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MG. DADES GENERALS 
 
MG 1 Identificació i objecte del projecte 

 
 Títol del Projecte: 

Avantprojecte de modificació del Projecte del Centre Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos 
sociosanitari, cultural i esportiu. 

 Objecte de l’encàrrec: 
 Adaptació del programa definit com a resultat del Procés Participatiu per a la recuperació del Centre Cultural de 

Corró d’Avall, a l’estructura de l’edifici existent executada. 
 Situació: 

parcel·la co-lindant als carrers Tagamanent, Onze de Setembre i Verge de Montserrat  
de Les Franqueses del Vallés. 

 
MG 2 Agents del projecte 
 

 Promotor: Les Franqueses. Entorn Verd S.A. 
CIF: A-62660857 
Adreça Ctra. Ribes 2  08520 Les Franqueses del Vallès 
Telèfon 938467676 
 

 Projectista: Territori 24 arquitectura i urbanisme S.L.P. 
CIF.:B-64024631 
Adreça: c. de l’Església 4-6, 2n D, 08024 Barcelona 
Telèfon: 932 388 718 
Email t24@territori24.com 
 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
 

 Projecte bàsic i executiu del Centre Cultural. 15 de març de 2007  
 Autor::Jordi Parcerisas Vazquez. Arquitecte.  
 Adjudicatari de l’obra: l'empresa SACYR 
 

 Projecte Modificat . Gener 2009: 
Autor: Josep Anton Martin. Arquitecte. CIMEX. Amb la col·laboració de SACYR 

 
Les obres van ser paralitzades davant la constatació de que el projecte adjudicat requeria l'execució d'una sèrie 
de partides d'obra no contemplades en el projecte i que, per la seva quantia i importància, requeria la modificació 
del projecte per a la seva aprovació per l'Ajuntament com pas previ a la seva execució. Al marge de l'anterior, i 
com a conseqüència de les noves necessitats aparegudes durant aquesta fase, es va incorporar l'ús de 
Biblioteca municipal, no previst inicialment. 
 
En aquest document s’incorporen els següents documents.: 
 
- Estudi Geotècnic. Exp. 1220/06 

Igeotenes SL 
 

- Informe de comprovació de l’estabilitat de les pantalles. 
Autor: Angel Sanchez de Dios. Enginyer de Canals Ports i Camins 
 

- Informe de comprovació dels murs. 
Autor: Angel Sanchez de Dios. Enginyer de Canals Ports i Camins 
 

- Informe de comprovació de la fonamentació. 
Autor: Angel Sanchez de Dios. Enginyer de Canals Ports i Camins 
 

- Informe de comprovació dels forjats de prelloses. 
Autor: Angel Sanchez de Dios. Enginyer de Canals Ports i Camins 
 

- Projecte d’estructures postesades. 
Autor: Pedro Ossó rebull. Enginyer de Canals Ports i Camins 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 
Antecedents 

En data 30 de novembre de 2006 per acord del Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es va aprovar 
inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte d’execució del Centre Cultural de Corró d’Avall” 
amb un pressupost de 7.407.345,03€,  IVA inclòs . 
 
L’alcaldia mitjançant Decret de dia 15 de febrer de 2007 va resoldre elevar a definitiu l’acord de Ple adoptat en sessió 
30 de novembre de 2006. L’esmentat de Decret va ser publicat en el DOGC núm. 4840 en data 13 de març de 2007. 
 
En data 14 de novembre de 2006 per acord del ple s’acorda encomanar a la societat mercantil amb capital 
íntegrament municipal LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA, la gestió material del conjunt d’activitats 
necessàries per a la total execució del projecte del Centre Cultural de Corró d’Avall. 
 
En data 2 de Juliol de 2007 es contracten els serveis per a la realització de la Direcció Facultativa i coordinació de 
seguretat i salut de les obres del Centre Cultural de Corró d’Avall. 
 
En data 14 de febrer de 2008 el Consell d’Administració de Les Franqueses Entorn Verd S.A., acorda adjudicar el 
contracte d’obres d’execució de les contingudes en el “Projecte d’execució del Centre Cultural de Corró d’Avall” a 
l’empresa SACYR, S.A.U., per la quantitat total de 5.925.745,88€ IVA inclòs. 
 
En data 2 d’octubre de 2008 l’arquitecte Jordi Parcerisas Vazquez informa, com a director d’obra, que les obres estan 
aturades des del dia 5 d’Agost de 2008. 
En data 9 de juny de 2009 s’adopta l’acord d’aprovació de la renúncia de mutu acord del contracte dels  serveis  per a 
la realització de la Direcció Facultativa i Coordinació de seguretat i salut de les obres del Centre Cultural de Corró 
d’Avall . 
 
