
Gerència de l’Arquitecte en cap



Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona 
amb horitzó 2030:

- Reconeix el dret al joc de tots els 
infants a l’espai públic.

- Planifica el joc com una infraestructura 
de ciutat.

- Categoritza els espais per jugar i 
estableix el treball en ecosistemes 
lúdics com a estratègia d’assolir els 
objectius de la Ciutat jugable.

- Fixa la fita d’incrementar les 
oportunitats de joc de les persones 
amb diversitat funcional i discapacitat.

BARCELONA, CIUTAT JUGABLE:



ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles



CATEGORITZACIÓ DE LES ÀREES DE JOC SEGONS ACCESSIBILITAT:

Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles



Oferir una cobertura homogènia a la ciutat d’àrees totalment accessibles.

Que cada barri tingui com a mínim 1 àrea totalment accessible.

Que totes les renovacions tinguin per objectiu fer àrees accessibles.

OBJECTIUS

Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles



Concurs d’àrees totalment accessibles

Existents (21)
Noves àrees amb projecte executiu (13)
Millores puntuals d’àrees existents (11)

Ombra: 800 m de radi
Distància  que pot recórrer un infant en 10 – 15 min 

ÀREES TOTALMENT ACCESSIBLES 



Concurs d’àrees totalment accessibles

Concurs 10 Noves Àrees

Arribar al 2024 amb 55 àrees 

ÀREES TOTALMENT ACCESSIBLES



Concurs d’àrees totalment accessibles

EMPLAÇAMENTS DEL CONCURS:

Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles



1. Són àrees de joc de gran dimensió (>600m2) que ofereixen molta qualitat lúdica 
(>9 activitats lúdiques).

2. Tenen un element de joc o pol d'atracció que per les seves característiques 
(dimensió, repte, quantitat d'activitats lúdiques que ofereix...) no es pot trobar a cap 
altre lloc de la ciutat.

3. Es troben en espais públics que conviden a passar-hi el dia (parcs, equipaments, 
serveis...).

Concurs d’àrees totalment accessibles

CONDICIONS DE LES ÀREES SINGULARS:



PROCÉS COL·LABORATIU: 

1. Diagnosi, categorització i estratègia: 

Criteris d’intervenció del concurs Ajuntament + La XAVI 

3. Elaboració i execució dels projectes:

Procés de cocreació Ajuntament + guanyadors + entitats del territori

4. Redacció d’un document d’obligat compliment

2. Fase de concurs:

Jurat Representació coral (GAC + IMPJ + IMPD + IIAB + BIMSA) + La XAVI
Arquitectes, pedagogs, tècnics d’accessibilitat i usuaris directes
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CIUTAT JUGABLE:
CONCURS PER A 10 ÀREES 
TOTALMENT ACCESSIBLES



Michele Iervolino
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CIUTAT JUGABLE:
CONCURS PER A 10 ÀREES 
TOTALMENT ACCESSIBLES



Gerència de l’Arquitecte en cap / Grup de treball del Pla del joc



Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles

ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

Una àrea totalment accessible és aquella en què totes les activitats que s’hi
ofereixen són accessibles. 

S’avaluen les activitats lúdiques, no els elements. Tots els infants han de poder 
sentir l’experiència lúdica que s’ofereixi. 

Per a garantir que l’activitat lúdica és accessible hi ha d’haver un element que 
l’ofereixi, no que tots els elements hagin de ser accessibles.
D’aquesta manera un mateix element o espai de joc pot oferir repte i accessibilitat. 

Els elements accessibles no poden estar en una zona independent o segregada. En
aquest sentit, els diversos elements que ofereixin una mateixa activitat lúdica han 
de compartir un mateix espai.
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Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles

ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

Cal oferir diferents maneres d’aproximar-se i interactuar amb els elements de joc. 

Cal evitar la uniformitat en el disseny per a donar pas a una diversitat d’opcions de 
sentir les activitats lúdiques, per tal que cada infant trobi la més idònia o tingui
l’oportunitat d’escollir de manera autònoma.

La lectura i interacció dels elements de joc s’ha de poder fer almenys des de dos 
sentits sensorials (oïda, tacte i vista) diferents.



Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles

ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

A l’hora de projectar l’espai de joc caldrà valorar si s’està proposant cap pol 
d’atracció o element reclam que destaqui per sobre de la resta d’espais o elements 
de joc.

Si es proposa un element reclam, ha de ser accessible.



Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles

ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

Els elements de joc que tinguin activitats lúdiques a nivells per sobre la cota del 
paviment s’hi ha d’accedir preferiblement per mitjà de rampes. 

També es consideren accessibles les solucions d’accés per mitjà d’una plataforma 
de transferència (alçada d’entre 40 i 45cm), 

o d’escales que tinguin petja, contrapetja i doble passamà.

Cota zero / rampa Alçada de transferència Escala amb petja, contrapetja i doble passamà
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ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

L’espai ha d’estar configurat de manera clara facilitant la comprensió, orientació i
localització dels diferents espais de joc.

Les zones de joc dinàmic hauran d’estar separades dels espais d’estada i les zones de 
joc tranquil.

Si es fan espais de recolliment i joc tranquil, s’han de situar fora de la circulació 
general. Poden compartir espai amb les zones d’estada.

Els recorreguts accessibles han de fer 1,80m i disposar d’un element guia al 
paviment.

Joc dinàmic Joc tranquil
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ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

Parc de la Ciutadella

Jardins de MoragasParc de Can Dragó

Jardins d’Elx
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ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

El paviment general ha de ser llis i d’un sol color. El sauló compactat i el cautxú són
paviments accessibles.

El paviment esmorteïdor, quan hi hagi risc de caiguda superior a 60cm, ha de ser de
cautxú en els elements que siguin accessibles, i pot ser sorra en aquells que no ho
siguin.

El canvi de textura o de color del paviment ha d’ajudar a la comprensió i detecció
dels espais de joc. Cal diferenciar l’àrea de seguretat dels elements de joc, en 
especial aquells que ofereixen un joc dinàmic.
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ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

Els acompanyants han de poder acostar-se de manera accessible als espais de joc i
participar-hi activament.
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ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC:

Caldrà revisar l’accessibilitat fins a l’àrea de joc des de la parada de transport públic
col∙lectiu accessible més propera, per tal de garantir que no es trenca la cadena
d’accessibilitat.
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ORGANITZACIÓ DEL CONCURS:

LOT 1

ÀREA 
SINGULAR

LOT 2

ÀREES DINS DE 
JARDINS I PARCS 
SENSE TRÀNSIT

LOT 3

ÀREES SOBRE 
LLOSA DE 
FORMIGÓ I 
TRÀNSIT 

PERIMETRAL

LOT 4

ÀREES EN 
ESPAIS URBANS 
SENSE TRÀNSIT

LOT 5

ÀREES EN 
PLACES I 

JARDINS AMB 
TRÀNSIT 

PERIMETRAL



Concurs d’àrees totalment accessibles

Emplaçaments del concurs

LOT 1.

LOT 2.

LOT 3.

LOT 4.

LOT 5.

ORGANITZACIÓ DEL CONCURS:

Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles

LOT 2.

LOT 5.

LOT 4.

LOT 4.

LOT 3.
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EMPLAÇAMENTS DEL CONCURS:

JARDINS DE MÀLAGA

LOT 1. ÀREA SINGULAR

Superfície d’intervenció: 1.500m2.

Característiques de l’emplaçament: proposta d’urbanització que ha de millorar l’accessibilitat de
l’espai de joc i la manca d’ombra. Com a àrea singular, en aquest emplaçament s’admeten
estructures i propostes d’autor per a obtenir el grau de singularitat, sempre que es garanteixi que
l’espai de joc es pot construir d’acord amb les capacitats dels fabricants i proveïdors de jocs i
d’elements certificats d’acord amb la normativa de jocs infantils (UNE 1176 i UNE 1177).



Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles

EMPLAÇAMENTS DEL CONCURS: LOT 1. ÀREA SINGULAR

Dins l’àmbit d’intervenció caldrà incorporar un espai per a refrescar-se diferenciat de l’àrea de joc
certificat. La seva posició pot ser adjacent a l’àrea de joc.
Un espai per a refrescar-se és un splash pad (o splash park) amb els següents condicionants:
- Ús d’aigua potable. Solucions de baix consum i sense recirculació d’aigua (aigua perduda).
- No utilitzar brolladors de terra ni elements que puguin acumular aigua o que funcionin com a

abeuradors d’animals.
- Paviment accessible i antilliscant. Profunditat zero.
- Elements que es puguin retirar en els períodes no estivals.
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EMPLAÇAMENTS DEL CONCURS: LOT 2. ÀREES DINS DE JARDINS I PARCS SENSE TRÀNSIT

JARDINS DE VIL·LA AMÈLIASuperfície d’intervenció: 750m2.

