Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Projectes i Obres

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la redacció del projecte bàsic i executiu,
assistència tècnica en la direcció d’obra per la construcció d’una pista poliesportiva coberta i
grades situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa

1. Finalitat
El present Plec, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
enumerar els conceptes que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, necessitats, directrius
i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i
concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir
l’adjudicatari de l’encàrrec, perquè el contingut de l’encàrrec, un cop quedi garantida i assegurada la
seva qualitat, coherència i homogeneïtat, pugui ésser rebut i acceptat per l’Ajuntament de Terrassa.
2. Àmbit
L’àmbit del projecte a encarregar es la pista poliesportiva descoberta situada a la banda nord del
poliesportiu i al sud de l’actual l’aparcament de la zona esportiva Municipal de Can Jofresa.
3. Objecte de l’encàrrec
L’objecte de l’encàrrec el constitueix la contractació de la redacció d’un estudi previ, d’un projecte
bàsic i d’execució, topogràfic de la parcel·la i afectacions, l’estudi geotècnic, l’estudi de seguretat i
salut, la documentació tècnica ambiental, de seguretat i salut pública, la documentació necessària en
matèria d’incendis, la certificació energètica del projecte, el tractament de les al·legacions en fase
d’exposició al públic del projecte aprovat inicialment l’assistència tècnica en la direcció d’obra per la
construcció d’una pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can
Jofresa de Terrassa.
El projecte contempla:
Coberta i tancament poliesportiu i
zona grades (3 nivells)

45x29m (PAV-2)

Espai previst de connexió entre el
pavelló existent i la nova pista

9.5X3

1.305m2
28.5m2

Total edificació:

1.333.5m2

El codi CPV que li correspon a aquest encàrrec és: CPV 71221000-3, Servicios de arquitectura para
edificios.

4. Abast dels treballs a realitzar
Els treballs referits a l’encàrrec seran els següents:
1. Aixecament topogràfic de la parcel·la on es proposa ubicar la pista poliesportiva coberta i els
espais necessaris per a garantir la connectivitat amb el pavelló existent, talussos existents i
entorn afectat per l’accés: aparcament, accés actual escales i futur carrer posterior.
2. Estudi geotècnic del terreny.
3. Estudi previ comparatiu de propostes d’implantació i alternatives funcionals valorant els
avantatges i els inconvenients de cadascuna. S’haurà d’estudiar la relació de l’actuació amb
l’entorn, accessibilitat, adaptació e integració volumètrica amb el pavelló esportiu existent i
l’entorn urbà, així com la connectivitat entre els diferents espais i edificacions. S’haurà de
preveure la ubicació dels espais complementaris que en el futur puguin ser necessaris pel
funcionament del conjunt d’espais esportius (vestuaris, connexió interna amb el pavelló
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existent...) que es desenvoluparan en altres fases. Es validarà una de les propostes per part
del Servei d’esports de l’Ajuntament per poder desenvolupar les següents fases de projecte.
Projecte bàsic i executiu de la proposta acordada i validada per la Comissió de l’Ajuntament.
El projecte haurà de contemplar els requeriments necessaris pel correcte funcionament del
poliesportiu i grades cobertes i tenint en compte es requeriments de connectivitat del projecte
amb el pavelló existent, accessibilitat i tota la Normativa vigent. També caldrà respectar la
zona prevista pels futurs vestuaris.
Certificació d’eficiència energètica del projecte.
Documentació tècnica ambiental ( projecte de baixa tensió, estudi lumínic, projecte de
ventilació justificant la ventilació natural i els requeriments del RITE), de seguretat i salut
pública i separata de documentació tècnica necessària en matèria d’incendis per portar a
bombers.
Possibles gestions amb companyies de serveis.
Estudi de Seguretat i Salut.
Estudi de gestió de residus.
Programa de control de qualitat valorat.
Visualitzacions informàtiques de l’actuació en relació a l’entorn i interiors.
Tractament de les possibles al·legacions prèvies a l’aprovació definitiva del projecte.
Assistència tècnica en la posterior direcció d’obra.

