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ANÀLISI DE L’ÀREA A TRANSFORMAR 

 

1. Ubicació del sector a transformar 

Població: la Garriga, Vallès Oriental 

• Superfície total: 18,80 km²  
• Població: 16.514 habitants1 
• Altitud: de 202 msnm als 790 msnm  

La topografia de la Garriga està fortament marcada pel riu Congost que travessa la 
població de Nord a Sud, dividint-la en dues vessants marcades pel paisatge del Montseny 
a l’est, i el paisatge dels Cingles de Bertí a l’oest. 

La població també està travessada per grans infraestructures com la C-17 i la línia de 
rodalies R3, situant-la en un dels principals eixos de comunicació de Catalunya.  

Pressupost anual l’Ajuntament de la Garriga:18.431.030 €, despesa /habitant: 1.136 € 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya, referència de l’any 2019 
2 Dades extretes de la web Transparència de Catalunya. Generalitat de Catalunya 

Sector a transformar 

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/garriga-la/2019
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2. Descripció del sector 

El sector objecte de la proposta es situa a l’entrada Nord de la C-17,  frontera amb la 
població del Figueró i emmarcat per un entorn natural d’espais verds i passatge fluvial. 

Es tracta de la zona del barri del 
Querol, fortament marcat per 
l’activitat agrícola en el passat, i que 
actualment encara manté l’activitat 
rural com a element principal de la 
seva identitat. Malgrat la seva 
posició privilegiada per l’entorn i la 
diversitat d’usos de sòl, està molt 
deteriorada, amb solars i parcel·les 
senceres buides, poca o nul·la 
activitat econòmica, i mancada d’un 
bona xarxa viaria i sistema 
d’urbanització.  

La zona és important per a la 
població ja que a l’any 1960 s’hi va 
instal·lar una fàbrica tèxtil que va 
ser un motor de desenvolupament 
econòmic, la SATI. L’any 2013 però, 
en el context de la forta crisi 
econòmica post 2008, la fàbrica va 
tancar finalment les portes, deixant 
més de 200 famílies de la Garriga 
sense feina i un solar buit que 
encara resta igual. Per tant, hi ha un 
interès no només urbanístic per la 
necessitat de millora i urbanització 
de l’entorn, sinó que a més a més es tracta d’un espai emblemàtic per a la memòria 
recent de la Garriga, símbol dels efectes de la crisi econòmica del 2008.  

El deteriorament d’aquest sector no només es cristal·litza en l’abandonament de la 
parcel·la de l’antiga fàbrica SATI sinó també per la manca de connexió entre la zona est 
i oest del barri, i sobretot amb l’entorn natural de bosc i riu que l’envolta. Les parcel·les 
queden totalment descontextualitzades de l’entorn on es troben. A part, es tracta d’una 
zona de baixa densitat de població, fet que amplia el desinterès per solucionar i ordenar 
urbanísticament, malgrat resten pendents propostes d’Unitats d’Actuació urbanística al 
barri del Querol.  
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3. Usos del sòl i anàlisi del teixit urbà 

 

El barri del Querol està envoltat de bosc i 
acompanyat pel riu Congost i el seu passatge 
fluvial. Aquest entorn però no sembla molt 
connectat amb l’espai urbà que es 
desenvolupa sovint d’esquenes a aquest.  

El cas del passatge fluvial és molt 
representatiu. Està necessitat de millores per 
tal que pugui ser transitable a peu i inclòs en 
bicicleta, ja que el carril bicicleta es veu tallat 
en sec.  

D’altra banda, els antics torrents que avui dia 
estan secs, no estan cuidats ni integrats en la 
xarxa de camins, perdent una oportunitat de 
connectar l’entorn natural amb l’espai urbà. 

 

Al barri s’hi troba diversitat d’usos del sòl: agrícola, industrial, residencial i comercial. 

Les parcel·les d’ús agrícola tenen una presència 
important. Anteriorment a la SATI, l’activitat 
agrària era rellevant degut sobretot a la seva 
proximitat al riu i pels terrenys fèrtils de la plana 
del Vallès. Actualment però, les parcel·les 
agrícoles estan infrautilitzades o bé 
abandonades, acompanyant la gran parcel·la 
industrial de la SATI en desús. Això genera una 
imatge de façanes totalment desiguals amb les 
d’ús agrícola a l’oest i d’ús industrial a l’est, amb 
els habitatges ubicats en la profunditat de les 
parcel·les. Aquesta situació deprimeix més la zona 
on existeix molt poca activitat econòmica, i no hi 
ha cap equipament municipal.  

D’altra banda, hi ha una gran diversitat de 
parcel·les i tipologies edificatòries, que 
conformen una baixa densitat demogràfica en 
edificis de plurihabitatges i unihabitatge.  
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Aquesta diversitat es tradueix en les mesures d’aquestes, que van dels 124 m2 als 
48.603 m2, com en la seva irregularitat en geometries com es pot observar en els 
següents exemples gràfics. Aquest fet, genera una major sensació de manca de 
planificació i ordenació del territori de l’àrea en qüestió.  

 

  

 

 

    

   

  

4. Anàlisi de la comunicació i accessibilitat 

Un altre element característic del barri del Querol és la xarxa viària mancada de 
connexions i de baixa qualitat, que empitjora el teixit urbà desolant encara més els 
espais buits. L’abandonament d’algunes parcel·les ha generat un canvi abrupte en la 

urbanització dels vials que no permet 
transitar a peu per la zona. Manquen carrers 
asfaltats amb el nivell d’urbanització adequat, 
passos de vianants que travessin la carretera 
de Vic i que connectin ambdues bandes del 
barri, com carrers i camins connectats amb la 
xarxa de camins del bosc a l’est, i el passatge 
fluvial a l’oest. També manca finalitzar el carril 
bicicleta que acompanya el passatge fluvial 
per l’oest, amb la possibilitat de poder 
comunicar també amb les parcel·les situades a 
l’est.  

Espais detectats on cal fer les 
connexions mancades i anteriorment 
descrites.  

Font: Visor cartografia catastral. Gobierno de España.  

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx
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Les imatges següents són una petita mostra d’aquestes mancances. 

 

 

 

Un altre element important d’analitzar és la proximitat amb la via de la línia 3 de 
rodalies RENFE, i el tall que representa per l’accés a l’entorn natural situat a l’est. 
Actualment, el pas a nivell que permet creuar cap al bosc és deficitari i perillós per a les 
persones que vulguin i necessitin creuar.  
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PROPOSTA DE TRANSFORMACIÓ 

 

5. Objecte  i zona de la intervenció 

La present proposta té la intenció de generar un motor de millora i dinamització per 
l’àrea del barri del Querol, amb els següents objectius: 

• Completar la urbanització pel límit Nord de la Garriga 
• Revitalitzar econòmicament l'àrea 
• Connectar l'espai urbà amb l'entorn natural millorant l'accessibilitat 
• Donar resposta a les necessitats del poble en termes d'habitatge 

La proposta doncs defineix un Polígon d’Actuació Urbanística en una única parcel·la 
que actualment ocupen les edificacions de la SATI: el PAU la SATI. 

