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“L’Arquitectura és la voluntat de l’época traduïda a espai” 

(The architecture is the will of the epoch translated into space) 

 
 

Mies Van der Rohe1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Arquitecte i disenyador industrial (1886- 1969), un dels mestres més importants de l’arquitectura moderna  

  Architect and industrial designer (1886-1969), one of the most important teachers of the modern architecture 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDEX / Index 
 

 

 
I.- RESUM 
ABSTRACT  ____________________________________________   1 
 
II.- DADES GENERAL DE L’EDIFICI 
GENERAL INFORMATION OF THE BUILDING   _____________  2 
 
III.- ANÀLISI HISTÒRIC 
HISTORICAL ANALYSIS   _________     3 
 

1. Context històric / Historical context 
2. El Palau Maricel / The Palace Maricel 
3. L’Arquitecte / The Arquitecte 
4. El Modernisme / The Modernism 
 

IV.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
DESCRIPTIVE MEMORY _____________     __         12 

1. Agents / Agents 
• Autor de PFG / Author of PFG 
• Director del PFG / The director of the PFG 

 

2. Concreció de la ubicació / Concretion of the location 
 

3. Descripció del projecte / Description of the project 
• Breu descripció del que es vol projectar / Brief description of what 
wants to be projected 

• Normativa urbanística / Urban development regulation 
• Descripció geomètrica / Geometric description 
• Descripció general de la composició de l’edifici / General description 
of the composition of the building 

• Informació previa / Previous information 
• Us funcional / Functional use 
• Descripció de la proposta i composició del edifici / Description 
of the offer and composition of the building 

• Estructuració de les plantes / Structure of the plants 
• Prestacions de l’edifici / Presentations of the building 

 
 
 
 
 

 
V.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
CONSTRUCTIVE MEMORY_________                                   19 
 

1. Treballs previs / Previous works 
2. Sustentació de l’edifici / Sustentation of the building 
3. Sistema estructural / Structural system 
4. Sistema envolvent / Surrounding system 
5. Sistema d’acavats / System of ended 
6. Sistema de condicionament i instal.lacions / System of conditioning and 
facilities 

7. Equipament / Equipments 
 
VI.-COMPLIMENT DE CTE, REGLAMENTS I DISPOSICIONS 
CTE’s FULFILLMENTS, REGULATIONS AND DISPOSITIONS____________36 
 
1. Utilització / Use 
2. Accesibilitat / Accessibility  
3. Telecomunicacions / Telecommunications 
4. Seguretat estructural / Structural Security 
5. Seguretat en cas d’incendi / Security in case of fire 
6. Seguretat d’utilització / Security of use 
7. Salubritat / Health 
8. Estalvi d’energia / Saving of energy  
9. Protecció enfront del soroll / Protection opposite to the noise  

 
VII.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
GRAPHICAL DOCUMENTATION__________________________________43 
 
VIII.- ANNEXOS 
ANNEXES__________________________________________________44 

 
1. Normativa específica hotelera / Regulation specifies hotel 

 
IX.- CONCLUSIONS 
CONCLUSIONS______________________________________________56 
  
X.- BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA  
BIBLIOGRAPHY AND WEBGRAFÍA_______________________________57 
 
XI.- AGRAÏMENTS 
ACKNOWLEDGMENTS __                         _______            58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.- RESUM  

ABSTRACT  ______________________________________________

 

El present projecte es basa en l’adaptació i el canvi d’ús del Palau Maricel en un

encant. Aquest el trobem a Sitges, una de les ciutats merítimes més importants de 

Catalunya per la seva infraestructura turística i el seu microclima mediterrani.

L’antic l’hospital de Sant Joan Baptista adquirit pel milionari Charles Deering (1

va ser transformat a l’abril de 1910 per l’enginyer Miquel Utrillo i Morlius (1862

el Palau Maricel com a lloc per asegurar la conservació de les seves col.leccions d’art. 

La porta principal del Maricel muntanya, part en la que es centr

una escalinata monumental per on s’arriba al saló d’Or i, a través d’aquest, al Saló Blau. 

Sobre aquests salons hi ha un claustre amb magnifiques vistes sobre el mar.

En l’actualitat és un dels edificis més emblemàtics de Sitges

mateix.  