Característiques de l’emplaçament: l’àrea de joc se situarà en un espai sense cap referència per
a arribar-hi, de manera que caldrà fer èmfasi en garantir la cadena d’accessibilitat des de la parada
d’autobús o de metro més propera. Aquesta reflexió obligarà a sortir de l’àmbit estricte d’intervenció
per a proposar com arribar a l’àrea de joc de manera accessible. L’entorn, naturalitzat, convida a
treballar propostes de relacions de joc amb natura que siguin accessibles, d’acord amb els Criteris
d’intervenció del punt 7 d’aquest plec tècnic.
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EMPLAÇAMENTS DEL CONCURS: LOT 3. ÀREES SOBRE LLOSA DE FORMIGÓ I TRÀNSIT PERIMETRAL

PASSEIG DE GARCIA FÀRIASuperfície d’intervenció: 750m2.

Característiques de l’emplaçament: l’àrea de joc està ubicada en un entorn que caldrà convertir
en un espai agradable i confortable, acceptant i reconeixent els seus límits i l’element de perill que
suposa el trànsit perimetral de vehicles. Aquesta condició implica una reflexió sobre l’ombra durant
els mesos d’estiu.
La característica d’estar sobre una llosa de formigó sota la qual hi ha una infraestructura, fa
impossible que s’hi pugui excavar (en aquest cas la llosa se situa a 20-25cm de la cota del paviment),
la qual cosa condiciona la fonamentació dels elements de joc.
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EMPLAÇAMENTS DEL CONCURS: LOT 4. ÀREES EN ESPAIS URBANS SENSE TRÀNSIT

PLAÇA DE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTESuperfície d’intervenció: 570m2.

Característiques de l’emplaçament: l’àrea de joc es troba en un espai urbà, les referències del
qual estan a les façanes. Cal reflexionar sobre com orientar les persones des de les façanes fins a
l’àrea de joc, i així garantir la cadena d’accessibilitat. Tant les places com els interiors d’illa són espais
lúdics, és a dir, espais de convivència d’usos, i per tant caldrà treballar la relació entre l’espai de joc
certificat i la resta de la plaça, els límits o no-límits de l’espai de joc i la capacitat d’oferir un espai
intergeneracional, és a dir, que convidi als adolescents, joves i adults a participar en el joc.



Concurs de projectes per a 10 àrees totalment accessibles

EMPLAÇAMENTS DEL CONCURS: LOT 5. ÀREES EN PLACES I JARDINS AMB TRÀNSIT PERIMETRAL

Superfície d’intervenció: 890m2.

Característiques de l’emplaçament: l’àrea de jocs en aquests emplaçaments esdevé una frontissa
entre l’element de perill, que és el vial, i la resta del jardí o plaça. Caldrà fer èmfasi en què fa de límit
de l’espai de joc i per tant de protecció de l’element de perill, que serà inevitable. Aquesta posició
frontissa pot ser rellevant a l’hora de configurar l’espai de joc.

JARDINS DE CELESTINA VIGNEAUX



CIUTAT JUGABLE:
CONCURS PER A 10 ÀREES 
TOTALMENT ACCESSIBLES



BIM/SA



Concurs 
1.Objecte del Concurs

L’objecte del concurs és seleccionar els futurs equips redactors dels projectes
d’execució de la transformació de 10 àrees de jocs infantils en la ciutat de Barcelona
per a que siguin totalment accessibles.



Concurs 
1.Objecte del Concurs

1
CONCURS

5
LOTS

5
CONTRACTES

10
PROJECTES



2.Encàrrec

Cada lot inclou d’ una (1) a tres (3) àrees de jocs infantils que seran objecte dels
respectius projectes.

5 LOTS

LOT 1
1 PROJECTE

Àrea singular 
Jardins de Màlaga

LOT 2
2 PROJECTES

Jardins de
Vil·la Amèilia

Jardins del
Dr. Roig i Raventós

LOT 3
2 PROJECTES

Plaça
Elisa Antonella

Passeig
Garcia Fària

LOT 4
3 PROJECTES

Plaça
Rodríguez de la 

Fuente

Plaça
Ventura Gassol

Interior d’Illa
De Crta. Antiga 

d’Horta

LOT 5
2 PROJECTES

Jardins de
Celestina Vigneaux

Plaça
Emili Mira

Els projectes que inclouen cada lot s’hauran de redactar simultàneament

Concurs 



Concurs 
3. Procediment

Aquest concurs es regeix pel PRINCIPI D’ANONIMAT.