En data 25 de Febrer de 2010 Xavier Badia i Armengou com a arquitecte tècnic, renuncia com a Director d’Execució i 
Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de les obres. 
L’obra ha quedat executada un 37,9%, i resten pendents d’executar part de l’estructura, instal·lacions, 
impermeabilitzacions i aïllaments, treballs de paleteria, acabats interiors i exteriors, serralleria, pintura, equipaments i 
treballs d’urbanització exterior. 
 
En data 6 d’abril de 2010 s’aproven definitivament el “Projecte executiu modificat per a la construcció del Centre 
Cultural de Corró d’Avall” amb un pressupost de contracte de 6.966.532,34€ IVA inclòs; i el “Projecte complementari 
d’ampliació del Centre Cultural de Corró d’Avall”, amb un pressupost de contracte d’ 1.071.139,79€ IVA inclòs 
 
En data 1 de maig de 2013 es va iniciar un Procés de Participació ciutadana per impulsar la recuperació del Centre 
Cultural de Corró d’Avall amb l’elaboració d’un pla d’usos que s’adeqüés a les necessitats del municipi i respongués a 
la voluntat dels franquesins i franquesines. 
 
En data 10 de Juliol de 2014 es presentaren els resultats del Procés Participatiu del Centre Cultural Corró d’Avall. La 
proposta guanyadora d’aquest procés inclou els usos sociosanitaris, culturals i esportius, i ha estat la guia 
programàtica d’aquesta proposta.  
 

Condicionants de partida 
 La superfície del solar es de 6.943,36 m2 i està ubicat dintre del sòl urbà, la parcel·la està en la Zona amb la clau 

Equipament. La part alta del solar, en contacte amb el carrer Onze de Setembre esta classificada com a Parcs i 
Jardins.  
La superfície del solar salva un desnivell d’uns 11 metres. 

 L'edificabilitat correspon a la de la zona colindant. No existeixen servituds al solar. Els límits de la parcel·la es troben 
perfectament establerts en l’actualitat. 

La cota d’accés principal, coincident amb el forjat de planta primera és la 202,8. Aquesta cota coincideix amb la 
rasant del carrer Verge de Montserrat a l’alçada del pas de vianants entremig. 
A l’altra banda, a mitja alçada del Passeig dels Til·lers trobem un passatge entre la filera d’habitatges a la mateixa 
cota. Aquest passatge enllaça un recorregut per a vianants paral·lel als carrers Tagamanent i Onze de Setembre. A 
l’actualitat queda tallat pel mur de contenció construït 4 metres per sobre de la rasant del pati posterior de l’edificació. 
La possible connexió o continuïtat d’aquest passatge no ha estat contemplada com a objectiu del projecte. 
 

 Existeix una estació transformadora subterrània a la part alta del solar, fora de l’àmbit de l’obra. Com que fa temps 
que aquesta estació pot estar donant servei caldrà comprovar que en l’actualitat està prou dimensionada per donar 
servei a la potència que necessitarà el nou programa. 

 No es coneixen, en el solar condicionants que puguin impedir l’objectiu que s’ha fixat el promotor. 
 

 Actualment està construït tot el volum, a nivell d’estructura (sense el forjat de coberta a l’espai inicial del teatre) . 
Parcialment, la façana es troba tancada amb fàbrica de bloc prefabricat de formigó.  
Existeixen algunes particions construïdes així com algunes escales i d’altres pendents de formigonar. El sanejament 
soterrat es troba fet sense la connexió a la xarxa pública. 
La resta d’oficis no s’han començat (excepte petits treballs de particions en sec, instal·lacions i paviments). 

 Tot i que la contenció de terres i l’estructura està pràcticament executada, encara falta completar la cobertura de la 
caixa escènica. S’haurà també de fer enderrocs de l’estructura executada per tal d’encabir la pista. 

 L’edifici a estat pràcticament 7 anys sense impermeabilització en coberta. Caldrà fer un estudi de patologies 
minuciós per tal de reparar les possibles patologies derivades de l’aturada de les obres. 

 Si be hi ha en l’actualitat una Estació Transformadora co-lindant, es desconeix si , a l’actualitat, pot subministrar 
potència suficient. 
 

 L’avantprojecte que presentem desenvolupa el que és l’objectiu del promotor. Concretament es tracte de completar la 
construcció d’un edifici amb un ús múltiple: Centre d’Asistència Primària, Biblioteca, Espais per la Departament 
de Cultura, Bar i Pavelló 1 amb espais annexes. En tot cas usos totalment compatibles amb la qualificació actual 
del solar com a equipament. 
 