Però abans de per portar a terme l’adaptació i el canvi d’ús, s’ha hagut de fer una recerca 

inicial per conèixer el palau sitgetà a nivell històric i arquitectònic. 

És va decidir un canvi d’us donat que és contemplava 

creativitat.  

Es tracta d’una obra que es troba entre el Modernisme i el Noucentisme ja que es va 

edificar en vàries fases. Té trets i elements de diferents indrets i époques els quals el fan 

molt enriquidor histórica i ar

formen part de la construcción actual. 

El projecte s’ha portat a terme amb l’ajuda de l’Arxiu Històric, l’Ajuntament, la Biblioteca, 

el Departament d’Urbanisme i el Consorci de la ciutat de Sitges e

documentació i planols en planta que conformen l’edifici.

El projecte s’ha elaborat amb l’idea de conservar molts dels elements que es troben en 

l’actualitat al Palau, formant part de la decoració del la nova proposta, i ampliar els us

actuals de l’edifici (Recepcions o actes que es celebren als salons i el claustre) en una 

activitat molt més hostelera i turística que pot despertar molt interés.  

El següent projecte está dividit en dues parts ben diferenciades, primerament 

trabarem tot el que fa referència a la 

Constructiva, Compliments del CTE, etc.) i, tot seguit, es presenta la 

Gràfica. 
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ntic l’hospital de Sant Joan Baptista adquirit pel milionari Charles Deering (1

va ser transformat a l’abril de 1910 per l’enginyer Miquel Utrillo i Morlius (1862

el Palau Maricel com a lloc per asegurar la conservació de les seves col.leccions d’art. 

La porta principal del Maricel muntanya, part en la que es centra el projecte, dóna accés a 

una escalinata monumental per on s’arriba al saló d’Or i, a través d’aquest, al Saló Blau. 

Sobre aquests salons hi ha un claustre amb magnifiques vistes sobre el mar.

En l’actualitat és un dels edificis més emblemàtics de Sitges, és per això l’elecció del 

Però abans de per portar a terme l’adaptació i el canvi d’ús, s’ha hagut de fer una recerca 

inicial per conèixer el palau sitgetà a nivell històric i arquitectònic. 

És va decidir un canvi d’us donat que és contemplava l’oportunitat de donar espai a la 

Es tracta d’una obra que es troba entre el Modernisme i el Noucentisme ja que es va 

edificar en vàries fases. Té trets i elements de diferents indrets i époques els quals el fan 

molt enriquidor histórica i arquitectònicament; com per exemple alguns arcs gòtics que 

formen part de la construcción actual.  

El projecte s’ha portat a terme amb l’ajuda de l’Arxiu Històric, l’Ajuntament, la Biblioteca, 

el Departament d’Urbanisme i el Consorci de la ciutat de Sitges e

documentació i planols en planta que conformen l’edifici. 

El projecte s’ha elaborat amb l’idea de conservar molts dels elements que es troben en 

l’actualitat al Palau, formant part de la decoració del la nova proposta, i ampliar els us

actuals de l’edifici (Recepcions o actes que es celebren als salons i el claustre) en una 

activitat molt més hostelera i turística que pot despertar molt interés.  

El següent projecte está dividit en dues parts ben diferenciades, primerament 

ot el que fa referència a la Memòria (Anàlisi Històric, Memòria Descriptiva, 

Constructiva, Compliments del CTE, etc.) i, tot seguit, es presenta la 
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II.- DADES GENERAL DE L’EDIFICI 

GENERAL INFORMATION OF THE BUILDING   _____________  _ 

 

 

Nom del projecte / Name of the project 

Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: Un hotel amb encant/ Adjustment and change of 

use of the Palau Maricel: A hotel with captivation  

 

Referència del projecte / Reference of the project 

PFG_20011 

 

Ús previst característic / Foreseen typical use 

Hosteler, turístic, cultural i gastronòmic de domini públic / Innkeeper, tourist, cultural and 

gastronomic of public domain 

 

Tipus d’intervenció / Types of intervention 

Adaptació, reforma i canvi d’ús / Adjustment, reform and change of use  

 

Emplaçament / Emplacement 

Plaça del Ajuntament 

 

Municipi / Municipality 

Barcelona 
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III.- ANÀLISI HISTÒRIC 

HISTORICAL ANALYSIS   _________      

 

1. Context històric / Historical context 

 

El nom de Sitges ve de "sitja" de procedència preromana que vol dir "clot fondo, dipòsit 

de grans". Els primers sitgetans habitaven, ja abans del neolític, el lloc conegut com la 

punta de les coves (passat el golf Terramar) i el turó de la Punta, on avui es troba 

l'església i l'Ajuntament. Les restes arqueològiques trobades darrerament demostren 

l'existència d'un assentament ibèric ja al S. IV-III ac. 