5. Cost orientatiu de les actuacions
El cost previst per la construcció d’una pista poliesportiva coberta amb grades és de 1.100.000€ (IVA
inclòs).
6. Desenvolupament dels treballs
Els objectius del projecte de la construcció d’una pista coberta poliesportiva dins de la zona esportiva
Municipal de Can Jofresa es materialitzar la proposta participativa PAM 2017. En aquesta proposta
s’exposava la necessitat de realitzar un cobriment per a les pistes poliesportives actuals situades en
la part nord del poliesportiu cobert de Can Jofresa per fer ús de les pistes esportives en dies de pluja,
ja que l’ocupació d’aquestes i del pavelló adjacent és del 100%. Des del Servei d’esports es considera
que per tal que el cobriment de la pista sigui funcional també ha de contemplar el tancament de les
façanes de la pista.
La nova pista coberta s’ha d’integrar en les edificacions existents i l’entorn millorant l’accessibilitat del
pavelló existent, de l’aparcament i del carrer central del complex esportiu municipal. La situació de
l’edifici caldrà que no afecti la il·luminació natural, l’accessibilitat ni les sortides d’emergència del
pavelló existent. Aquest contracte no inclou el projecte de la zona de vestuaris, ni la connexió interna
amb el pavelló existent, ni la construcció d’un ascensor que millori l’accessibilitat als dos pavellons, no
obstant caldrà tenir present la reserva dels espais destinat a aquests possibles usos futurs. El
contracte si que contempla una connexió coberta (però no tancada) amb el pavelló existent.
Els criteris de seguretat, funcionalitat i habilitat seran els descrits a la fitxa tècnica d’equipaments
esportius PAV 2 del Consell Català de l’esport, alhora que l’edificació s’ajustarà a totes les normatives
i reglamentacions vigents. La pista no està prevista per a ser utilitzada per a activitats lúdiques,
culturals o musicals.
El projecte ha de dissenyar un conjunt edificat de qualitat i funcional, amb una solució pràctica i
econòmica amb:
− Una connexió i relació entre els espais existents i els de projecte. Tenint en compte la
reserva per l’emplaçament futur per una zona de vestuaris i una connexió coberta
provisional amb el pavelló existent.
− Un nivell d’habitabilitat i confort adequats i amb unes prestacions suficients. Caldrà
potenciar els criteris d’accessibilitat mitjançant l’aplicació del l’accessibilitat universal.
− Una relació adequada entre la qualitat de l’obra, el cost d’inversió i el seu manteniment
futur.
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−

Una reducció del consum de recursos i d’impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida.
El disseny es basarà en criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.

La superfície prevista pels espais esportius i complementaris és la següent:
− Pista poliesportiva PAV-2. la dimensió aproximada seria de 1.012m2. La pista permetrà
col·locar una cortina divisòria. Aquesta disposarà d’un accés directe des del carrer
posterior i un accés cobert amb el pavelló existent.
− Zona de grades de 220m2, 3 línees de grades. Sota d’aquestes hi haurà un espai
d’emmagatzematge. L’accés a la zona de grades s’efectuarà des de l’accés peatonal de
l’aparcament.
− Estructura lleugera coberta de connexió entre el pavelló existent i la nova pista coberta.
Si bé els criteris de l’Ajuntament són els bàsics per desenvolupar el treball, el consultor hi haurà
d’aprofundir i podrà exposar a la Direcció del projecte, lliure però raonadament, d’altres que consideri
tècnica o econòmicament millors.
En el decurs de la redacció del Projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes.
El consultor disposarà de 4 mesos per la redacció del Projecte executiu de la pista poliesportiva
coberta i grades de Can Jofresa.
L’adjudicatari realitzarà un avantprojecte de la totalitat que serà validat per una comissió formada per
Serveis tècnics municipals.
Igualment es realitzarà una presentació prèvia d’un estudi econòmic per tal de garantir la viabilitat del
projecte, en el termini màxim d’un més una vegada acceptada la proposta.
Un cop consensuada la solució definitiva amb totes les parts implicades, es tancarà el projecte de
construcció d’una pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva Municipal de Can
Jofresa.
L’adjudicatari realitzarà la totalitat dels treballs de producció: càlculs, reproducció, ordenació,
enquadernació, etc. dels documents que integren el projecte.
El consultor s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redacció del projecte dins el
termini total que es fixa en el present Plec i en el Plec de clàusules administratives del contracte.

7. Seguiment i control dels treballs
Es formarà una comissió de seguiment per part de l’ajuntament, formada per personal tècnic del
servei de Projectes i Obres i del Servei d’Esports. S’establiran terminis de contacte entre aquesta
Comissió i l’equip redactor, aquests no seran inferiors a 15 dies.
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del projecte, correspondran
als serveis tècnics del l’Ajuntament de Terrassa.
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic de l’Ajuntament tindrà
accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin
sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió
dels treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb l’adjudicatari, establiran en cada cas i
a l’inici dels treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com
el seu contingut.
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Els col·laboradors que intervinguin en el projecte: enginyers d’instal·lacions, estructuristes o altres
especialitats designats pels tècnics redactors hauran d’intervenir des de l’inici del projecte. En
aquelles reunions on es decideixen temes on ells intervinguin caldrà que hi siguin presents.
A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb
els serveis tècnics tenint cura que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. L’adjudicatari
portarà a les reunions esmentades un plànol de conjunt que doni idea de les solucions proposades.
La interpretació dels aspectes tècnics i precisions d’aquest plec correspon als Serveis Tècnics
Municipals.
8. Documentació a lliurar per l’Ajuntament de Terrassa a l’adjudicatari
L’Ajuntament de Terrassa lliurarà la següent documentació a l’adjudicatari dels treballs:
•
•
•