 L’edifici té façanes a tres carrers (sud, est i oest), Tagamanent, Onze de Setembre i Verge de Montserrat.i una quarta 
façana a interior d’illa  
El volum projectat es desenvolupa en el desnivell del solar que conformen els carrers Onze de Setembre i 
Tagamanent. Només sobresurt, respecte al nival del carrer Onze de Setembre, el volum de la caixa escènica.  
Això suposa un canvi respecte al projecte inicial, degut a que en aquest últim també apareixia, sobre aquesta planta 
coberta, un segon volum destinat a accés i lluernari.  

 La superfície construïda es distribueix de la següent manera: 
• Planta soterrani, cota 196, sense ús 
• Planta baixa, cota 199. hi trobem els usos Centre d’Assistència Primària i Pavelló Esportiu (PAV-1) 
• Planta primera, cota 202.8. Dona accés conjunt a la Biblioteca, les dependències del Departament de Cultura,  

el Bar-cafeteria i al Pavelló Esportiu ( PAV-1) 
• Planta coberta, cota 207. En aquesta cota es situa casi la totalitat de la coberta, excepte la del teatre que s’aixeca 
de forma monolítica, en un rectangle, fins a les cotes 219 i 216,3. 
 

 Pel que fa a les seves prestacions l’edifici haurà de complir els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 
314/2006) derivats de la data de Llicència Urbanística de l’obra. 

 Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 
d’aplicació. 

 
Estrategia 

 El principal requeriment a tenir en compte alhora de completar la construcció de l’edificació és ajustar-se al límit 
pressupostari. Per aquest motiu el programa es distribueix tenint en compte els condicionants dimensionals i els 
paràmetres d’evacuació. 

 
MD 2 Descripció del projecte 
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MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
 

CAP i Biblioteca s’ubiquen en el tester de l’edifici per poder disposar de façana i resoldre l’evacuació de manera 
autònoma. El PAV-1 ubica la pista al doble espai configurat per la platea i la caixa escènica.  
L’edifici es divideix doncs en dues parts atenent a les necessitats d’aïllament acústic dels programes 
El Bar, els espais del Departament de Cultura i els espais annexes fan de frontissa entre les dues parts. 
El CAP te accés independent d ela resta de l’edifici des de la planta baixa. 
Biblioteca, Departament de Cultura i Bar comparteixen vestíbul d’accés, situat a planta primera. 
El PAV-1 te accés des de planta primera per a espectadors i esportistes, i accés de servei des del pati de planta 
baixa. 
 
Els espais exteriors adscrits queden definits en 5 àrees: 
-1/ espai obert colindant als carrers Tagamanent, Onze de Setembre 
-2/ espai obert pavimentat d’accés i evacuació de l’edifici 
-3/ espai obert del pati colindant amb el mur de contenció amb les edificacions veïnes. 
-4/ espai obert que salva el desnivell i dona accés al manteniment de la coberta 
-5/ la coberta te consideració d’espai obert tot i que cal valorar-ne el grau d’accessibilitat. 
 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normes, si s’escau. 
 

No es varien els condicionants urbanístics contemplats en el Projecte Executiu inicial 
 
MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
 

 Configuració general:  
La forma general de l’edifici és la d’un paral·lelepípede (uns 40x80metres) 
Tot l’edifici es desenvolupa en dos plantes accessibles a nivell de terra.  
Per sobre de l’alçada de la coberta principal només sobresurt el volum corresponent a la caixa escènica i platea de 
l’auditori planejat inicialment.  

 
 Programa funcional: 

L’edifici està concebut per albergar diversos usos que han de poder funcionar de manera totalment independent. 
Biblioteca, Espais del Departament de Cultura i bar comparteixen un distribuïdor d’accés comú 
El conjunt es complementa amb els espais de servei i instal·lacions 

 
 Descripció bàsica dels sistemes constructius: 

Els diferents sistemes que manquen per completar la construcció es plantegen com una construcció lleugera amb 
possibilitat de ser pre-industrialitzada. Els avantatges serien una limitada incidència sobre el terreny degut al relatiu 
poc pes de l’edifici, la possibilitat de construir l’edifici en uns terminis de temps molt curs, la possibilitat de 
desenvolupar una gran part de la feina en taller amb la conseqüent reducció de riscos laborals i la millora de les 
condicions de treball dels operaris, un nivell de precisió i, per tant, de qualitat dels processos constructius superior al 
que normalment s’obtenen amb els sistemes convencionals, etc. 
 