• Cada proposta que es presenti ho haurà de fer sota un LEMA que garanteixi
l’anonimat.

• No pot constar cap tipus d’element, dada, indici o informació que permeti la
identificació del concursant.

• La documentació adjunta a la licitació inclou el “Manual del procediment per a
l’eliminació de metadates de les propostes gràfiques”

• La ruptura de l’anonimat suposarà l’automàtica exclusió del concursant.



Concurs 
3. Procediment

ELS LICITADORS PODRAN PRESENTAR OFERTA PER UN, DIVERSOS O TOTS ELS LOTS,
sempre i quan compleixin la solvència requerida i, en tot cas, manifestant l’ordre de
preferència.

IMPORTANT: En el cas que un mateix concursant presenti proposta per més d’un lot,
caldrà que utilitzi LEMES CLARAMENT DIFERENCIABLES per a cada lot



3. Procediment

AUTOR/A
• Arquitecte/a, Enginyer/a de CCP o altra titulació equivalent
• Experiència no inferior a 5 anys
• Haver redactat, en els últims 10 anys, un projecte executiu d’urbanització o reurbanització en

àmbit urbà, aprovat tècnicament, amb un PEC igual o superior a 500.000 €, IVA exclòs.

TÈCNICS ESPECIALISTES: 1 especialista en Estructures
1 especialista en Sostenibilitat i Medi Ambient
1 especialista en Instal∙lacions Xarxes Urbans i Serveis de Companyia
1 especialista en Costos i Pressupostos
1 especialista en Planificació de treballs i organització de l’obra

• Experiència no inferior a 10 anys
• Haver col∙laborat, com a tècnic especialista, en els últims 10 anys, en un projecte executiu

d’urbanització o reurbanització en àmbit urbà, aprovat tècnicament, amb un PEC igual o
superior a 500.000 €, IVA exclòs.

La solvència tècnica o professional mínima requerida pel LOT 1:

Concurs 



3. Procediment

La solvència tècnica o professional mínima requerida pel LOTS 2, 3, 4 i 5:

AUTOR/A
• Arquitecte/a, Enginyer/a de CCP o altra titulació equivalent
• No es requereix experiencia prèvia

TÈCNICS ESPECIALISTES: 1 especialista en Instal∙lacions Xarxes Urbans i Serveis de companyia
1 especialista en Costos i Pressupostos
1 especialista en Planificació de treballs i organització de l’obra

• Experiència no inferior a 10 anys
• Haver col∙laborat, com a tècnic especialista, en els últims 10 anys, un projecte executiu

d’urbanització o reurbanització en àmbit urbà, aprovat tècnicament, amb un PEC igual o
superior a 500.000 €, IVA exclòs

Concurs 



3. Procediment

En el cas de que l’autoria o els especialistes proposats estigui composada per diversos
tècnics, caldrà que, com a mínim, un d’ells compleixi la totalitat de la solvència tècnica
requerida.

Els autors/es NO poden concórrer en diferents candidatures, ni com autor ni com a
col∙laborador ni com a tècnic especialista.

Els tècnics especialistes SI que poden concórrer en diferents candidatures.

En un tècnic/a especialista pot recaure fins a un màxim de dues (2) especialitats.

L’autor/a pot assumir fins a una (1) especialitat addicional, sempre que tingui la
solvència requerida i pugui justificar la dedicació per a cadascuna de les feines.

La no aportació dels tècnics requerits serà motiu d’exclusió.

Concurs 



3. Procediment

Els licitadors podran presentar oferta a un o més lots. No obstant, només podran
presentar UNA ÚNICA PROPOSTA PER LOT.
La presentació de més d’una proposta per part d’un concursant, implicarà la NO
admissió i rebuig de totes les propostes presentades pel concursant infractor.

LOT 1

JARDINS 
DE MÀLAGA

LOT 2

JARDINS DE
VIL·LA AMÈLIA

LOT 3

PASSEIG DE
GARCÍA FÀRIA

LOT 4

PL. FÉLIX  RGUEZ.
DE LA FUENTE

LOT 5

JARDINS DE
CELESTINA VIGNEAUX

La documentació a presentar per a cada proposta, consistirà en:

 Una proposta gràfica: panell DIN A3 en posició horitzontal en format .pdf*
 Una memòria tècnica: escrita en un màxim de cinc (5) pàgines DIN A4 format .pdf*

*En el Plec de Bases consta les indicacions detallades per a presentar la informació correctament
per tal de que sigui objecte de valoració.