Els estudis actuals constaten que al segle I, a Sitges hi havia dos petits nuclis de població. 

Un al voltant del turó de la Punta i un  altre a l'ermita del Vinyet. Unida a l'Olèrdola 

romana, el port sitgetà serví d'intercanvi entre els productes del Penedès i d'altres indrets 

de la Mediterrània romana.  

El castell, situat dalt del turó de la punta, avui Ajuntament i que fou construït sobre els 

fonaments de l'antic castell al 1889, va tenir com a primer propietari la Seu de Barcelona 

que el cedí en feu al comte Mir Geribert (1041). Al segle XII, Sitges estava sota la 

castlania dels Sitges, família que adoptà el topònim de la vila com a cognom. La família 

Sitges està documentada de l'any 1116 fins al 1308. 

El darrer membre de la família, Agnès de Sitges, va vendre els seus drets de castlania a 

Bernat de Fonollar, que en fou senyor des del 1306 fins al 1326.  Després de la mort de la 

seva segona muller, Blanca d'Abella, Sitges va passar, per decisió testamentària, a mans 

de la Pia Almoina i ho estigué fins el 1814. Bernat de Fonollar va ser un cavaller 

directament relacionat amb la cort del rei Jaume II. Les tombes del noble i la seva muller 

estan a l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla. 

 

La vida dels sitgetans d'aquests segles s'organitza al voltant del turó del Baluard on hi 

havia l'església parroquial, el cementiri, l'hospital, el castell i un reduït nucli de cases, tot 

tancat per un primer recinte i connectava amb la resta de la vila per un pont al 

capdamunt del C. Major. La resta del poble el formen els carrers Nou, Tacó i Carreta -que 

menaven a mar i estaven tancats pels seus respectiu portals-, el carrer de l'Aigua amb un 

altre portal i el de la Davallada. La presència d'aquest portals demostra que tota la vila 

estava emmurallada per un segon recinte. Es coneix, també, l'existència de 3 torres 

situades al Baluard, darrera de l'antic hospital (actual Museu Maricel) i al carrer d'en Bosc, 

possiblement aixecades l'any 1303. Aquestes torres es troben dibuixades en l'escut de 

Sitges.  

La vila, malgrat el seu contacte directe amb el mar, comptava amb més pagesos que 

mariners. La vinya era la seva principal activitat econòmica i laboral i per tradició el 

conreu sobretot de la malvasia. També es conreava blat, horta, garrofers i el bargalló o 

margalló, símbol del Garraf, i del qual se'n feien escombres i altres utensilis casolans. 

Des d'antic, Sitges ha estat el port que donava sortida als productes del Penedès. El 1345 

Vilafranca demana al rei autorització per tenir un port a Sitges, cosa que s'aconsegueix 

i que continua essent així fins que al segle XIX es va construir el ferrocarril Vilafranca-

Barcelona. La bonança econòmica, iniciada a finals del XVIII, durà fins a principis del XIX. 

El 1833 més del 27% dels catalans que comerciaven amb Amèrica eren sitgestans. El 

comerç es basava en l'exportació de roba, vi, malvasia i aiguardent. Sitges, com ja s'ha 

esmentat, era el port comercial del Penedès. A mitjans de segle es reduí al 8 % i es 

recuperà al segon terç del XIX.  