La proposta parteix d’una estructura executada a l’any 2008 sobre la qual no es va executar la impermeabilització. Tot 
i l’aparent bon estat del formigó, aquesta situació demanarà un estudi acurat del seu estat per determinar les accions 
pertinents i el seu cost sobre el pressupost. 
Per altra banda alguns dels paraments ja realitzats no encaixen amb les necessitats de la nova distribució dels 
programes -cal tallar les pantalles laterals de la caixa escènica i la forjat de l’amfiteatre per poder encabir la pista 
esportiva, i enderrocar els paraments de bloc de formigó de façana, i el forjat de l’escala del pati interior - per la qual 
cosa s’hauran de contemplar les tasques d’enderroc necessàries i l’afectació en el cost sobre el pressupost. 
 
La proposta definida en aquest Avantprojecte parteix de la premissa que el nou programa s’ha d’encaixar en un 
pressupost final prèviament definit. Per la qual cosa l’ ubicació dels diferents programes s’ha fet per tal d’afectar el 
mínim possible a l’estructura, a l’esquema de sanejament i als elements d’evacuació ja executats. 

 
Tot i que l’estructura sembla pràcticament executada encara quedarà tancar la coberta de la caixa escènica i fer un 
nou forjat entre els programes del CAP i la Biblioteca. Això obrirà la possibilitat d’estudiar sistemes més lleugers en el 
cas de la coberta de la caixa escènica, i la possibilitat de revisar l’estat de sobrecàrregues límit de la coberta general 
de l’equipament. 
 
La realitat d’un Pressupost definit per la diferència entre el cost de l’obra ja executada i la que resta per fer, ens fa 
enfocar el plantejament dels acabats establint un criteri entre les zones d’ús programàtic consolidat ( CAP, Biblioteca, 
PAV-1) i les zones que estaran subjectes a un operador futur (bar-cafeteria) o que podran ser ocupades més 
endavant quan les necessitats programàtiques estiguin més definides. 

 
 Estrategia de l’arquitectura passiva i estudi de fonts 

 
Val la pena destacar que el comportament passiu d’un edifici és difícil de preveure, i més en edificis peculiars com 
aquest en que s’utilitzen solucions no convencionals. La experiència en estudis energètics avançats d’edificis ens 
permet proposar una estratègia inicial amb la que començar a treballar, però cal una simulació del comportament 
dinàmic del edifici, per poder garantir que les solucions aplicades son les més idònies, així com per determinar 
gruixos amb aïllaments i vidres, i per poder reduir la potència de climatització instal·lada (kW) i la demanda energètica 
anual (kWh), amb el ple convenciment de que no s’estarà sacrificant el confort dels usuaris. 
 
Donada la forma de l’edifici (molta superfície de coberta i poca superfície de façana), el clima mediterrani 
(temperatures moderades i altes humitats) i el us del edifici (intermitent i molt intensiu en quan a ocupació), tots 
aquests factors ens fan intuir que l’edifici serà del tipus tindrà més càrrega de climatització que no pas de calefacció. 
És per això que creiem que els esforços de la arquitectura passiva s’hauran de concentrar més en la estació estival 
que no pas en la hivernal. 
 
Al tractar-se d’un volum on el pla més exposat és la coberta es necessari que estigui protegit de la radiació solar. Per 
dissipar la radiació solar es pot optar per dues opcions, una d’elles és la utilització de un coberta reflectant o sinó 
treballar amb una coberta ventilada. La primera opció és la més econòmica i constructivament més senzilla, tot i que 
no proporciona la mateixa dissipació tèrmica que una coberta ventilada.  
Existeix una tercera opció que seria la coberta enjardinada però tot i que té un bon comportament tèrmic, al tenir molt 
de pes, caldria reconsiderar les hipòtesis de càlcul de l’estructura ja construïda, per tant quedaria descartada. 
 
Creiem que pot ser força interessant considerar el factor dissipador de calor que poden oferir la solera i els murs 
pantalla executats.. 
 

Sanejament 
Es preveu una doble xarxa penjada i separativa, en PVC de la sèrie B, per desaiguar les aigües pluvials y fecals del 
interior l’edifici. La recollida interior es connectarà a la xarxa soterrada de la urbanització formada por dos col·lectors 
principals de fecals i pluvials, en PVC de la sèrie U, a escometre al pou existent en el carrer Tagamanenta de la 
Xarxa Municipal unitària. 
Igualment es realitzarà recollida de pluvials de la zona pavimentada exterior a connectar al col·lector principal. 
 

Es proposa estudiar un sistema de recollida d’aigües pluvials el qual subministraria aigua per el reg i el seu període 
de retorn. 

