
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El concurs era de mèrits. No es va presentar projecte. Es va presentar un increment a l’equip minim que 
proposaven les bases consistent en: 
INCREMENT DE L’EQUIP DE TREBALL INCREMENT DE L’EQUIP ADSCRIT A 
L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
BB arquitectes + AIA Salazar Navarro, proposa un equip de tècnics qualificats addicionals a l’equip 
bàsic, que creiem assegura l’èxit de les feines pel que fa a la seva qualitat. La seva dedicació serà la que 
el projecte requereixi, però mai inferior al 25%. A banda de l’equip tècnic proposat, BB+AIA es 
compromet a aportar en cada moment el personal necessari. A grans trets, l’equip addicional de 
recolzament al Director del projecte seria: 
ÀREA D’ACÚSTICA 
Donada la importància que l’acústica en un espai esportiu estigui ben resolta, des del punt de vista del 
disseny, i no pas a través d’afegits posteriors per a la millora del resultat i control acústic, es planteja la 
incorporació d’un expert en aquesta matèria, per tal que durant la fase de disseny, l’acústica del gran 
espai pista, estigui resolta per tal de donar el confort acústic necessari en les competicions que s’hi 
pretenen realitzar  
 
AREA DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Es proposa la participació d’un tècnic especialista en MEDIAMBIENT i SOSTENIBILITAT que es 
responsabilitzarà de l’estudi de les idees proposades al projecte i el seu anàlisi per tal d’aconseguir que  
el projecte tingui una qualitat mediambiental i aporti a les seves solucions el màxim de conceptes de 
sostenibilitat. D’aquesta manera, es treballarà en convertir el poliesportiu en una icona dins de les 
noves instal∙lacions esportives, des del punt de vista de la sostenibilitat, i la optimització de l’eficiència 
energètica. Tenint en compte que les bases del projecte, ja aporten uns conceptes molt interessants i 
que conformen la idea de la construcció d’un edifici on, tant l’entorn com la forma, estan dissenyades i 
pensades per assolir la fita de l’aprofitament energètic i la optimització de recursos. 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
Com que el projecte ja está avançat adjuntem els planols en PDF de les plantes i emplaçament i les 
dues imatges adjuntes 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 

CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I 
LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LA NOVA 
CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU A LA  ZONA 
ESPORTIVA DE CAMPCLAR, A TARRAGONA. CLAU: GET-
14308(1V) 
 

Organisme que convoca el concurs 

 
INFRAESTRUCTURES.CAT 
C/ dels Vergós 36-42 
08017 Barcelona 
T. 934444444 
 

Caràcter del concurs 

 

De mèrits 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 

Composició del jurat 
 

Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 

Guanyador / 1er Premi 

Data de resolució del concurs 
OBERTURA SOBRE 3 PROPOSTA ECONOMICA 13 DE 
GENER DE 2015 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
 
 

Autor/Autors UPC 
 

BB arquitectes + AIA Salazar Navarro / Joyce de Botton 
 

Altres autors 
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