PARCEL·LA LA SATI 

La informació obtinguda gràcies a 
l’Ajuntament de la Garriga sobre les 
característiques de la parcel·la és la següent: 

• Superfície del sòl  48.603 m2 
• Superfície construïda 36.172 m2 
• Valor cadastral:  7.490.021,39 € 
• Valor del sòl: 3.224.729,8 € 
• Valor de construcció: 4.265.291,5€ 
• Propietari: Banco Santander 

 

 

 

 

 

El registre del Catastro del Gobierno de España3 aporta informació de les superfícies i 
usos de les construccions que ocupen la parcel·la, però no de l’estat en el què es troben. 
Per això serà necessari fer un informe tècnic que valori la possibilitat de mantenir 
alguna de les construccions o la necessitat de demolició d’aquestes.  

                                                                 
3 
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=8&mun=87&UrbRus=U&R
efC=0767603DG4106N0001AW&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuevoVis
or&ZV=NO 

Plànol base de Ferran Navarro Acebes, Avanç Pla de la Garriga 2019 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=8&mun=87&UrbRus=U&RefC=0767603DG4106N0001AW&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuevoVisor&ZV=NO
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=8&mun=87&UrbRus=U&RefC=0767603DG4106N0001AW&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuevoVisor&ZV=NO
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=8&mun=87&UrbRus=U&RefC=0767603DG4106N0001AW&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuevoVisor&ZV=NO
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Font: Registro del Catastro. Gobierno de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accions concretes a desenvolupar en aquest PAU seran el següents: 

En referència als espais lliures i espais verds cal tenir en compte la necessitat de 
connectar l'espai natural amb el poble, tant a nivell físic com social, a través de: 

• Construir un nou equipament Observatori Natural del Montseny i del riu Congost 
• Ampliar les zones verdes connectant-les per camins amb el bosc a la banda est. 
• Fer de l'espai lliure un entorn central de relacions socials generant noves places 

amb arbrat. 

En referència a la xarxa de vials existents i la creació de nous:  

• Exigir a ADIF la millora del pas a nivell de rodalies. 
• Construir camins d'accés al bosc. 
• Construir carril bicicleta que connecti amb el de la zona oest. 
• Modificar la xarxa viària local per cotxes, que permeti una millor mobilitat en la 

parcel·la transformada. 
• Crear passos de vianants a la Carretera de Vic per connectar el barri del Querol. 
• Construir un passeig dins la parcel·la al llarg de la carretera de Vic que promogui 

la mobilitat a peu i en bicicleta, fent del nou espai transformat un espai de 
centralitat. 

En referencia als usos del sòl, cal tenir en compte la necessitat de densificar i dinamitzar 
social i econòmicament l’àrea. El PAU doncs planteja: 

• Canvi d'ús del sòl per permetre mixicitat d'usos: residencial, terciari, oficines 
i comerç 

• Construcció d'habitatge públic, preferiblement de lloguer 
• Construcció d'habitatge de preu concertat i de renda lliure  
• Construcció d'equipaments que responguin a les necessitats del poble, i 

també a la nova densitat 
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6. Implicacions del planejament vigent i paràmetres urbanístics del sector  

Actualment, els plans d’ordenació territorial que afecten a la Garriga són la Revisió del 
Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de la Garriga aprovat el 2001 , i el Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona aprovat el 2010. Ambdós descriuen la parcel·la 
com a àrea especialitzada industrial, en zona de sòl urbà no consolidat.  

D’altra banda s’ha engegat el procés d’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. Aquest procés es troba en una fase inicial amb la tramitació de l’Avanç POUM 
2019, en el què s’inclouen elements que afecten la parcel·la de la SATI. Concretament 
es dibuixen tres alternatives per donar resposta a la compleció de creixement al 
municipi, que afecten de la següent manera la parcel·la: 

• Alternativa 0, planejament vigent: No contempla transformar la zona 
• Alternativa 1: dedicar l'espai a activitat econòmica  
• Alternativa 2: usos mixtos, activitat econòmica i previsió de 20 HRLL i 13 

HPP 

La proposta de transformació present pren la proposta d'usos mixtos de l'alternativa 2 
però desenvolupant altres usos i ampliant la oferta d'habitatge, tant públic com privat- 

Elements de l'Avanç Pla per recolzar la concreció de les propostes 

Sobre la densificació: les projeccions de població pel 2036 indiquen la necessitat de 
construir 1.146 nous habitatges, contemplant una forquilla d’ habitatges assequibles 
d’entre els 266 i 389. 

Sobre l'accessibilitat i xarxa viària: millora i ampliació de passos existents, creació de 
nous passos i supressió d’aquells passos a nivell que generen més perill. 

Interès de l'entorn natural de la zona: l’espai a l’entorn del riu Congost es troba inclòs 
a la Xarxa Natura 2000 i es marca com a connector fluvial, mentre que la zona nord del 
terme queda inclosa dins l’espai PEIN del parc Natural Figueró-Montmany. 

Paràmetres urbanístics del sector 

Segons el planejament vigent que identifica la zona del PAU la SATI com a àrea 
especialitzada industrial, i per tant la proposta haurà de fixar nous paràmetres 
urbanístics per tal d’assolir els objectius proposats. Tot seguit, els paràmetres actuals: 

• Superfície total del sector: 48.603 m2 
• Usos: industrial 
• Índex d’edificabilitat brut: - 
• Densitat d’habitatges: -  
• Total d’habitatges: -  
• Zona: - 
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7. Tipus d’operació i sistema de gestió 

La proposta del PAU la SATI es tracta d’una operació pública en un inici que esdevindrà 
mixta per a poder realitzar-la. Per tal de dur a terme la gestió de la transformació, es 
proposa utilitzar el sistema d’expropiació. Degut a la manca d’interès de l’actual 
propietari del terreny, és necessari que l’Ajuntament sigui el nou propietari per poder 
desenvolupar qualsevol transformació.  

Seguidament, caldrà fer un estudi per saber si aquestes construccions s’han de declarar 
en ruïna tècnica, econòmica o urbanística, segons el què disposa la legislació vigent. 4 

Per a l’exercici en qüestió, suposarem que caldrà enderrocar totes les construccions 
excepte tres que es rehabilitaran per a diferents usos. El preu de l’enderrocament 
haurà de poder ser una eina de negociació respecte el preu de l’expropiació, que es  
proposa que sigui el valor del sòl expressat en el registre cadastral.  

• Superfície del sòl  48.603 m2 
• Superfície construïda 36.172 m2 
• Valor cadastral:  7.490.021,39 € 
• Valor del sòl: 3.224.729,8 € 
• Valor de construcció: 4.265.291,5€ 

D’altra banda, per a l’execució caldrà alienar els terrenys edificables per tal de 
recuperar la inversió i completar tota la proposta. El mitjà apropiat per fer-ho serà la 
venta a tercers mitjançant una subhasta en què es fixin els drets i les obligacions.  El 
preu de base de la subhasta de les parcel·les serà com a mínim l’equivalent a les 
despeses de l’expropiació i el de l’enderrocament de construccions.  

