA VILA
OLÍMPICA, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
2.150 m² aproximadament (construïts)
EDIFICACIÓ
630.476 € ( PEC IVA inclòs) d’obra + 360.000 € ( PEC IVA
inclòs) de mobiliari.
Pressupost estimat en l’Avantprojecte de referència

8. PROGRAMA FUNCIONAL
Es planteja una nova distribució dels espais existents per acollir el programa funcional per tal d’adequar la
Biblioteca i donar resposta a les demandes rebudes i també a algunes de les problemàtiques
addicionalment detectades en l’avantprojecte.
S’adjunta complementàriament a aquest document l’Avantprojecte de referència, en el que es podrà tenir
una visió més detallada de les previsions per a l’actuació.
Planta baixa:
-

Vestíbul d’entrada (amb cancell)
Àrea juvenil
Àrea infantil
Música i cinema
Fons general
Novel·la
Diaris i revistes
Serveis higiènics (infantil)
Serveis higiènics (homes/dones)
Informació i préstec
Magatzems
Nuclis de comunicacions verticals

Planta primera:
-

SDLIJ
Aula multimèdia
Sala polivalent
Treball intern
Direcció
Magatzem fons
Office
Serveis higiènics personal
Neteja
Vestuari neteja
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-

Serveis higiènics (homes/dones)
Magatzem sala polivalent
Magatzem
Distribuïdor sala
Comunicacions verticals

9. CRITERIS D’INTERVENCIÓ
El projecte es redactarà tenint en compte l’avantprojecte lliurat, que s’haurà de desenvolupar a nivell de
bàsic i executiu, i seguint els requeriments establerts en el present plec així com tenint present el marc
econòmic.
Els criteris d’intervenció generals seran treballats conjuntament amb els diferents responsables dels
equipaments municipals atorgats a l’actuació, i amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona.

10. CONDICIONANTS DELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ
La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables en el moment de la seva redacció,
especialment les que fan referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, manteniment,
materials i sostenibilitat.
L’edifici s’haurà d’adequar a la legislació autonòmica i estatal vigent en matèria d’edificació. Tots els
espais i recorreguts d’ús públic seran accessibles.
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.
També caldrà plantejar una possible ubicació de plaques fotovoltaiques a la coberta que abastiran tant al
Casal de Joves com a la Nau en qüestió, segons un acord amb l’Agència de l’Energia de Barcelona.
Eficiència energètica i sostenibilitat:
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 els documents de sostenibilitat i medi ambient (incloent la memòria ambiental, si
s’escau) que s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors.
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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 i 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.
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-rev2020_133881.pdf
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11. ABAST DE LA FEINA
L’encàrrec consisteix en la redacció el Projecte Bàsic i la llicència ambiental, seguint la proposta del
document d’Avantprojecte lliurat.
Documentació a entregar amb el Projecte Bàsic:
-

Memòria descriptiva de l’actuació
Documentació gràfica
Valoració econòmica
Llicència ambiental

Un cop validat aquest pel Districte de Sant Martí, BIM/SA 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
Documents de sostenibilitat (inclou Memòria ambiental)
Estudi de seguretat i salut
Certificat energètic. (Sols seran acceptades eines de programari reconeguts per a la CEE i que
no siguin simplificats.)

Amb l’entrega del projecte executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament complimentat el “Quadre de
Mètriques” facilitats per BIM/SA. Aquest quadre és necessari per estudiar diferents indicatius de la ciutat i
les obres que s’hi duen a terme.
Amb el lliurament del Projecte Executiu definitiu, els adjudicataris complimentaran degudament el “Quadre
de Mètriques” per via telemàtica, a l’entorn informàtic de BIMSA. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i
s’omplirà directament el formulari, sense perjudici que calgui incorporar el quadre al projecte en paper.
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.
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. El Districte de Sant Martí, Bibioteques, i
BIMSA marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar
la formalització de l’encàrrec seguint de manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la
documentació lliurada i durant la redacció del projecte.
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.
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Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REM’s (Responsables
d’Equipaments 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, prevenció de riscos laborals, patrimoni arquitectònic i arqueològic, etc. Amb el lliurament del
projecte bàsic, cadascun d’aquests REM’s elaborarà un informe i tots junts conformaran la Conformitat
Tècnica de Projecte (CTP).
Així mateix, es donarà compliment als requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar al web
municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte.
També es realitzaran les presentacions necessàries amb les Associacions de veïns i entitats de la zona,
si s’escau, 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.
Les imatges 3D han d’explicar amb un llenguatge realista el conjunt de la solució proposada i els seus
principals detalls a destacar. Cada imatge anirà precedida de la foto d’estat actual.
El Projecte Executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui aprovar i l’obra es
pugui licitar i construir adequadament. 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 7 – Objecte de l’actuació del present plec és possible que s’encarregui a
l’adjudicatari la redacció del projecte de mobiliari i senyalística.
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12. PLÀNOLS I FOTOPLÀNOLS DE SITUACIÓ

Estat actual distribució
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Estat actual programàtic:
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Proposta programàtica :
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13. FOTOGRAFIES
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14. DOCUMENTACIÓ LLIURADA
Fase de licitació:

Document 1 (és el present document)
“plec de criteris d’intervenció per a la Reforma de la Biblioteca Xavier Benguerel a l’Avinguda del
Bogatell nº17, al barri de la Vila Olímpica al Districte de Sant Martí.”
Document 2
AvantProjecte per a la Reforma de la Biblioteca Xavier Benguerel a l’Avinguda del Bogatell nº17,
al barri de la Vila Olímpica al Districte de Sant Martí.

Adjudicatari:

Document 1
“Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació” de BIMSA.
Document 2
“Manual d’Estructuració Informàtica dels Projectes Executius” de BIMSA.
Document 3
“Manual Bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als Projectes d’obres de
l’Ajuntament de Barcelona”.
Document 4
“Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en Projectes d’obres”.
Document 5
“Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta”.

En data de la signatura digital,

Maite Gámez Rus
Directora Tècnica Adjunta de Gestió Territorial
BIM/SA

Oriol Bonet Boixadera
Director Tècnic de Gestió Territorial
BIM/SA
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