PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
D’AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT LA GARROTXA D’OLOT.
1.- INTRODUCCIÓ
1.1.- Descripció
El present plec de prescripcions tècniques te per finalitat descriure els treballs a
desenvolupar, definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de
servir de base per a la realització dels treballs, i concretar la redacció i presentació dels
diferents documents que ha de realitzar el tècnic/a que redacti el treball.
1.2.- Antecedents
L’Institut La Garrotxa d’Olot té actualment els vestidors en un mòdul prefabricat situat al
pati del centre. Les condicions dels mateixos i la dimensió pel total d’alumnes del centre
no són les adequades, cosa que fa necessària l’ampliació proposada. Al mateix temps
la implementació de cicles formatius fa necessari disposar d’espais per poder
desenvolupar-los.
L’any 2017 els Serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot van redactar una memòria
valorada amb la proposta d’implantació i distribució d’espais. Aquesta documentació
està disponible, juntament amb la documentació gràfica de l’estat actual del centre.
2.- DEFINICIÓ DEL CONTRACTE
2.01.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la redacció del projecte bàsic i executiu d’ampliació de
l’Institut la Garrotxa amb un edifici exempt destinat a vestidors i espais per cicles
formatius, la redacció de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en
cas d’incendi, la redacció de l’estudi de seguretat i salut laboral, la certificació
d’eficiència energètica, les legalitzacions de les instal·lacions de l’ampliació,
l’aixecament topogràfic i l’estudi geotècnic.
La superfície aproximada d’ampliació és de 312 m2.
L’encàrrec recull:
la redacció del projecte bàsic i executiu
la redacció de l’estudi de seguretat i salut laboral
la redacció de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d’incendi
la certificació d’eficiència energètica
les legalitzacions de les instal·lacions de l’ampliació
L’aixecament topogràfic
L’estudi geotècnic
El projecte complirà amb la normativa d’aplicació i les ordenances municipals, així com
amb els criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics i es
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redactarà d’acord amb les instruccions per a la redacció de projectes del Departament
d’Ensenyament.
2.02. – Termini
El termini de redacció serà de 2 mesos
2.03 – Termini de recepció de les prestacions del contracte
El contractista haurà de lliurar els treballs realitzats en el termini establert a l’apartat 2.02
d’aquest plec.
La conformitat del Departament d’Educació respecte a la documentació corresponent a
la projecte d’execució es manifestarà amb l’emissió de l’informe favorable de l’Oficina
de Supervisió de Projectes del Departament d’Educació, que es notificarà per escrit a
l’adjudicatari.
En cas que s’observessin defectes en la documentació presentada es donarà termini i
les instruccions per corregir-les.
En el supòsit que aquest defectes es detectessin amb posterioritat a la recepció de la
documentació es procedirà de la mateixa manera donant les instruccions necessàries i
un termini per solventar-les sense perjudici de les penalitzacions que poguessin ser
aplicables d’acord amb el plec de condicions administratives.
2.04.- Programa arquitectònic
S’acompanya com annex la documentació gràfica de proposta d’implantació redactada
per l’Ajuntament d’Olot l’any 2017. La proposta té caràcter orientatiu, però cal tenir-la en
consideració ja que preveu la integració de la present ampliació amb un futur
equipament esportiu.
2.05.- Condicions urbanístiques
Caldrà que l’adjudicatari realitzi les consultes, respecte a la normativa urbanística
aplicable, a l’Ajuntament d’Olot.
2.06.- Cost màxim
El pressupost màxim previst de l’obra és de 511.680,00 euros (IVA inclòs). Aquest import
inclou l’edifici i les seves instal·lacions, l’adequació d’espais exteriors relacionats amb
l’objecte de l’obra, totes les escomeses o subministres que puguin ser necessaris. Si per
motius justificats (materials emprats, instal·lacions singulars, singularitat de l’edifici, etc)
es definís en projecte un import major, aquest increment no donarà dret en cap cas a
revisió del contracte de redacció del projecte.
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2.07.- Termini d’execució de l’obra
El projecte haurà de contemplar un termini d’execució de l’obra i les possibles fases si
existeixen, amb un pla de treballs que contempli totes les partides o unitats d’obra
necessàries.
3 .- Criteris a seguir en el desenvolupament dels treballs
3.01.- Bases per a la redacció del projecte
L’encàrrec compren tots els treballs previs, consultes i l’elaboració de tota la
documentació necessària que possibiliti la total execució de les obres a projectar, la
seva posterior legalització i posada en servei, i en qualsevol cas s’ha d’ajustar a
l’establert a la Llei de Contractes del Sector Públic i a la restant normativa aplicable.
Els documents que constitueixin el projecte han de definir l’edifici de manera que
permetin l’execució de l’obra i les tasques de control i direcció d’aquestes per part d’un
tècnic amb la titulació suficient d’acord amb l’article 6 del RD 314/2006, de 17 de març,
pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i les seves modificacions posteriors.
3.02.- Paràmetres de definició del projecte
El projecte haurà d’aportar una solució que s’ajusti als següents paràmetres:
-

Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor, el Departament d’Educació
Adaptar-se als requeriments definits en el programa arquitectònic
Tenir en consideració criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica
Incorporar en el projecte criteris que facilitin el manteniment posterior de l’edifici
Potenciar l’accessibilitat i l’ús per part de qualsevol col·lectiu amb o sense
discapacitats
Possibilitar les futures modificacions o adequacions de les instal·lacions.

Durant la redacció del projecte i la seva aprovació caldrà sol·licitar els informes
necessaris i fer les gestions oportunes davant els diversos departament de
l’administració implicats en la concessió de llicències o informes favorables per tal de
garantir que el projecte s’ajusta a tots els requeriments normatius.
3.03.- Autoria dels treballs
El projecte objecte del present encàrrec serà signat pel tècnic redactor, com a projectista
d’acord amb l’article 6 del RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic
de l’Edificació i les seves modificacions posteriors. En cas que alguna part del treball
requereixi de tècnics especialitzats signarà els corresponents documents conjuntament
amb aquests tècnics com a coordinador del projecte.
3.04.- Titulació exigida
La titulació exigida serà la competent d’acord amb la naturalesa del projecte i d’acord
amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, articles 2 i 10, que
és la d’Arquitecte. S’admeten equips formats per diversos tècnics un dels quals actuarà
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com a redactor principal. En cas de persones jurídiques es designarà un tècnic amb
capacitat suficient com responsable del projecte.
3.05.- Equip tècnic que ha de garantir l’adjudicatari
L’adjudicatari ha de garantir, en la seva oferta i durant l’execució del contracte, el
personal tècnic necessari per dur-lo a terme. A tal fi presentarà una declaració en el
moment de la licitació, que confirmarà en la formalització del contracte, en la que
especificarà el personal tècnic que participarà en la redacció del contracte i adjuntarà
una relació de treballs similars realitzats per cadascun dels tècnics que justifiquin la seva
idoneïtat.
Caldrà indicar el tècnic responsable de cadascuna de les següents àrees, indicant noms
i cognoms o raó social de l’empresa:
-

Topografia
Geotècnia
Estructures
Instal·lacions
Arquitectura
Amidaments i pressupostos
Control de qualitat
Manteniment

En cas que l’arquitecte responsable assumeixi explícitament les funcions assignades a
un o més d’aquests apartats caldrà que ho justifiqui expressament en cada cas i adjunti
la documentació necessària per acreditar la seva idoneïtat en aquella àrea, de la mateixa
forma que qualsevol dels altres especialistes.
4.- Documentació a presentar
La documentació a presentar es redactarà d’acord amb les instruccions per a la redacció
de projectes del Departament d’Ensenyament.
Els documents a presentar seran:
-

Avantprojecte
Projecte bàsic + maqueta projecte executiu
Projecte d’execució

La documentació objecte de l’encàrrec s’entregarà en format digital, tant en versió PDF
com en versió executable: documentació gràfica en format dwg, documentació escrita
en format docs i amidaments i pressupost en format tcq.
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