Per altra banda no sembla convenient la recollida aigües grises, ja que requereixen d’un tractament específic 
d’oxigenació que només surt a compte si es tracten grans volums. 
 

Energia 

Tenint en compte que es tracta d’un edifici plurifuncional, s’han previst instal·lacions independents per a cada usuari 
de manera que el seu funcionament s’adapti als requeriments i horaris en cada cas. 
D’aquesta manera es permetrà també el comptatge i la facturació diferenciada dels subministraments 
de companyies per a cada titularitat. 
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En les zones expectants de futurs operadors només es deixaran els espais de reserva per ubicar les seves 
instal·lacions a executar pel futur explotador en cada cas. 
 
La producció d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables, s’haurà d’estudiar en relació a la gestió conjunta (o 
no ) dels diferents programes que configuren el centre.  

 

Enllumenat 

És molt interessant maximitzar la entrada de llum natural a través del pati interior i les façanes vidriades. Per un 
aprofitament de la llum natural s’estudiaran dues maneres de regular la il·luminació artificial: 

- Disposant de varies enceses que permetin manualment apagar les lluminàries més properes a façana quan 
la llum natural sigui suficient. 

- Disposar d’un sistema automàtic que reguli la potència de les lluminàries en funció de la aportació de llum 
natural fins arribar a apagar-les. 

Per aquest tipus d’edifici es recomana que s’utilitzi un sistema automàtic de la regulació, com a mínim en les 
dependències més freqüentades. El sistema automàtic aconsegueix un estalvi elèctric molt més elevat, i  a més a 
més desresponsabilitza l’usuari de l’estalvi energètic, la qual cosa és molt important en edificis d’us públic. 

Climatització  

Es detalla una previsió de la potencia de fred i calor estimada en cada cas, així com dels 
requeriments de cabal de ventilació: 

 
Zona Supeficie Fred  Calor  Ventilació  
 m2 Rati Potència Rati  Potència  
CAP 1000 120 W/m2 120 KW 80 W/m2 80 KW 107 pers 4815 m3/h 
Biblioteca 750 185 W/m2 107 KW 80 W/m2 46 KW 204 pers 9180 m3/h 
Dep. Cultura 440 120 W/m2 20 KW 80 W/m2 13 KW 16 pers 720 m3/h 
PAV-1 1300   80 W/m2 105 KW 300 pers 8700 m3/h 
Bar cafeteria 150 185 W/m2 11 KW 80 W/m2 5 KW 60 pers 1740 m3/h 
Annexos 800 185 W/m2 145 KW 80 W/m2 63 KW 189 pers 5483 m3/h 

 
Es proposa un sistema de climatització diferent en cada zona: 
 
CAP 
Sistema d’expansió directa de Volum de Refrigerant Variable (VRV) amb sistema de recuperació de calor.  
A partir de les unitats exteriors ubicades en sala tècnica de coberta, s’alimentaran les unitats interiors de conductes i 
cassettes a disposar en les sales mitjançant canonades frigorífiques de coure. 
La distribució d’aire es realitzarà mitjançant conductes de fibra i difusors circulars. 
Per a la ventilació es proposa la instal·lació de 2 recuperadors estàtics a ubicar a fals sostre amb xarxa de conductes 
d’aportació d’aire a portar al retorn de les unitats interiors, i xarxa d’extracció a realitzar per plenum en fals sostre.  
Es disposaran d’obertures a façana per extreure i aportar l’aire de ventilació de l’exterior. 
Tots els equips aniran alimentats elèctricament des del quadre del CAP. 
 
BIBLIOTECA 
Aprofitant la seva disposició en la projecció de la sala tècnica d’instal·lacions, es proposa la instal·lació d’una unitat 
autònoma Rooftop de conductes capaç de donar fred i calor en el interior de la biblioteca.  
La distribució d’aire es realitzarà mitjançant xarxa de conductes de fibra i difusors circulars. 
Per al cas del despatx de Direcció es proposa disposar d’una unitat 1x1 d’expansió directa. 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
Sistema mini-VRV sense recuperació de calor amb unitats exteriors ubicades en sala tècnica de coberta i unitats 
interiors de conductes en les sales. 
La distribució d’aire es realitzarà mitjançant conductes de fibra i difusors circulars. 

Per a la ventilació es proposa la instal·lació de 1 recuperador estàtic a ubicar a fals sostre amb xarxa de conductes 
d’aportació d’aire a portar al retorn de les unitats interiors, i xarxa d’extracció a realitzar per plenum en fals sostre. Es 
disposaran d’obertures a façana per extreure i aportar l’aire de ventilació de l’exterior. 
Tots els equips aniran alimentats elèctricament des del quadre del Departament de Cultura. 
 