Altres condicions de la subhasta pel tercer que adquireixi aquestes parcel·les seran 
l’encàrrec del projecte d’urbanització del PAU, la construcció d’habitatge públic i 
l’espai per a productors locals que l’Ajuntament destinarà a lloguer. Aquest últim serà 
objecte de concurs públic, segons normatives vigents de transparència i adjudicació 
pública, on hi podran optar cooperatives de productors locals de la Garriga, així com de 
la comarca. El concurs especificarà el temps de cessió d’ús de l’espai i les condicions 
per a la renovació o nova adjudicació, així com el lloguer mensual per l’ús de l’espai. 5  

En paral·lel, el PAU haurà de definir els nous paràmetres urbanístics per limitar els usos 
del sòl, l’índex d’edificabilitat, alçades d’habitatges i la densitat d’habitatges., així com 
la divisió parcel·lària. 

                                                                 
4 Informació al respecte extreta de la web de la Generalitat de Catalunya 
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/uot/bloc_5/unitat_3/classes/inici.html 
5 Per tal d’establir el preu de lloguer per m2, es pren de referència l’exemple del projecte de Foment de 
Ciutat de Barcelona de lloguer social de baixos públics 
https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca/noticia/nova-convocatoria-de-baixos-de-
proteccio-oficial-2_803462 

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/uot/bloc_5/unitat_3/classes/inici.html
https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca/noticia/nova-convocatoria-de-baixos-de-proteccio-oficial-2_803462
https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca/noticia/nova-convocatoria-de-baixos-de-proteccio-oficial-2_803462


M6. Gestió urbanística i polítiques urbanes 
Aina Tella i Arbós 

20/05/2020 
 
 

12 
 

8. Proposta d’intervenció 

8.1 Reconfiguració de l’estructura parcel·lària 

Es delimitaran noves parcel·les tenint en compte els usos previstos, on s’ubicaran el 
terrenys edificables per als concessionaris, però també els equipaments previstos dins 
els sistemes.  En total doncs, es limitaran 11 parcel·les. 

Les parcel·les 1,3,4 i 5  seran les que s’alienaran després 
de l’expropiació (7.200 m2, un 14,81% del total de la 
parcel·la) per tal que un tercer hi construeixi segons els 
paràmetres establerts i les condicions que l’Administració 
fixi. La resta de parcel·les són per equipaments públics o 
sòl de reserva per equipaments. En el cas de les parcel·les 
5, 8 i 11 caldrà rehabilitar les edificacions i adaptar-les als 
nous usos fixats. Més endavant es descriu la concreció 
d’aquests usos. 

Dimensions parcel·les: 

 

8.2 Paràmetres urbanístics del PAU la SATI 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, l’aprofitament urbanístic de l’Ajuntament es tradueix en 2.430 m2 
d’habitatge públic construït, 1.000 m2 per a lloguer d’espai a productors locals i 10.110 
m2 corresponents a equipaments comunitaris. Tot seguit es defineixen les concrecions 
per a la construcció d’habitatge i terciari, així com per la previsió d’equipaments, i es 
presenta el plànol d’ubicació d’usos. 

Superfície total del sector: 48.603 m2 

Usos: residencials, comerç i oficines 

Índex d’edificabilitat bruta: 0,36 m2 sostre/m2 sòl 

Total habitatges: 207  

Alçades: PB+ 2. En el cas de l’edifici a rehabilitar, es 
mantindran les alçades existents (PB+1) 

1. 600m2 
2. 825 m2 
3. 750 m2 
4. 600 m2 
5. 4250 m2 superfície i 

8729 m2 construïts 

 

6. 1000 m2 
7. 5000 m2 
8. 2300 m2 construïts 
9. 1560 m2 
10. 1000 m2 
11. 250 m2 construïts 
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8.3 Proposta d’usos del sòl  

El plànol descriu les ubicacions dels usos i sistemes, i s’hi afegeixen els tres passos de 
vianants i connexions proposats per unir el barri del Querol i pacificar la Carretera de 
Vic, alguns d’ells coincidint a l’alçada dels torrents o d’entrades de camins a parcel·les 
de la zona oest de la carretera.  

Es proposa la realització d’un projecte de rambla per a la urbanització de la banda est 
de la carretera de Vic, amb parada per l’autobús Sagalés que transita per aquell carrer, 
un carril bicicleta que s’uneixi amb el de la zona oest, i un gran passeig per a vianants 
entre el carril bicicleta i la nova façana de la parcel·la de la SATI. 

D’altra banda, es proposa distribuir l’habitatge entre HPP, HRLL i a preu concertat, per 
establir eines que permetin evitar o alleugerir les possibilitats de gentrificació i manca 
d’accés a la oferta d’habitatge en la nova zona de transformació. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

 

Equipaments 
Activitat comercial 
Usos mixtes (terciari i habitatge) 
Habitatges 
Xarxa viària rodada 
Espais Lliures 
Espais verds 
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8.4 Nou espai de centralitat 

La proposta d’intervenció pretén empènyer a una transformació no només de la 

parcel·la sinó també del barri del Querol, esdevenint un nou espai de centralitat al 

municipi, trencant la idea d’ “espai de transició” i de sortida del municipi.  

Es tracta d’una oportunitat important ja que el barri del Querol manté una identitat molt 

lligada al passat i al desenvolupament de la Garriga, així com una forta relació amb les 

activitats rurals, importants a recuperar i inclòs fomentar, i una entrada directa als 

diferents serveis ecosistèmics de la Garriga i el seu entorn.   

La proposta de transformació doncs, ha d’incloure aquestes oportunitats de la següent 

manera: 

• Esdevenir un nou espai de centralitat econòmica: més enllà de les activitats 

econòmiques necessàries per satisfer les necessitats dels veïns i veïnes, el barri es 

caracteritza per l’activitat dels productors, sobretot pagesos. La seva majoria són 

membres actius de l’Associació Agrària la Garriga, molt activa al municipi pel què fa 

a desenvolupament de l’activitat agrària, però també per la organització d’activitats 

de coneixement de l’entorn natural. Aquest actor doncs haurà de tenir un paper 

rellevant en la definició i execució del projecte de transformació.  

Resum de sistemes i usos del sòl 

Sistemes i activitats Superfície sòl 
m2 

% superfície 
construïda m2 

Viari (rodat i a peu) 16.100 33,13 16.100 
Espais lliures 5.801 11,94 5.801 
Espais verds 8.674 17,85 8.674 
Equipaments 10.003 20,58 9.110 
Habitatge públic 825 1,70 2.430 
Habitatge concertat 1.350 2,78 4.020 
Usos mixtes: PB comercial i  habitatge RLL 4.850 9,98 10.270 
Magatzem i distribuïdora agrària 1.000 2,06 1.000 
 48.603  56.015 

 



M6. Gestió urbanística i polítiques urbanes 
Aina Tella i Arbós 

20/05/2020 
 
 

15 
 

Es motivarà des de l’Ajuntament la configuració d’una cooperativa que agrupi i posi 

d’acord a tots els productors agraris locals, per tal que puguin participar de concurs 

públic per a la cessió d’ús d’un nou espai central per a l’activitat agrària, com es planteja 

en la proposta de construccions. Així la SATI i el barri del Querol, esdevindran també la 

zona de referència per a la compravenda de productes locals.  