Concurs 

Les propostes presentades es realitzaran sobre l’àmbit concret relatiu a cada lot, que
es defineix al Plec Tècnic. No s’acceptaran propostes sobre altres àmbits.



3. Procediment

Els criteris de valoració, per part del jurat, seran els següents:

1. CRITERIS DE QUALITAT DEL PLA DEL JOC 0-30

Es valorarà com la proposta incorpora els 7 criteris de qualitat per avançar cap a una ciutat jugable:
espai físic divers, estimulant, inclusiu, creatiu, que estimuli el joc compartit, intergeneracional i
col·laboratiu, i que esdevingui un espai de trobada i convivència comunitària.

2. LA CADENA D’ACCESSIBILITAT 0-10

Es valorarà l’avaluació de la cadena d’accessibilitat des del punt de transport públic més proper fins a
l’àrea de joc, la detecció de mancances i la proposta de millores en aquest recorregut.

3. CONFIGURACIÓ I URBANITZACIÓ DE L’ÀREA DE JOC 0-30

Es valorarà la claretat de l’àrea de joc, la facilitat de comprensió, orientació i localització dels
diferents elements de joc, recorreguts, desnivells i topografies (5 punts). Es valorarà com la proposta
incorpora l’avaluació de les activitats oferides, si hi ha un pol d’atracció, i com l’elecció d’aquestes
activitats lúdiques és coherent amb l’elecció dels paviments (10 punts), la separació dels espais de
joc dinàmic dels de joc tranquil i de l’espai d’estada (10 punts), i la definició d’una guia podotàctil (5
punts).

PROPOSTA TÈCNICA 0-100

Concurs 



3. Procediment

La puntuació mínima per a ser adjudicatari serà de 50 punts.

4. ELECCIÓ DELS ELEMENTS DE JOC 0-15

Es valorarà si els elements de joc proposats compleixen els criteris establerts al punt 7.4. Elecció i
definició dels elements de joc del Plec Tècnic. Aquesta valoració es farà d’acord amb el criteri de
garantir que totes les activitats lúdiques proposades siguin accessibles i, per tant, que hi hagi
almenys un elements que les ofereix, no que tots els elements de l’àrea hagin de ser accessibles.

5. MATERIALITAT, DURABILITAT I MANTENIMENT 0-10

Es valorarà l’aplicació de conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels recursos energètics en la
materialitat, i també la reflexió sobre els elements urbans perquè siguin polivalents, inclusius,
ergonòmics, accessibles, adaptables als nous usos i al seu manteniment.

6. CONTROL DE COSTOS 0-5

Es valorarà la metodologia proposada per a la definició dels costos de les propostes del concurs i per
a la definició i control permanent, eficient i àgil dels costos del futur projecte en les successives fases
del procés de redacció. Aquesta metodologia ha de permetre conèixer i controlar, en qualsevol
moment, la repercussió sobre el cost global de cadascuna de les diverses opcions projectuals
plantejades durant tot el procés de redacció del projecte i, per tant, valorar les decisions de projecte
dins del marc econòmic de l’actuació.
Es valorarà la idoneïtat, viabilitat i coherència de les possibles solucions constructives respecte dels
recursos disponibles: inversió prevista, temps, recursos tècnics i humans i costos de manteniment...

Concurs 



3. Procediment

La composició del jurat és la següent:

Concurs 

PRESIDENT: Sr. Xavier Matilla Ayala, Gerent Arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona

VOCALS: Sra. Ariadna Miquel Amengual, Directora dels Serveis d’Estratègia Urbana de la
Gerència d’Arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona.
Sr. Ángel Sánchez Rubio, Director General de BIMSA
Sr. Ignasi de Moner i de Castellarnau, Director Tècnic de Gestió de Projecte de
BIMSA
Sr. Frederic Ximeno Roca, Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de
l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Jordi Tudela Fernández, Gerent de l’Institut Municipal Persones amb
Discapacitat
Sra. Emma Cortés, Tècnica de l’Institut Infància i Adolescència
Sra. Marie Pierre Caire, Representant Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent
Un expert extern designat pel Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya
Un expert extern designat pel Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya
Un expert extern designat pel Col∙legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya
Un expert extern designat pel Col∙legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya

SECRETARI: Sra. Silvia Gasch Cabot, Advocada del Departament de Contractació de BIMSA,
amb veu però sense vot, qui aixecarà acta de les reunions i resolucions del Jurat.