PISTA ESPORTIVA 
Es proposa climatitzar la zona de la pista esportiva mitjançant instal·lació de calefacció.  
S’ubicarà caldera per alimentar als diferents elements terminals: 
• Aerotermos en la zona de pista i sales polivalents 
• Radiadors en la zona de vestuaris 
La ventilació d’aire primari exigida per RITE es proposa realitzar-la mitjançant climatitzador amb recuperador estàtic 
amb bateria de calor alimentada des de el circuit de caldera. 
En el cas de requerir donar fred a alguna sala en concret corresponent a zones d’administració es disposarà de 
unitats 1x1 d’expansió directa. 
 
Per a la renovació de l’aire viciat, s’estudiarà un sistema alternatiu al que proposa el RITE. En comptes d’utilitzar 
recuperadors de calor per a totes les estances, es proposa aprofitar l’aire d’extracció de les estances llençar-lo als 
passadissos al quals se’ls proporcionarà un atemperament (17ºC a l’hivern i 26ºC a l’estiu, veure esquema). 
D’aquesta manera s’aconseguirà un aprofitament energètic del aire d’extracció igual que el mètode que proposa el 
RITE. Per altra banda, s’aconseguirà un estalvi en el cost de la maquinària i en el consum elèctric, tal i com està 
justificat a l’annex d’aquest document.  
 

Protecció contra incendis 

Es preveuen les següents instal·lacions de protecció contra incendis: 
• Extintors 
• BIE’s 
• Sistema d’alarma i polsadors 
• Detecció d’incendis 
 
L’abastiment d’aigua es proposa mitjançant escomesa independent de companyia. 
 
Veu i dades 

Es preveu 2 instal·lacions independents de cablejat estructurat, una per al CAP i una 
altra per Biblioteca. La instal·lació estarà formada per rack, panells repartidors i 
estesa de cablejat fins a les preses de veu i dades per alimentar als punts d’accés 
repartits per les plantes per tal de dotar de Wi-fi a l’edifici. 
 
El projecte no contempla l’electrònica a implementar en el rack, ni les centraletes. 
 
Telecomunicacions 
 
Es proposa l’execució de la infraestructura necessària per dotar de telefonia als edificis, 
preveient les canalitzacions des de la xarxa de companyia a l’exterior fins a la zona del 
rack. 
Es preveu la instal·lació de captació de ràdio i televisió per a la biblioteca. 
 
Megafonia 
Es preveu instal·lació de megafonia per a les zones comuns de l’edifici. 
 
 
Seguretat intrusió 
Es preveu instal·lació de detectors volumètrics ens els accessos de planta, centraleta i 
alarma exterior. 
 
Interfonia 
Es preveu instal·lació de interfonia en els accessos a CAP, Biblioteca i pista esportiva. 

 



 

 

AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DEL CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL 
PER A INCLOURE ELS USOS SOCIOSANITARI, CULTURAL I ESPORTIU. 

I-MEMORIA 

   18 DE MAIG DE 2015.   PAG. 7 
 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

 

EDIFICI EQUIPAMENTS / LES FRANQUESES DEL VALLÉS       

PAV‐1             
PLANTA COBERTA 

A20.  escales, ascensor  23,00  m2 
PLANTA PRIMERA 
Accés  A0.   Tallavents  8,00  m2 

A1.   Àrea d'accés  90,00  m2 
A2.   Infermeria  6,00  m2 
A3.   Arxiu  19,00  m2 
A4.  Serveis  13,00  m2 

PLANTA BAIXA 
A5.   Espai exterior segur  190,00  m2 
A6.   Pista poliesportiva  645,00  m2 
A7.   Espai annex I  154,00  m2 
A8.   Espai annex II  220,00  m2 
A9.   Vestidor femení  92,00  m2 
A10.   Vestidor masculí  92,00  m2 
A11.   Vestidor tècnics‐àrbrites  22,00  m2 
A12.   Instal∙lacions  46,50  m2 
A13.  Magatzem material  35,50  m2 

Serveis  A14.   Serveis  30,00  m2 
Circulacions  42,00  m2 

      sup.útil  1728,00  m2 
      sup.construïda  1800,00  m2 

BIBLIOTECA FILIAL 
(<3.000hab)             
PLANTA PRIMERA 

B0.   Tallavents  50,50  m2 
Zona d'acollida i promoció  B1.   Area d'accés  84,00  m2 

B2.   Espai polivalent  75,50  m2 
B3.   Aula de treball  70,00  m2 
B4.   Zona general  308,00  m2 
B5.   Zona infantil  75,00  m2 