• Donar-se a conèixer com a espai de centralitat cultural: L’activitat rural ha anat de 

la mà del patrimoni urbanístic com són els safarejos del rec Monnar, les masies  o El 

molí Blancafort. Elements patrimonials i històrics d’alt interès cultural que formen 

part dels itineraris turístics de la Garriga. De la mateixa manera és important dedicar 

un espai a la memòria de la SATI, element rellevant de transformació econòmica. Es 

promourà la participació d’ex-treballadores de la fàbrica per definir el museu i les 

activitats que podria oferir. 

• Potenciar la seva centralitat ambiental: l’entorn natural del Congost i del Montseny 

que envolten el barri, suposa un alt valor en biodiversitat que ha estat protegit per 

l’activitat rural, permetent el pas i la nidificació d’espècies d’aus protegides. La 

proposta de transformació també preveu un equipament que posi en valor aquesta 

biodiversitat i la necessitat de la seva protecció. Aquest equipament haurà de ser 

alhora una eina per als projectes socioeducatius que treballin l’entorn natural.  

• Significar-se com a espai de serveis socioeducatius: els elements anteriorment 

descrits han de poder desembocar en un projecte socioeducatiu sobre la Garriga, 

acostant infants i joves al seu entorn natural i a la seva història passada i recent. Ha 

de ser un espai referent pels diferents centres educatius i entitats educatives del 

municipi i municipis veïns (l’Ametlla del Vallès i el Figueró-Montmany). Així mateix 

és important incloure entitats fortes com ho és “Autisme la Garriga”, que treballa 

amb persones autistes i les famílies, amb qui es podria desenvolupar una nova línia 

de treball socioeducatiu en relació amb l’entorn natural. 

 A més, existeix un projecte de terreny d’acampada situat molt a prop del barri que 

podria complementar-se amb aquesta iniciativa i tarannà de la transformació. 
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8.5 Concrecions de les construccions  

 

  

8.5 Proposta d’habitatge i terciaris 

En les condicions de la subhasta de les parcel·les per a construcció d’habitatge i terciari, 
s’hi afegeix les limitacions de superfície dels mòduls a construir així com les condicions 
de venta o lloguer d’aquests. Com s’ha dit anteriorment, aquests mòduls es construiran 
en les parcel·les 1,3,4 i 5 que s’hauran subhastat. Els locals comercials de la parcel·la 5 
es podran destinar tant per oficines com per locals comercials. 

La parcel·la 2 serà una de les condicions de la subhasta, on el privat haurà de construir 
habitatge públic, i en la parcel·la 6 el privat haurà de construir 1.000 m2  per a un 
magatzem i distribuïdora de productes agraris que gestionarà també l’Ajuntament.  

 

 

 

 

Descripció construccions 
plànol 

ús Superfície 
sòl  m2 

Superfície 
construïda 

1 Habitatge concertat (PB +2) 600 1.790 
2 Habitatge públic  (PB + 2) 825 2.430 
3 Habitatge concertat (PB +2 ) 750 2.230 
4 Usos mixtes  

(PB terciari +2 residencial) 
600 

1.800 

5 Edifici a rehabilitar. Usos 
mixtes. (PB terciari + 1 
residencial) 

4.250  
8.470 

 

6 Magatzem i distribuïdora 
agrària. (PB) 

1.000 
1.000 

7 Pàrquing 5.000 5.000 
8 Edifici a rehabilitar: 

Observatori Natural i Ateneu 
Cultural. Equipament 
comunitari. (PB) 

2.300 

2.300 

9 Equipament esportiu 1.560 1.560 
10 Reserva de sòl per 

equipament 
1.000 

  

11 Museu la SATI (PB + 1) 143  250 
  18.028 m2 26.830 m2 
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8.6 Equipaments comunitaris 

En el total de 10.003 m2 de superfície de la parcel·la 
dedicada a equipaments, s’ubicaran diferents 
propostes que encaixen amb les necessitats del 
municipi i de la nova densitat de la zona definida pel 
PAU La SATI.  

7. Aparcament lliure: 

Es proposa construir al nord de la parcel·la un 
aparcament públic a l’aire lliure de 5000 m2, amb 
capacitat per 200 cotxes. Aquest càlcul s’ha fet tenint 
de referència les mesures i capacitat de l’Aparcament 
públic de La Sínia.  

8. Observatori Natural del Congost i el Montseny. 2300 m2 

Degut a la ubicació de la parcel·la i l’entorn natural que 
la rodeja, es proposa rehabilitar un dels antics edificis 
de la fàbrica SATI per construir l’Observatori Natural. 
Per a la definició i l’execució de la proposta serà 
necessària la participació i implicació de la Diputació 
de Barcelona i el Consorci del Congost. Aquesta 

RESUM MÒDULS HABITATGES 
 50 m2 60 m2 70m2 90 m2 total 

habitatges 
total 

m2 útils 
Habitatge públic de lloguer  12 27 3 0 42 2.430 

Habitatge concertat 21 18 18 7 64 4.020 
Habitatge de Renta Lliure 15  0 0 5 20 1.200 

Habitatge de RLL rehabilitat 30   26 25 81 5.570 
  78 45 47 37 207 13.220 

TERCIARIS: OFICINES I COMERÇ 
 unitats total m2 

locals 100 m2 plantes baixes  6 600 

locals 100 m2 plantes baixes rehabilitats 13 1.300 

locals 200 m2 plantes baixes rehabilitats 8 1.600 

Local magatzem i distribuïdora agrària 1 1.000 

28   4.500 
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despesa doncs, no es contemplarà en el plantejament del PAU, amb l’expectativa de 
rebre finançament d’aquestes administracions.  

9. Pista poliesportiva. 1560 m2 

Pista poliesportiva a l’aire lliure amb vestidors i espai per desar material. S’afegeix com 
a annex la fitxa del mòdul d’equipament esportiu a construir. 

10. Reserva de 1000m2  

Reserva de sòl per a futur equipament comunitari. No s’inclou la despesa de construcció. 

11. Museu LA SATI. 250 m2 construïts 

Es proposa rehabilitar una de les construccions de l’antiga fàbrica SATI per a museu 
recordatori del què va significar la fàbrica pel municipi, i dels efectes i conseqüències de 
la crisi econòmica. A més, l’edifici proposat a rehabilitar és un dels edificis llistats al 
catàleg de patrimoni a mantenir.  

 

VIABILITAT ECONÒMICA 

 

L’operació descrita en l’exercici, com ja s’ha dit, és una operació pública en un inici i en 
un determinat moment es converteix mixta però incentivada i dirigida per 
l’Administració pública, qui defineix i limita el projecte també per l’actor privat. Així 
doncs, es procedirà a descriure per una banda les despeses de l’Administració i d’altra 
les del privat. 

 

9. Despeses  

9.1 Despeses de l’Administració Pública 

Es partirà de base que l’expropiació de la parcel·la equivaldrà al valor del sòl sense 
construccions establert en el cadastre. 