 

Al segle XX la cosa va canviar, l'economia es va trobar a 

mans dels comerciants d'Amèrica i els que tornaven 

enriquits compraven o arreglaven les antigues cases del 

poble. La vila es va convertir en un punt d'estiueig dels 

americans sitgetans. Com és el cas de: Charles Deering 

(Maine, 1852 – Miami, 1927) un empresari i filantrop 

d’Estats Units que amb l’ajuda de l’enginyer Miquel Utrillo 

va començar la construcció del Palau Maricel a Sitges on 

guardaria les seves col·leccions d’art. Deering també va 

comprar les cases de banda i banda del carrer i va 

arreglar les del costat de la mar per a la seva residència. 
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2. El Palau Maricel / The Palace Maricel 

 

El Palau Maricel va ser construït el 1910 per encàrrec 

del mil·lionari nordamericà Charles Deering (1852-

1927). El palau es dreça sobre un conjunt de cases de 

pescadors que vorejaven el carrer Fonollar, i l´antic 

Hospital de Sant Joan. L'hospital va ser fundat el 1326 

per Bernat de Fonollar, majordom general del rei 

Jaume II d'Aragó i primer senyor particular de Sitges. 

Durant el segle XIX va ser engrandit i remodelat. A causa del diferent origen, el edificis 

que componen el conjunt de Maricel, sense ser heterogenis, no responen a una estricta 

simetria. L'antic Hospital de Sant Joan es va unir amb els casalots del carrer Fonollar 

mitjançant un pont. Al mateix temps, aquests casalots van ser reformats interiorment per 

fer-ne un edifici únic. Un corraló enllaça el Baluard amb la plaça de l'Ajuntament per 

entremig d'aquestes cases. Els sitgetans, d'ençà de l'aparició de Deering, l'anomenaven 

irònicament La Quinta Avenida. Com El Cau Ferrat, el Maricel no mostra un exterior 

ostentós. Més que no pas un palau vol semblar una casa major de poble. L'interior també 

està presidit per l'austeritat. La part de mar estava reservada a les habitacions de la 

família Deering. La part de terra, a la col·lecció, que es volia que fos una col·lecció viva. 

Cada objecte havia de continuar fent la funció per a la qual havia estat creat. A l'entorn 

de dos grans espais, el saló Daurat i el saló Blau, concebuts com a salons de reunió es 

distribuïen les col·leccions de brodat, ferros forjats, vidres, mobles, tapissos i pintura 

antiga i moderna que Deering havia reunit per Espanya, salvant moltes d'aquelles peces 

d'una destrucció segura. El gran saló de Maricel es va inaugurar el 18 d'octubre de 1912. 

Utrillo hi va fer una conferència i s'hi van exhibir les adquisicions d'obres d'art que 

Deering preveia de situar al palau. Però Maricel, al contrari que El Cau Ferrat, no estava 

destinat a resistir el pas del temps. El 1912 Deering va tornar al seu país i es va endur 

una bona part de la seva col·lecció. Actualment, els salons del palau Maricel i les seves 

terrasses, decorades amb ceràmica popular, s'utilitzen per fer recepcions i congressos. La 

part de Mar conté el Museu Maricel, que disposa de diverses col·leccions relacionades amb 

Sitges, el modernisme i el col·leccionisme d'art. 

 

 

The Palace Maricel was constructed in 1910 by order of the North American millionaire 

Charles Deering (1852-1927). The palace located on a set of fishermen's houses that 

were bordering on the street Fonollar, former Hospital of San Juan. The hospital was 

founded in 1326 by Bernat de Fonollar, general butler of the king Jaime II of Aragon and 

the first mister individual of Sitges. During the XIX century it was extended and 

remodelled. Due to the different origin, the edificios that the set of Maricel compose, 

without being heterogeneous, they do not answer to a strict symmetry. The former 

Hospital of San Juan joined with the houses of the street Fonollar by means of a bridge. 

At the same time, these houses were reformed internally to do the only building. A corral 

connects the Bastion with the square of the Town hall for in the middle of these houses. 

The sitgetans, from Deering's appearance, were calling it ironically The Fifth Avenue. As 

The Cau Ferrat, the Maricel does not show an ostentatious exterior. More than a palace it 

wants to look like a major house of people. The interior also is presided by the austerity. 