Zona de treball intern  B6.   Espai de treball intern  31,00  m2 
Serveis  B7.   Serveis  30,00  m2 

Circulacions  32,00  m2 

      sup.útil  756,00  m2 
      sup.construïda  830,00  m2 

C.A.P.             
PLANTA BAIXA 

C0.   Tallavents  12,00 m2
Accés  C1.   Vestíbul  35,00 m2

C2.   Recepció  23,00 m2
Àrea de personal  C3.   Sala treball administració  21,00 m2

C4.  Despatx coordinació  12,00 m2
C5.   Sala de Reunions / biblioteca  25,00 m2
C6.   Aula (compartimentable)  91,00 m2
C7.   Magatzem  10,00 m2
C8.   Vestidors formació  16,00 m2
C9.   Sala de personal  20,00 m2
C10.  Vestidor masculí  31,00 m2
C11.  Vestidor femení  31,00 m2

Àrea de consultes  C12.  Consulta medicina general  150,00 m2
C13.  Consulta polivalent  45,00 m2
C14. Sala d'espera medicina general  80,00 m2
C15.  Sala d'espera polivalent  30,00 m2

Serveis  C16.  Local residus  5,00 m2
C17.  Magatzem clínic  13,00 m2
C18.  Magatzem general  20,00 m2
C19.  Serveis personal  20,00 m2
C20. Serveis usuaris  30,00 m2
C21. Instal∙lacions  40,00 m2

Circulacions  165,00 m2

      sup.útil  925,00 m2
      sup.construïda  1020,00 m2

DEPARTAMENT CULTURA             
PLANTA PRIMERA 

D1.   Espai 1  145,00 m2
D2.   Espai 2  50,00
D3.  Espai 3  175,00 m2

      sup.útil  370,00 m2
      sup.construïda  407,00 m2

BAR‐CAFETERIA             
PLANTA PRIMERA 

E1.   Bar‐cafeteria  117,00 m2
E2.   Magatzem  20,00 m2
E3.   Serveis  13,00 m2
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      sup.útil  150,00  m2 
      sup.construïda  165,00  m2 

ZONES COMUNITÀRIES             
PLANTA COBERTA 

EC8.  reserva (instal∙lacions )  120,00  m2 
PLANTA PRIMERA 

EC1.  Escala 1  18,50  m2 
EC2.  Escala 2  44,00  m2 
EC3.  Escala 3  11,00  m2 
EC4.  Tallavents  50,50  m2 
EC5.  Zona exterior porxada  320,00  m2 
EC6.  Pati 1  77,00  m2 

PLANTA BAIXA 
EC1.  Escala 1  22,00  m2 
EC2.  Escala 2  44,00  m2 
EC3.  Escala 3  11,00  m2 
EC6.  Pati 1  146,00 
EC7.  Pati 2  480,00  m2 
EC8.  Ascensor  6,00  m2 

      sup.útil  1350,00  m2 
      sup.construïda  1300,00  m2 

TOTAL EDIFICAT     sup.construïda  5522,00  m2 

ZONES PAVIMENTADES             
PLANTA COBERTA 

H1.   pista de joc PAV‐1  2038,00  m2 
PLANTA PRIMERA 

H3.   urbanització accés  700,00  m2 
PLANTA BAIXA 

H4.   urbanització passatge  495,00  m2 
H5.   urbanització aparcament  1720,00  m2 
H6.   pati  196,00  m2 

      sup.  5149,00  m2 

TOTAL URBANITZAT     sup.  5150,00  m2 
 
 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
 
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta 
de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves 
característiques i ubicació. 
 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
 
MD 3.1.1  Condicions funcionals relatives a l’ús 
 Plec de condicions específic del programa PAV-1. Veure Annex 
 
 Plec de condicions específic del programa CAP. Veure Annex 
 
 Plec de condicions específic del programa BIBLIOTECA. Veure Annex 
 
MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat  
 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 
135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic 
d’accessibilitat fixat a la LOE. 
A efectes de l’aplicació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995), i segons la taula d’usos del mateix, 
l’edifici es considera un us Cultural, Centre Cívic i d’una superfície mes gran que 100 m ². 
 
Així doncs: 
L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari 
Adaptat i accessible. 
L’accessibilitat horitzontal es resol mitjançant itineraris adaptats i accessibles. 
 
L’accessibilitat vertical es considera en el programa de PAV-1 per resoldre l’accés general de públic i esportistes. 
L’evacuació de la pista es pot resoldre’s a peu pla a través del pati anglès obert posterior 
El nucli existent entre Biblioteca i espais del departament de Cultura resol una de les dues vies alternatives 
necessàries per evacuar els dos programes. 
 