DESPESES D’EXPROPIACIÓ  
Valor del sòl definit pel cadastre  € 3.224.729,80  

 
Després de l’expropiació de la parcel·la caldrà fer un estudi per declarar en ruïna i 
enderrocar la majoria de les construccions que s’hi troben actualment. L’exercici 
present suposa el manteniment de 3 de les edificacions i l’enderrocament de la resta. 
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DESPESES D’ENDERROCAMENT 
  m2 €/m2 total € 

OFICINA 124,00 € 45,00   € 5.580,00  
OFICINA 124,00 € 45,00 € 5.580,00  
INDUSTRIAL 2692,00 € 45,00 € 121.140,00  
INDUSTRIAL 12.212,00 € 45,00 € 549.540,00 
MAGATZEN 157,00 € 45,00 € 7.065,00  
HABITATGE 157,00 € 45,00 € 7.065,00  
INDUSTRIAL 9.427,00 € 45,00 € 424.215,00  
Total 24.893,00  € 1.120.185,00  

 

Finalment i segons la proposta present, l’Administració Pública s’haurà de fer càrrec de 
les despeses de construcció d’equipaments.  

 

DESPESES DE CONSTRUCCIÓ SISITEMES: EQUIPAMENTS 
  m2 €/m2 total € 

Equipament esportiu 1.560,00   €   278.760,00  6 
Parquing 50x100 5.000,00 € 140,00  € 700.000,00  
Museu  SATI  250,00 € 600,00 7 € 150.000,00  
 10.110,00  € 1.128.760,00   

 

No s’inclourà la reserva d’equipament que no es construirà per ara, ni la construcció 
de l’Observatori Natural que requerirà de finançament d’altres administracions 
públiques. Aquesta però és la previsió de despesa que caldrà presentar a aquestes 
administracions. 

 

DESPESES DE CONSTRUCCIÓ SISITEMES: EQUIPAMENTS 
  m2 €/m2 total € 

Observatori del Congost i el Montseny. 
Ateneu de Fabricació Cultural 2.300,00 € 600,00 8  € 1.380.000,00  

 

 

 

                                                                 
6 Preu fixat pel Consell Català de l’Esport l’any 2005, al que se li ha aplicat un 15% d’inflació. Annex de la 
fitxa del mòdul adjunt al present document.  
7 Preu rehabilitació per m2. 
8 Preu rehabilitació per m2. 
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Així doncs, les despeses totals de l’Administració Pública es resumeixen en el següent 
requadre: 

Caldrà que l’Administració pugui recuperar gran part d’aquesta despesa inicial en la 
operació de venta de les parcel·les per subhasta a un privat. 

 

9.2 Despeses del Privat 

Per tal de recuperar la inversió inicial de l’Administració Pública, el preu de sortida de 
subhasta de les parcel·les on construir és equivalent a la despesa de l’expropiació i la de 
l’enderrocament d’edificis.  

 

La compra també va condicionada també a fer-se càrrec d’ executar el projecte 
d’urbanització encarregat per l’Ajuntament, i de la construcció d’habitatge públic i de 
el local de magatzem i distribució de productes locals,  ambdós seran gestionats per 
l’Ajuntament. 

DESPESES SISTEMES: URBANITZACIÓ (espai públic) 
  m2 €/ m2 total € 

Xarxa viària 16.100  €     140,00   € 2.254.000  
Espais lliures (places) 5.801  €     140,00   € 812.140  
Àrees Verdes 8.674  €       40,00   € 346.960  
 30.575   € 3.413.100,00  

 

 

DESPESES ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
concepte Total € 

Expropiació de la parcel·la  € 3.224.729,80  

Enderrocament construccions € 1.120.185,00  

Construcció de sistemes: equipaments € 1.128.760,00   

                                                                                                                    €   5.473.674,80  
  

DESPESES COMPRA PARCEL·LES EN SUBHASTA 
concepte Total € 

Expropiació de la parcel·la  € 3.224.729,80  

Enderrocament construccions € 1.120.185,00  

                                                                                                                                  €    4.344.914,80  
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DESPESES DE CONSTRUCCIÓ HABITATGE 

  m2 €/ m2 total € 
Habitatge públic 2.430,00  €    800,00   €    1.944.000,00  

Habitatge  concertat 4.020,00  € 1.000,00   €   4.020.000,00  

habitatge RLL 1.200,00  € 1.200,00   €   1.440.000,00 
Habitatge RLL rehabilitat 5.570,00  € 1.000,00   €   5.570.000,00  

 11.830,00  € 12.974.000,00 
 

 

RESUM DESPESES TOTALS PRIVAT 
URBANITZACIÓ €       3.413.100,00 

CONSTRUCCIÓ HABITATGE €    12.974.000,00 
CONSTRUCCIÓ TERCIARI  €       2.700.000,00  

DESPESES EXTERNES (20% de les anteriors)  €      3.817.420,00 
COST DEL SÒL  €       4.344.914,80  

TOTAL  €       27.249.434,80 
  

10. Ingressos 

10.1 Ingressos de l’Administració Pública 

En aquest cas, s’haurà d’imputar com a ingrés el preu de venta en subhasta de les 
parcel·les i el que suposa el lloguer anual dels mòduls d’habitatge públic, així com el 
lloguer anual del local agrari que el tercer construirà per a l’Administració Pública. 

Per la definició del preu de lloguer d’HPP, s’ha tingut en compte la normativa i la 
zonificació de la Garriga definida per l’Agència Catalana de l’Habitatge, i pels preus de 
lloguer del local agrari, l’exemple de lloguer social de baixos de Foment de Ciutat de 
Barcelona. Es calcula el preu de lloguer per m2 el primer any.  

DESPESES DE CONSTRUCCIÓ TERCIARIS 
  m2 €/m2 total € 

locals 100 m2 plantes baixes  600,00 600,00 € 
360.000,00 € 

locals 100 m2 plantes baixes 
rehabilitats 

1300,00 600,00 € 
780.000,00 € 

locals 200 m2 plantes baixes 
rehabilitats 

1600,00 600,00 € 
960.000,00 € 

Local magatzem i distribuïdora 
agrària 

1.000,00 600,00 € 
600.000,00 € 

    2.700.000,00 € 
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9.1  Ingressos del Privat 

Finalment, els ingressos del privat correspondran a la venta d’ HRLL, d’habitatge a preu 
concertat, i del terciari. S’ha contemplat un preu de venta de l’habitatge rehabilitat 
igual al concertat, per no considerar-se un habitatge totalment d’obra nova.  

INGRESSOS TOTALS 
Concepte m2 €/m2  total € 

Habitatge concertat 4.020 € 2.183,04 € 8.775.820,80 
HRLL 1.200 € 2.300,00 € 2.760.000,00 
HRLL rehabilitat 5.570 € 2.183,04 € 12.159.532,80 
Terciari 3.500 € 2.100,00 € 7.350.000,00 
Total ingressos € 31.045.353,60  

 

10.  Balanç i taxa de benefici pel privat 
Per comprovar la viabilitat econòmica del projecte, es calcula el balanç tant de 
l’Administració pública com del privat, i la taxa de benefici d’aquest. 

Balanç Administració Pública 
Total ingressos € 4.625.250,40  
Total despeses           € 5.473.674,80                                                                                                  

 € -848.424,40  

Tenint en compte la capacitat econòmica de l’Ajuntament de la Garriga, la possibilitat 
de plantejar el procés en 4/ 5 anys, i la necessitat de dinamitzar el sector del barri del 
Querol, es proposa assumir aquest dèficit amb romament de l’Ajuntament o endeutant-
se a curt termini.  
 