The part of sea was reserved to the rooms of the family Deering. The part of land, to the 

collection, which wanted that it was an alive collection. Every object had to continue doing 

the function for the one that had been created. Concerning two big spaces, the Golden 

lounge and the Blue lounge, conceived as lounges of meeting there were distributed the 

collections of embroidery, wrought irons, crystals, furniture, tapestries and ancient and 

modern painting that Deering had assembled for Spain, saving many of those pieces from 

a sure destruction. Maricel's great lounge was inaugurated on October 18, 1912. Utrillo 

did a conference and there showed themselves the acquisitions of works of art that 

Deering was foreseeing to place the palace. Pero Maricel, unlike The Cau Ferrat, was not 

destined to resist the passage of time. In 1912 Deering it returned to his country and one 

took a good part of his collection. Nowadays, the lounges of the palace Maricel and his 

terraces decorated with popular ceramics, are in use for doing receipts and congresses. 

Mar's part contains the Museum Maricel, which has diverse collections related to Sitges, 

the modernism and the collecting art. 
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3. L’Arquitecte / The Arquitecte 

 

Miquel Utrillo i Morlius (Barcelona, 1862 – Sitges 1934) estava 

relacionat amb el món cultural de Sitges. Va ser l’enginyer que va dirigir 

les instal·lacions de Maricel (l’edifici del nostre projecte) per encàrrec del 

seu propietari, el milionari nord-americà Charles Deering.Utrillo va exercir 

exercí aquesta professió fins que, essent a París, s'orientà cap a les 

activitats artístiques.  

Va ser gran amic de Santiago Rusiñol i de Ramon Casas, formà amb ells el nucli més 

representatiu del Modernisme plàstic a Catalunya. Passà un quant temps als EUA (1893-

94).  

Al Cau Ferrat, edifici confrontant del Palau Maricel, i al Museu d’Art Modern de Barcelona 

podem trobar obres pictòrica seves. Amb Ramon Casas, promogué la revista d'art i 

cultura Pèl i Ploma, en la qual la part de text anava, gairebé tota càrrec d'ell. Adoptà una 

actitud d'eclèctica modernitat que defensà alguns noms joves, entre els quals el de 

l'encara desconegut Pablo Picasso. Fou després l'inspirador de la revista Forma, de gran 

qualitat, bé que més eclèctica i classicitzant. Exercí la direcció artística de l'Enciclopedia 

Espasa, on féu una importantíssima tasca de recopilació d'informació sobre artistes 

catalans mai no biografiats encara fins aleshores, amb un criteri gairebé exhaustiu. 

També va ser membre de la penya de l'Hotel Colom, a Barcelona, 

fou un dels assessors artístics de l'Exposició Internacional de 

Barcelona del 1929, on la seva intervenció més destacada és el 

Poble Espanyol de Montjuïc, la paternitat del qual comparteix 

amb Xavier Nogués, Ramon Raventós i Francesc Folguera. 

A més a més, va publicà llibres i opuscles, com Five Essays on 

the Art of Ignacio Zuloaga (Nova York 1909), Joseph de Ribera 

"L'Espanyolet" (1908), Domenikos Theotokopulos "El Greco" 

(1928?) i La Manufactura Nacional de Alfombras y Tapices de 

Madrid (1932).  

I com a curiositat, va donar nom al fill de la seva amiga de París Suzanne Valadon, que     

esdevingué el famós pintor francès Maurice Utrillo. 

 

Miquel Utrillo y Morlius (Barcelona, 1862 - Silos 1934) was related to Sitges's cultural 

world. He was the engineer who directed Maricel's facilities (the building of our project) 

for order of his owner, the North American millionaire Charles Deering. Utrillo exercised 

this profession until, being in Paris, it was orientated towards the artistic activities. He 

was a great friend of Santiago Rusiñol and of Ramon Casas, formed with them the most 

representative core of the plastic Modernism in Catalonia. A time happened in USA (1893-

94). The Cau Ferrat, building bordering of the Palau Maricel, and in the Museum of 

Modern Art of Barcelona we can find pictorial his works. With Ramon Casas, he promoted 

the magazine of art and culture Pèl i Ploma, in which the part of text was going, almost 

quite at the expense of him. An eclectic attitude adopted modernity that defended some 

young names, between which that of the stranger at the time Pablo Picasso. Later he was 

the inspirator of the magazine Forma, of great quality. He practised the artistic direction 

of the Encyclopedia Espasa, where it never did the most important task of summary of 

information about Catalan artists biografiados till then, with an almost exhaustive 

criterion. 