S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions d’accessibilitat que satisfà el 
projecte. 

 
 

MD 3.2 Seguretat en cas d’incendi 
 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. Aquestes 
exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI 
 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
S’adjunten la fitxa corresponent als criteris d’aplicació del CTE DB-SI en Edificis de publica concurrència redactada per la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquest avantprojecte s’ha verificat el compliment de les exigències relatives a les CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
(DB SI 3, DB SUA 1 a 5). 
 
A la resta d’exigències, que es relacionen a continuació es donarà resposta en el projecte executiu 
 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 
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3. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 
 
 
MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal 
de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar 
el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i 
accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D.55/2009 de “Condicions d’habitabilitat dels 
habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es dóna 
resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 
 
Condicions per limitar el risc de caigudes 
A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de barreres de 
protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. Referent a la neteja dels 
vidres transparents exteriors tots ells són accessibles des de el exterior per la seva neteja,practicables o fàcilment 
desmuntables 
 
Condicions per limitar el risc d’impacte o atrapament 
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i aquells 
elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es 
detallaran al projecte executiu. 
També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 
 
Condicions per limitar el risc d’immobilització 
Els diferents banys de l’equipament tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 
 
Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 
Es fixaran els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant interior com 
exterior. 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació fins a la sortida a l’exterior. 
 
Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 
Es verificarà en projecte 
 
Condicions d’accessibilitat 
Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta Memòria. 
(Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 
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PR. PRESSUPOST ESTIMAT 
 
1 MOVIMENT DE TERRES 0,49%         12.425,30 €  
2 FONAMENTS I MURS 0,45%         11.336,37 €  
3 ENDERROCS I REHABILITACIÓ 6,54%       164.916,50 €  
4 ESTRUCTURA FORMIGÓ 9,70%       244.553,65 €  
5 ESTRUCTURA METÀL·LICA 0,92%         23.097,95 €  
6 RAM DE PALETA 8,16%       205.749,75 €  
7 PAVIMENTS 8,15%       205.578,44 €  
8 REVESTIMENTS 7,02%       176.900,65 €  
9 AÏLLANTS I IMPERMEABILITZANTS 5,76%       145.266,60 €  
10 FUSTERIA EXTERIOR 7,06%       177.913,41 €  
11 FUSTERIA INTERIOR 1,71%         43.163,55 €  
12 MANYERIA 1,65%         41.597,74 €  
13 VIDRIER 0,10%           2.462,79 €  
14 PINTURA 2,57%         64.703,03 €  
15 INSTAL.LACIO SANEJAMENT 1,72%         43.484,90 €  
16 INSTAL·LACIÓ FONTANERÍA 1,68%         42.311,17 €  
17 INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT 12,67%       319.466,63 €  
18 INSTAL.LACIÓ CLIMA I VENTILACIÓ 12,09%       304.683,94 €  
19 INSTAL·LACIÓ EXTINCIÓ D' INCENDIS 1,94%         48.850,26 €  
20 INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ D' INCENDIS 1,22%         30.706,88 €  
21 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,15%           3.751,94 €  
22 INSTAL.LACIÓ VEU I DADES 1,32%         33.370,85 €  
23 INSTAL.LACIÓ MEGAFONÍA 0,94%         23.696,12 €  
24 INSTAL.LACIÓ SEGURETAT INTRUSIÓ 0,26%           6.674,12 €  
25 INSTAL.LACIÓ INTERFONÍA 0,28%           6.967,88 €  
26 INSTAL.LACIÓ PASSI ESPERI 0,34%           8.575,85 €  
27 INSTAL.LACIÓ REG 0,21%           5.359,91 €  
28 ASCENSORS 0,93%         23.453,30 €  
29 LIMPIEZA OBRA 0,28%           7.107,06 €  
30 URBANITZACIO 1,24%         31.287,36 €  
31 SEGURETAT I SALUT 1,32%         33.166,28 €  
32 CONTROL DE QUALITAT 1,13%         28.428,24 €  

PEM      2.521.008,40 €  

D.G 13,00%       327.731,09 €  
B.I. 6,00%       151.260,50 €  

PEC TOTAL S/IVA     3.000.000,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signat: 
TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME SLP
els autors del projecte 

  

Ivan Perez Bares Adrià Calvo l’Orange 

 Bet Alabern Cortina 
  
Barcelona a 18 de Maig de 2015 
 
 
 



LES FRANQUESES. ENTORN VERD S.A. 
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