El suport d’altres Administracions públiques com la Diputació de Barcelona o el 
Consorci del Besòs per al desenvolupament i execució de la proposta final, serà 
imprescindible. 
 
 

INGRESSOS TOTALS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
Concepte m2 €/m2  total € 

Subhasta parcel·les   4.344.914,80 € 
HPP (lloguer) 2.430  €       70,92  172.335,60  € 
Local magatzem i 
distribuïdora agrària (lloguer) 

1.000 €       108,00 108.000,00 € 

Total ingressos 4.625.250,40 €   
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Balanç Privat 
Total ingressos € 31.045.353,60 

Total  despeses  €       27.249.434,80 

 € 3.795.918,80 

Taxa de benefici 13,93 % 

 
Com s’observa en el resultat final, el benefici per l’inversor privat és positiu i per tant 
l’operació li resulta beneficiosa. Així doncs, el projecte és viable.  
 

11. Conclusions 
 
Transformar la parcel·la de la SATI és una necessitat pel municipi ja que actualment 
degrada la situació i ordenació del barri del Querol, i és una oportunitat per a finalitzar 
la urbanització pel nord, així com reservar espai per a equipaments comunitaris. També 
és una oportunitat per unir el bari del Querol i connectar-lo amb l’entorn natural. 

L’operació però requereix d’un alt capital que supera en escreix el pressupost anual de 
l’Ajuntament de la Garriga, tenint en compte que les despeses totals de l’operació 
s’acostarien als 30 milions d’€ si les dugués a terme un únic actor, i el pressupost anual 
de la Garriga per l’any 2020 és de 18.431.030 €. 

Per aquest motiu es proposa l’expropiació de la parcel·la per tal que l’Ajuntament pugui 
decidir com executar el projecte, redefinir el terreny expropiat segons els usos i la seva 
ubicació, i alienar només aquelles parcel·les que permetin fer viable l’ operació amb la 
inversió d’un tercer actor. Això significaria vendre 7.200 m2 de sòl, el que significa el 
14,81% del total de la parcel·la, mantenint així la propietat pública de la resta de la 
parcel·la. 

Tot i així, existeix un dèficit per part de l’Ajuntament que caldrà resoldre a través d’una 
bona planificació de la despesa, permetent fent ús del romanent del pressupost o del 
deute que pot assumir l’Ajuntament. També serà necessari el suport d’altres 
administracions com la Diputació de Barcelona i el Consorci del Besòs per completar tot 
el projecte de transformació.  

Segons la proposta definida en aquest document, el projecte és viable, ja que resulta 
atractiu per un privat que en pot obtenir benefici, i alhora permet a l’administració 
executar la proposta. 
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ANNEXES 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0767603DG4106N0001AW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR VIC, DE 32

08530 LA GARRIGA [BARCELONA]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1960

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

36.172

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CR VIC, DE 32

LA GARRIGA [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

36.172
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

48.603
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/5000

4,616,200

4,616,400

4,616,600

440,400 440,600 440,800

440,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Sábado , 7 de Marzo de 2020

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

OFICINA 124
COMERCIO 250

OFICINA 124
INDUSTRIAL 2.692
INDUSTRIAL 12.212
INDUSTRIAL 8.729

ALMACEN 157
VIVIENDA 157

INDUSTRIAL 9.427
ALMACEN 00 01 2.300



Fitxes
tècniques

d'equipaments
esportius

Superfície total

Mòdul  POL-3 1.560 m2

Espai esportiu 1.410 m2

Edifici de vestidors i serveis    150 m2

Aforament del mòdul
Espai esportiu      30 persones
Vestidors      40 persones
Espectadors    300 persones

Consell Català
de l’Esport

Pista poliesportiva 1.410 m2

Instal·lacions tècniques 10 m2

Magatzem material pista 15 m2

Magatzem neteja 3 m2

Vestidors tècnics-àrbitres-farmaciola 10 m2

2 vestidors de grups i serveis 70 m2

2 Serveis per al públic 20 m2

Programa bàsic de mòdul

Juliol 2005
Pista triple poliesportiva POL-3

Generalitat
de Catalunya

1/4

Superfície útil mínima dels espais esportius i complementaris



Fitxes
tècniques

d'equipaments
esportius

Generalitat
de Catalunya

Consell Català
de l’Esport

Espai esportiu

Juliol 2005
Pista triple poliesportiva POL-3

Material esportiu mínim
Cistelles de bàsquetbol fixes 4 ut.
Pals i xarxa de voleibol 2 ut.
Porteries 2 ut.
Banquetes dels suplents 2 ut.

Ancoratges mínims
Pals de voleibol 4 ut.
Porteries 4 ut.

Espais esportius
Pista poliesportiva de 44 x 32 m

Marcatges mínims
Basquetbol, línies de 5 cm color blanc 2 camps
Handbol, línies de 5 cm color taronja 1 camp
Futbol sala, línies de 5 cm color groc 1 camp
Voleibol, línies de 5 cm color blau 1 camp
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Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

REQUERIMENTS TÈCNICS
Pista triple poliesportiva

POL-3

Criteris de seguretat

Previ a la redacció del projecte cal disposar d’un estudi geotècnic adequat
a les característiques del solar.
Justificar el compliment de la legislació vigent de l’edificació (accions en
l’edificació, acer, formigó, aïllament tèrmic i acústic, protecció contra
incendis,...), del Reglament electrotècnic de baixa tensió i dels reglaments
d’instal·lacions tècniques en els edificis (gas, aigua calenta sanitària,
calefacció...).
Justificar el compliment del reglament d’espectacles vigent, amb l’obtenció
de la llicència d’activitats classificades on constin l’amplada de les vies
públiques d’accés, les sortides i les vies d’evacuació.
Considerar les mesures de prevenció de la legionel·losi establertes per la
legislació vigent en el disseny de la instal·lació d’aigua calenta sanitària.
Senyalitzar els espais i els recorreguts, indicant les vies d’evacuació i les
restriccions de pas.

o Situar els vestidors al nivell de l’espai esportiu.
o Protegir tots els desnivells superiors a 60 cm amb baranes d’una alçada no

inferior a 1 m que no deixin escletxes de més de 12 cm ni es puguin escalar.
o El paviment de l’espai esportiu ha de complir les prescripcions establertes

a l’informe UNE 41958 IN.
Els paviments dels espais complementaris amb presència d’aigua s’han de
construir amb pendents no menors de l’1% ni superiors al 2% cap a les
canaletes i buneres de desguàs i no han de lliscar amb peu nu i moll.