También fue miembro de la peña del Hotel Colom, en Barcelona, fue uno de los asesores 

artísticos de la Exposición Internacional de Barcelona del 1929, donde su intervención 

más destacada fue el Pueblo Español de Montjuïc, la paternidad del cual comparte con 

Xavier Nogués, Ramon Raventós y Francesc Folguera. Además, publicó libros y opúsculos 

como Five Essays on the Art of Ignacio Zuloaga (Nova York 1909), Joseph de Ribera 

"L'Espanyolet" (1908), Domenikos Theotokopulos "El Greco" (1928) y La Manufactura 

Nacional de Alfombras y Tapices de Madrid (1932). Y como curiosidad, dio nombre al hijo 

de su amiga de París Suzanne Valadon, que aconteció el famoso pintor francés Maurice 

Utrillo. 

Also he was a member of the rock of the Hotel Colom, in Barcelona, was one of the 

artistic advisers of the International Exhibition of Barcelona of 1929, where his more out-

standing intervention was the Pueblo Español of Montjuïc, the paternity of which he 

shares with Xavier Nogués, Ramon Raventós and Francesc Folguera. In addition, it 

published books and opuscules as Five Essays on the of Ignacio Zuloaga (Nova York 

1909), Joseph of Bank "L'Espanyolet" (1908), Domenikos Theotokopulos " The Greek one 

" (1928) and The National Manufacture of Carpets and Tapestries of Madrid (1932). And 

as curiosity, name gave the son of his friend of Paris Suzanne Valadon, that there 

happened the famous French painter Maurice Utrillo. 
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4. El Modernisme / The modernism 

 

En parlar del Modernisme català, interessa conèixer el context europeu en què aquest 

moviment es va donar.  

El Modernisme és un moviment artístic que es desenvolupà durant el final del segle XIX i 

el primer quart del segle XX.  

Les primeres referències que tenim del Modernisme es produeixen a Anglaterra amb els 

treballs de John Ruskin (1819-1900), influenciat per l'art gòtic, va publicar una enorme 

quantitat de llibres sobre literatura, pintura, arquitectura, escultura, estètica i molts altres 

llibres sobre temes socials. El seu extraordinari gust per qualsevol tipus d'art el portava a 

apreciar tant els pintors primitius italians com els pre-rafaelites anglesos, com Turner. Va 

ser un gran propagandista de l'art, les seves idees es van popularitzar a traves dels seus 

llibres que influïren el moviment Arts and Crafts -Arts i Oficis- que es caracteritza en 

l'aspecte estètic per un retorn a la natura, formes gracioses, ondulades, delicades, d’un 

suau encant, en les que sovint trobem vegetals, flors, insectes, peixos, sirenes, dracs i 

ocells de colors i cues espectaculars. El Modernisme va trobar la seva expressió en formes 

d’art ben diferents, en arquitectura, per exemple, sovintegen els exteriors amb pedra, 

ceràmica i profusió de ferro forjat, interiors amb parets corbes, sovint amb decoració 

exuberant.   

L'escultura, la pintura, la decoració i les arts gràfiques, donen un nou impuls a la tria dels 

temes i a la seva representació.  

Ruskin s'interessa per l'art, però a més a més, també explica les conseqüències socials i 

polítiques de l'art, l'arquitectura i la literatura. Aquestes idees van tenir un gran ressò i 

influencia sobre l'art a Europa i Amèrica.  

A Anglaterra, Ruskin va tenir com a seguidors Edward Coley Burne-Jones (1833-1898), 

William Morris (1834-1896), Walter Crane (1845-1915) i altres, bàsicament a través del 

mencionat moviment Arts and Crafts, organitzat al voltant de la "Arts and Crafts Society" 

fundada el 1888 i col·laborant a una forta revifalla de les arts. Per a aquests artistes, la 

bellesa és essencial i ha d'ésser evident en cada obra d'art i això no s'ha de manifestar 

només en l'obra personal dels artistes, sinó també en els productes de la gran indústria 

creada al voltant del moviment i seguint les seves idees estètiques.   