Plànols de situació.
Topogràfic de la zona de l’aparcament i projecte de pavimentació de la mateixa.
Serveis existents.

9. Prescripcions tècniques
Per a la realització del projecte, l’adjudicatari tindrà en compte tota la normativa de prescripcions
tècniques existent i vigent en aquell moment que li pugui ésser d’aplicació, tant pel que fa a criteris
constructius com a la composició i característiques dels materials a utilitzar en l’execució del projecte,
així com les indicacions de les Fitxes Tècniques d’Equipaments Esportius, del Consell Català
d’Esports.
Caldrà tenir especialment en compte i justificar:
− CTE (SI, SE, SUA, HE i HS). Caldrà tenir en compte que el projecte haurà de contenir
una separata d’incendis per demanar informe previ a bombers.
− RITE
− REBT i instruccions complementàries
− Decret 21/2006 que regula l’adopció de mesures ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis.
10. Documents del projecte
Els documents integrants del projecte han de ser redactats de tal manera, i amb el nivell de detall
necessari, perquè qualsevol facultatiu, amb la titulació requerida, pugui fàcilment interpretar-los.
La documentació del projecte ha de ser completa i adequada als condicionaments exigits per
l’actuació projectada i, en qualsevol cas, ha de complir els requisits mínims que exigeix la Llei
30/2007 de Contractes de les Administracions Públiques vigent, així com altra legislació que resulta
d’aplicació en especial la referent a obres locals, edificació i prevenció de riscos laborals.
L’estudi previ haurà de contenir, els documents que permetin definir i concretar quina és la proposta
més adient:
−

−

Memòria descriptiva breu de les propostes d’implantació i alternatives funcionals possibles
valorant els avantatges i els inconvenients de cadascuna i la practicitat i economia de cadascuna
d’elles. Justificació de la relació de l’actuació amb l’entorn, accés, adaptació e integració
volumètrica el pavelló esportiu existent, el carrer principal del complex esportiu, l’aparcament i
l’entorn urbà, així com la connectivitat entre els diferents espais i edificacions.
Documentació gràfica a escala i esquemes de proposta amb relacions funcionals dels elements
del programa i les superfícies. S’ha de justificar que es compleix amb el programa funcional i de
necessitats respectant totes les normatives de compliment obligatori.
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El projecte bàsic i executiu haurà de contenir les diferents fases d’execució, aquest constarà, com a
mínim, dels següents documents :
I- Índex general
II- Memòria
− Dades generals: identificació agents, relació de documents complementaris i tècnics
redactors, contingut de l’encàrrec, ...
− Memòria descriptiva: antecedents, estat actual, descripció de la solució adoptada,
justificació de la normativa urbanística, justificació de les condicions relatives a l’ús,
quadres de superfícies útils i construïdes, justificació de la normativa aplicable:
accessibilitat, seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització,
requisits de salubritat, protecció enfront del soroll, estalvi d’energia, ecoeficiència...
− Memòria constructiva: Descripció dels treballs previs, tipus de sustentació de l’edifici,
sistema estructural, sistema d’envolvent i acabats exteriors, sistema de compartimentació
i acabats interiors, sistema de condicionaments instal·lacions i serveis, equipament de
l’edifici, urbanització dels espais exteriors.
− Memòria d’execució: descripció de l’organització de les obres, mesures per a minimitzar
afectacions a l’entorn, mesures mediambientals adoptades per a l’execució de les obres.
Termini d’execució i pla de treballs.
− Condicions tècniques , generals i d’execució de les obres.
− Proposta de classificació del contractista.
− Pressupost pel coneixement de l’administració, resum del pressupost per licitar.
− Declaració d’obra complerta.
− Fitxa resum de característiques del projecte.
III- Normativa aplicable i fitxes de justificació
IV- Plecs de condicions
V- Pressupost detallat per partides:
Justificació de preus, quadres de preus, estat d’amidaments, pressupost, resum de pressupost, últim
full del pressupost a licitar.
VI- Annexos complementaris:
− Estudi topogràfic.
− Estudi geotècnic.
− Annex de sostenibilitat, justificació del decret 21/2006. Incloent criteris d’optimització
d’instal·lacions, criteris bàsics de disseny i d’ecoeficiència, solucions bioclimàtiques
passives, minimització de residus...
− Certificació energètica del projecte.
− Estudi de gestió de residus de la construcció.
− Pla de control de qualitat.
− Serveis afectats.
− Estudi de seguretat i salut. Justificació del RD 1627/1997, s’adjuntarà plecs de
condicions, plànols, amidaments i pressupost.
− Documentació complementaria d’estructures (càlcul...).
− Documentació complementaria d’instal·lacions. Aquesta s’estructurarà en funció de les
diferents instal·lacions en dos apartats una memòria justificativa del sistema i en càlcul de
les instal·lacions:
 Instal·lació d’electricitat: Justificació del REBT i instruccions complementàries.
 Instal·lació d’il·luminació; justificació del règim de funcionament, equips
proposats d’acord a l’optimització del consum, justificació de la fitxa tècnica
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−
−