o La propietat de lliscament dels paviments s’ha d’acreditar amb el certificat
d’un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNE-EN que siguin d’aplicació.
En tot cas seran paviments de classe 3 d’acord amb el que estableix el Código
Técnico de la Edificación – SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas, assolint
un valor de Rd major que 45, mesurada segons la norma UNE-ENVI12633.
D’altres sistemes de mesura, com els establerts en la normativa de seguretat
laboral o la norma DIN 51097, també ofereixen referències vàlides per a la
tria de paviments segurs. En aquest darrer cas, la classificació ha d’assolir
el grau A.
No s’han d’instal·lar plats de dutxa, que cal substituir per un paviment no
lliscant en pendent del 2% amb una canaleta de recollida arran de terra al
costat de la paret, sota el ruixador, sense graons ni regruixos. Es recomana
que el paviment acrediti que assoleix el grau B segons la norma DIN 51097.
Tancar el perímetre de l’espai esportiu amb una barana d’un metre d’alçada
als laterals i una tanca de 4 m als fons, sense arestes ni elements abrasius,
esmolats o punxeguts.

o Deixar lliure un marge de protecció perimetral de la pista d’1,5 m d’amplada
com a mínim.

o Situar els bàculs de l’enllumenat fora de l’espai esportiu i del perímetre de
protecció.
Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i la tanca darrera els gols
no han de permetre que els usuaris de la instal·lació s’hi puguin enfilar
El material esportiu i els seus ancoratges compliran les prescripcions
establertes a les normes UNE EN que siguin d’aplicació, fet que ha de ser
acreditat amb el certificant d’un laboratori d’assaig aportat pel subministrador.
Tots els vidres han de ser resistents als cops i no produir fragments tallants
en trencar-se. Els tancaments transparents es senyalitzaran amb claredat.
Arrodonir les arestes dels revestiments verticals amb un radi no menor d’1
cm.
Els llums, els tancaments i d’altres elements al voltant de l’espai esportiu han
de ser resistents als impactes de les pilotes.
Les portes han de ser reforçades, resistents als cops i a la humitat, amb els
panys mestrejats i la ferramenta resistent i inoxidable. Es recomana que les
frontisses no permetin desmuntar les fulles sense utilitzar eines.

o Les portes han de disposar de tiradors i manetes de fàcil accionament, de
sistemes de retenció si han de romandre obertes i de molles de tancament
amortit automàtic que evitin el tancar-se de cop o atrapar els dits dels
usuaris.

o A les portes dels espais utilitzats per nens de menys de 6 anys s’ha de
protegir la trobada entre el marc i la fulla en el costat de les frontisses fins
a una alçada d’un metre, de manera que no s’hi puguin introduir els dits.

o Les portes de doble sentit d’obertura han de disposar d’un element transparent
a l’alçada de la vista que permeti percebre si hi ha algú a l’altre costat abans
d’empènyer-la per obrir-la.

o Limitar la temperatura de consum de l’aigua calenta a 38º amb vàlvules
barrejadores termostàtiques automàtiques.

o Dotar la instal·lació amb un equip de megafonia per donar avisos i de
telecomunicació.

Criteris funcionals

Els requeriments d’aquest mòdul i el seus aforaments s’han previst en
funció de les activitats definides al PIEC. Per a supòsits diferents, el
projecte ha d’adaptar-se a les noves necessitats definides al projecte
de gestió de la instal·lació.
Justificar el compliment de la normativa de promoció de l’accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques.
Dimensionar i equipar el vestidor del tècnic-àrbitre-farmaciola com a
vestidor individual de gran adaptació, amb vàter, dutxa, rentamans i
llitera.
Dimensionar els accessos proporcionats al nombre d’usuaris previstos
i al mitjà de transport que utilitzin. És preceptiu resoldre l’aparcament
de vehicles quan es preveu l’accés rodat a l’equipament de motocicletes,
automòbils i/o autocars.
Disposar d’un accés pels usuaris clarament assenyalat. Indicar en lloc
visible i de manera clara i permanent el nom de la instal·lació, del titular
i del gestor de la instal·lació.

o Controlar els accessos a la instal·lació, als vestidors i a la pista.
o Centralitzar el comandament de les instal·lacions tècniques.
o Separar les circulacions d’esportistes i d’espectadors.

Restringir els accessos a la sala d’instal·lacions tècniques, tant des
de l’interior per manteniment, com des de l’exterior pels abastaments
i a l’espai esportiu des del carrer per abastament i per actes no
esportius.

o Orientar l’eix longitudinal de l’espai esportiu en la direcció nord – sud,
amb una tolerància de mes o menys 22,5º.
Enllumenar l’espai esportiu amb un nivell i una uniformitat adequades
a l’ús al qual es destini. Es recomana instal·lar projectors equipats amb
làmpades de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics, que assoleixin
com a mínim un nivell d’il·luminació horitzontal mitjà de 200 lux amb una
uniformitat mitjana no menor del 0,5.

o L’alçada de muntatge dels projectors no ha de ser inferior a la quarta
part de la distància entre dos projectors enfrontats. Es recomana
utilitzar 6 bàculs de 10 m.

o El nivell mitjà de l’enllumenat dels vestidors, serveis i dutxes no ha de
ser inferior a 150 lux. Al vestíbul i els passadissos 100 lux, amb una
uniformitat del 0,5.
Situar el magatzem de material esportiu proper al perímetre de la pista,
al mateix nivell i amb la comunicació pavimentada. Es recomana que
al seu interior es pugui inscriure un cercle de 3 m de diàmetre i reservar
un espai pels estris de manteniment. El pas lliure de les portes del
magatzem ha de permetre guardar el material amb facilitat. Es recomana
deixar un pas lliure no menor de 2,50 x 2,20 m.

o L’estructura de l’edifici de vestidors i serveis ha de deixar la planta lliure
de manera que no condicioni la distribució dels espais i faciliti la seva
modificació i ampliació.

o L’altura del sostre dels vestidors i passadissos no ha de ser inferior
a 2,8 m, quedant lliure no menys de 2,5 m.
Als vestidors hi haurà mig metre útil de banc per cada persona del seu
aforament.
La distància lliure mínima entre dos bancs enfrontats dels vestidors no
serà menor d’1,2 m. Es recomanen 1,8 m.
La distància lliure mínima entre un banc dels vestidors i els armaris
davant seu no serà menor d’1 m. Es recomanen 1,5 m.
Com a mínim hi haurà una dutxa per cada 5 persones i un vàter i un
rentamans per cada 25 persones de l’aforament dels vestidors. Als
serveis d’homes es poden substituir dos urinaris per cada vàter, si
resta almenys un vàter.

o A cada vestidor de grup hi ha d’haver un vàter, un rentamans, 6 dutxes,
10 metres de banc, 40 penjadors i 2 armaris grans.
L’espai útil de cada dutxa no serà menor de 0,8 x 0,8 m, amb un pas
lliure per accedir-hi de 0,8 m d’amplada com a mínim.

o L’amplada dels passadissos no ha de ser inferior a 1,50 m. Si són via
d’evacuació 1,80 m.

o El pas lliure de les portes no ha de ser menor de 0,80 x 2,10 m.
o Especificar i pressupostar en el projecte el material esportiu, els

ancoratges i els marcatges dels diferents esports.
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Criteris d’habitabilitat