4.Premis

Com a norma general, cada licitador/a
POT RESULTAR ADJUDICATARI D’UN ÚNIC LOT

1r  PREMI 3.000 € (IVA exclòs)

2n  PREMI 2.000 € (IVA exclòs)

3r  PREMI 1.000 € (IVA exclòs)

Concurs 

El jurat determinarà els equips guanyadors dels tres premis atorgats a cada lot.
Un concursant pot resultar guanyador de premi en diversos lots en els que s’hagi 

presentat oferta, independentment que sigui adjudicatari d’un altre lot.

L’import del premi guanyador corresponent a l’adjudicatari de cada lot 
es considerarà un import a compte dels honoraris corresponents als treballs a desenvolupar.



4.Premis

Concurs 

En el procés d’adjudicació, serà d’aplicació els següents condicionants:

1) L’adjudicació del contracte es realitzarà a la proposta millor classificada en
cada lot en base a la puntuació obtinguda.

2) En el cas que un licitador obtingui millor puntuació en diversos lots, se li
adjudicarà el lot pel qual hagi manifestat més preferència.
La resta de lots s’adjudicaran a la següent oferta millor puntuada.

3) EN EL CAS QUE UN LOT QUEDI DESERT, un licitador ja adjudicatari d’un lot,
pot optar a guanyar un altre, segons el següent procediment:

 Es donaran per vàlids els lots ja adjudicats

 S’iniciarà el procés, seguint els punts 1 i 2, descrits anteriorment, per
adjudicar els lots restants que hagin quedat deserts.

Els licitadors que resultin adjudicataris de més d’un lot hauran de presentar la justificació de poder
fer front a la redacció de tots els projectes adjudicats simultàniament (declaració responsable).



Concurs 
4. Premis. Adjudicacions

L’adjudicació d’un lot implica la contractació dels treballs descrita a continuació, quin
import d’honoraris és diferent per a cada lot*.

ÀREA JOC

PRESSUPOST BASE
LICITACIÓ

 ESTUDIS PREVIS
 SESSIONS DE CO-CREACIÓ
 AVANTPROJECTE
 RENDERS

POSSIBLES CONTRACTES 
POSTERIORS

PROJECTE EXECUTIU, MEMÒRIA AMBIENTAL I 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRA

*Les dades relatives als imports d’honoraris i temps de redacció estan incloses en QUADRE-RESUM
DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS inclòs Plec de Bases



5. Presentació d’ofertes

EL PRESENT PROCEDIMENT ES GESTIONA ELECTRÒNICAMENT A TRAVÉS DEL PORTAL 
ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (Plataforma Pixelware)  

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26

IMPORTANT:  Per poder fer gestions amb el Portal Electrònic, els concursants 
s’hi hauran de registrar utilitzant el seu LEMA (conservant l’anonimat).

Prèviament hauran hagut de generar un compte de correu creat específicament per 
aquest registre (per exemple: lema@domini.com)

Els dominis utilitzats seran genèrics tipus Gmail o Hotmail, etc.

INFORMACIÓ SOBRE EL PORTAL ELECTRÒNIC, CORREU I TELÈFON D’ASSISTÈNCIA I GUIA D’ÚS 
Veure Clàusula 8 del Plec de Bases 

Concurs 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
mailto:lema@domini.com


5. Presentació d’ofertes

TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES

Cal lliurar dos (2) sobres digitals que s’anomenaran sobre A i B

LLIURAMENT ELECTRÒNIC

Les propostes es podran lliurar EXCLUSIVAMENT a través del portal electrònic

RESOLUCIÓ DE DUBTES:

Els dubtes es poden plantejar a través del portal electrònic, a la pestanya
PREGUNTES

Concurs 

El termini finalitza a les 13h del 30 de maig de 2022



6. Planificació estimada de l’actuació

1

2

3

4

Concurs 

PRESENTACIÓ OFERTES
Datal límit: 30 DE MAIG DE 2022  (fins les 13h)

FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES
OCTUBRE DE 2022

INICI DELS TREBALLS
OCTUBRE DE 2022

TERMINI REDACCIÓ TREBALLS CONTRACTATS 
INCLÒS EN EL PLEC DE BASES



CIUTAT JUGABLE:
CONCURS PER A 10 ÀREES 
TOTALMENT ACCESSIBLES
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