d’equipaments esportius PAV-2 del Consell Català de l’Esport, optimització
de la il·luminació natural. S’aportarà estudi lumínic.
 Instal·lació de sanejament. Càlcul hidràulics.
 Instal·lació de renovació d’aire en zona de públic. Càlcul de les instal·lacions i
justificació del RITE. Es contemplarà també en el projecte ventilació natural
creuada.
 Projecte de protecció contraincendis i separata d’incendis per portar a
informe previ de bombers.
Instruccions d’us i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions.
Documentació tècnica presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per
la normativa de sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus, vibracions i en tot
cas la que determini la normativa de prevenció i control ambiental que correspongui a
l’activitat.

VII- Documentació gràfica
La documentació gràfica haurà de contenir els plànols necessaris per a la comprensió arquitectònica
del projecte i per a la definició en detall de les obres. S’inclouran les cotes necessàries per a la
comprensió del projecte, s’inclourà aquella informació de suport al compliment de normatives,
definició de materials, detalls... en general es distribuiran conforme a la memòria i s’estructurarà de la
següent manera tenint en compte les diferents fases:
− Índex
− Emplaçament i situació
− Estat actual (topogràfic, plantes, seccions i alçats)
− Treballs previs i enderrocs.
− Replanteig general.
− Definició general del projecte en relació amb l’entorn i dels espais exteriors
− Definició general de l’edifici (plantes, seccions i alçats)
− Sustentació de l’edifici i adequació del terreny.
− Sistema estructural.
− Seguretat en cas d’incendi
− Sistema d’envolvent i acabats exteriors
− Sistema de condicionament d’instal·lacions i serveis
− Equipament
− Urbanització dels espais exteriors.
− Visualitzacions en 3d del projecte per tal de donar una imatge del resultat del projecte als
ciutadans. Aquesta caldrà que sigui representativa, fàcil de comprendre i estarà
emmarcada en l’entorn real del projecte.

11. Termini d’execució
Els termini total per a la redacció i entrega de l’estudi previ serà de 1 mes i del projecte bàsic i
d’execució serà de 3 mesos.
El retard en el termini haurà de ser justificat i posat de manifest per escrit als serveis tècnics de
l’Ajuntament de Terrassa.
15. Documentació a lliurar
El treball es presentarà imprès i en suport informàtic.
De l’estudi previ es presentaran 2 jocs de documentació impresa i enquadernada en A3.
Del projecte bàsic i executiu, es lliuraran 2 jocs complerts en un dossier enquadernat en A3, així com
tota la documentació en suport informàtic, CD o DVD, degudament classificada i amb tota la

6

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Projectes i Obres

informació que s’hagi generat per a la redacció del projecte, utilitzant qualsevol de les eines
informàtiques (AUTOCAD 2006, WORD , EXCEL, etc.). El pressupost s’haurà de lliurar en format
TCQ. Així mateix, en el suport CD o DVD es lliurarà tota la documentació en format PDF.
En el supòsit que, en el decurs de temps d’exposició al públic posterior a l’aprovació inicial del
projecte, apareguin al·legacions aquestes caldrà que siguin tractades i raonadament resoltes.
16. Pressupost
El pressupost base per a la presentació de l’oferta d’honoraris per a la realització dels treballs descrits
en el present Plec es fixa en 58.677,69,- € (IVA exclòs) i en 71.000 € ( IVA inclòs)

Rosa Sala Suades
Cap de d’Obra Pública i Manteniment
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