Higiene
Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les dutxes,
compliran els requisits mínims d’habitabilitat establerts per als edificis
d’habitatges.
Els paviments dels espais complementaris han de ser impermeables,
imputrescibles i no susceptibles de constituir-se en substrat per al creixement
microbià.
El segellat de les juntes dels paviments i dels revestiments dels vestidors, de
les dutxes i dels serveis amb materials impermeables i antibacterians.
Els paraments verticals dels vestidors, les dutxes i els serveis, es revestiran
a 2 m d’alçària amb materials impermeables, resistents, de manteniment i
reparació fàcils. És recomanat revestir-los a tota l’alçària.
No s’ha d’utilitzar el guix, les escaioles o les pintures no rentables als
revestiments de les parets i sostres dels espais humits.

o Si hi ha fals sostre als vestidors o els serveis, ha de ser inalterable a la humitat
i resistent als cops.

o Arrodonir les trobades dels paviments amb els paraments verticals amb un radi
no inferior a 2,5 cm.
Els revestiments dels paraments verticals dels vestíbuls, els passos i les
escales han de ser resistents, de manteniment i reparació fàcil o bé es
disposarà un arrambador protector de no menys d’1,2 m d’altura.
Instal·lar preses d’aigua per a mànega a les zones de vestidors, dutxes,
serveis, locals d’instal·lacions tècniques i espais amb terres en pendent i
desguassos.

o Instal·lar fluxòmetres per ruixar els vàters i els urinaris.
o Muntar els rentamans volats, recolzats a les parets i sense peus
o Renovar l’aire dels vestidors instal·lant una extracció forçada a les dutxes i als

serveis de 12 volums/hora.

Manteniment
Disposar a l’abast les escomeses necessàries per garantir els subministraments
que es requereixin.
Als espais complementaris els paviments han de ser d’alta resistència al
desgast, impermeables, imputrescibles i de fàcil neteja.
Protegir la fusteria interior de la humitat aixecant 10 cm del terra els marcs i les
portes en els vestidors, les dutxes i els serveis.
El mobiliari i els accessoris han de ser aptes per a un ús públic, de disseny
ergonòmic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats,
reforçats i resistents a l’ús vandàlic i a la humitat.
Els elements metàl·lics situats en l’exterior o en espais humits han de ser
inoxidables o trobar-se adequadament protegits i ser registrables. En els locals
amb presència d’aigua, les dutxes, els vestidors i els serveis s’han de
connectar a terra amb una xarxa equipotencial.
Els acabats de coberta i dels tancaments de l’edifici de vestidors i serveis han
de ser resistents als impactes, impermeables, inalterables a la intempèrie i a la
llum solar, durables i de fàcil manteniment.
Recollir les aigües superficials d’escorrentia per fora de la pista, amb canaletes
de desguàs perimetrals.
Recollir preferentment les aigües de la coberta de l’edifici de vestidors i serveis
al perímetre exterior de l’edifici, preveient sobreeixides i morrions per evitar les
humitats i els embussaments per l’aigua de pluja.

o Instal·lar preses d’aigua per a mànega per a la neteja de la pista.
o Possibilitar el registre dels projectors de l’enllumenat i de la coberta i els

tancaments de l’edifici de vestidors i serveis disposant els elements necessaris
per realitzar el manteniment i la neteja de manera segura i còmoda.

o Resoldre l’accés del material esportiu i de la maquinària des de l’exterior a l’espai
esportiu, al magatzem i a la sala d’instal·lacions tècniques.

o Les instal·lacions han de ser accessibles per al manteniment, permetre
modificacions o ampliacions, i encastades en els trams a l’abast de l’usuari.

o Protegir de les accions vandàliques les finestres i els sòcols de les façanes
a l’abast des de l’exterior.

o Centralitzar els comandaments d’encesa a la zona de control i restringir el seu
ús al personal autoritzat.

o Aïllar tèrmicament tota la instal·lació d’aigua freda i calenta.
o Protegir la instal·lació d’aigua calenta sanitària enfront de la corrosió i les

incrustacions: acumuladors, bescanviadors, vàlvules, conductes, etc.
o Sectoritzar els diferents recintes d’aigües disposant vàlvules de tall i antiretorn.
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REQUERIMENTS TÈCNICS
Pista triple poliesportiva

POL-3

Confort
Justificar el compliment del Codi tècnic de l’edificació respecte a les
condicions tèrmiques i acústiques de l’edifici de vestidors i serveis,
garantint els nivells adequats.

o Les lluernes i la fusteria exterior han de ser estanques i sense ponts
tèrmics on es puguin produir condensacions.

o La temperatura dels espais complementaris de vestidors dutxes i
serveis no ha de ser inferior a 20ºC.

o La humitat relativa no ha de ser inferior al 40% ni superar el 70%.
o La velocitat d’impulsió de l’aire no ha de ser inferior a 0,25 m/s per

sota de 2 m d’altura des del paviment.
o Consum de les dutxes de 20 litres d’aigua calenta barrejada a 38ºC

per usuari amb un cabal de 0,2 l/s.
o Almenys una dutxa de cada grup i les dutxes individuals han de

ruixar aigua freda, a més de l’aigua calenta barrejada a 38ºC.
o Instal·lar fonts d’aigua potable per tal que els usuaris en puguin

beure durant la pràctica esportiva.

Respecte al medi ambient
Diferenciar la xarxa d’aigües brutes i la d’aigües pluvials. Aquesta
es recomana emmagatzemar-la per a la seva reutilització.
Adoptar mesures correctores per reparar l’impacte generat en
l’entorn i el paisatge. Executar els talussos i/o desmunts de manera
que se’n garanteixi la seva estabilitat i es resolgui l’escorriment de
les aigües recollides per les noves vessants.
Separar amb tancaments interiors els espais amb diferents
temperatures.

o Il·luminar i ventilar de manera natural els espais complementaris de
vestidors, dutxes i serveis, preferiblement de manera zenital.

o Disposar sistemes passius d’aïllament tèrmic i de protecció solar
per l’estalvi del consum energètic i per tant reduir les emissions de
biòxid de carboni.

o Instal·lar comptadors interns d’electricitat, de calories i d’aigües per
mesurar els principals conceptes consumidors i facilitar l’explotació
de l’edifici des del punt de vista d’ús racional de l’energia i l’aigua.

o Instal·lar sistemes d’alta eficiència energètica com calderes d’alt
rendiment, fluorescència trifòsfor i les làmpades fluorescents amb
balast electrònic.

o Totes les aixetes d’ús públic han de ser de tancament automàtic.
o Instal·lar dispositius d’encesa i tancament automàtics dels llums i de

les aixetes per detecció de presència.
o L’enllumenat de l’espai esportiu ha de concentrar-se dins dels seus

límits i no pot dirigir la llum per damunt del pla horitzontal situat a
l’alçada de muntatge de les làmpades.

o Preveure la instal·lació de captadors solars tèrmics per produir no
menys del 60% de les necessitats d’aigua calenta sanitària i de
calefacció.

o Reservar una zona propera a l’accés per a l’aparcament de
bicicletes.

o Disposar contenidors per a la recollida selectiva dels residus.
o Utilitzar preferentment materials respectuosos amb el medi ambient,

reciclats i reciclables, que certifiquin la seves propietats amb un
segell de qualitat acreditat.

o Exigir l’acreditació de la procedència de les fustes utilitzades en la
construcció amb l’obtenció per part del subministrador d’un segell
internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extreta d’un
bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantar.
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