Arthur Heygate Mackmurdo (1851-1942) que va ser un dels deixebles de Ruskin a Oxford, 

es va implicar en activitats artístiques fundant la "Century Guild" (una organització d'arts 

and crafts que es va iniciar l'any 1884 abans que la famosa "Arts and Crafts Society") 

conjuntament amb altres artistes. Mackmurdo creia que la proporció es un element bàsic 

de la bellesa. Les seves idees van ser explicades en la revista "The hobby Horse" 

publicada a partir de 1884.  

A Escòcia, Charles Rennie Mackintosh, la seva dona Margaret i la seva cunyada Frances 

Macdonald han de ser reconeguts com uns dels màxims representants del Modernisme 

amb la labor que van desenvolupar a través del "Institute of Fine Arts of Glasgow" (1897-

1909).  

Altres artistes britànics a mencionar son Vincent Aubrey Beardsley (1872-1898), Robert 

Burnes, els arquitectes Henry Hobson Richardson i Richard Norman Shaw, i també s'han 

de tenir en compte els fantàstics treballs del decorador James Abbot Mc Neil Whistler 

(1834-1903).  

El Modernisme també es va estendre a altres parts d'Europa, com a Bèlgica on Victor 

Horta (1861-1947) va construir els seus edificis rebutjant estils històrics, creant les bases 

de l'arquitectura moderna. Al mateix país, Henry Van de Velde (1863-1957), pintor i 

arquitecte, va desenvolupar també una arquitectura amb un estil que trencava les 

tendències tradicionals. A Bèlgica, el Modernisme pren parcialment una orientació diferent, 

no en arts decoratives, però si en formes arquitectòniques i efectivament podem observar 

que en alguns edificis d'Horta i Van de Velde, la corba no és la línia predominant, el que 

és  evident a la "Maison du peuple" un edifici de Victor Horta a Bruselas (enderrocat el 

1954), la Maison Solvay, el Palais Tassel, el Palais d'Aubecq (enderrocat el 1952) tots ells 

a Brussel·les, el Palais de Belles Arts a Tournai i alguns edificis de Van de Velde com 

Bloemenwerf (1896) a Uccle i la Haus Leuring (1903) a Schveningen (Holanda). Aquesta 

és la raó per la que alguns especialistes no estan massa d'acord en acceptar la tradicional 

consideració del Modernisme com un moviment basat en les línies corbes, pensant en 

canvi que el Modernisme correspon a una actitud anímica que es resisteix a qualsevol 

definició i que compren un grup important d'artistes de determinat període i que tenen 

consciència d'una comunitat d'estil.  

A França Hector Guimard (1867-1942) ens mostra en les seves estacions de Metro de 

Paris i altres edificis com la Maison Louis Colliot 1897 a Lille, el Castel Béranger, el Palais 

León Nozal 1902, la Sala de Concerts Humbert de Romans, el Chalet Blanc a Cabourg -

Normandie-, la influencia del Modernisme amb el "coup de fouet", expressió que significa 

el predomini de la corba sobre la recta.  
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França també viu una gran expansió del Modernisme sota el nom de Modern Style o Art 

Nouveau, una gran quantitat d'artistes en recerca de formes de gran bellesa en totes les 

arts. Alguns d'aquests artistes més rellevants van ser: els pintors Henri de Toulouse-

Lautrec, Paul Serusier, Emile Bernard, Georges de Feure, Pierre Puvis de Chavannes, 

Gustave Moreau, Felix Vallotton, Victor Prouvé també dibuixant i escultor, l'escultor 

Arístides Maillol nascut a la Catalunya nord, els músics Claude Achille Debussy i Eric Satie.

  

S'ha de fer una menció especial de l' "École de Nancy". En aquesta ciutat les activitats 

relacionades amb el Modernisme van ser desenvolupades per l'arquitecte Emile André 

(1871-1933) amb les seves cases Maison Huot el 1903, Maison de l'avenue Foch i la Casa 

del pintor Armand Lejeune a Nancy i altres, els vidriers Jacques Grüber (1870-1936) i els 

germans Auguste i Antonin Damm i un altre important artista Emile Gallé (1846-1904) un 

excepcional vidrier ànima de l' "École de Nancy".  

Altres arts decoratives molt desenvolupades a França van ser la ceràmica amb Albert Louis 

Dammouse i Lucien Mague, mobiliari amb Louis Majorelle (1859-1928), Gustave Serrurier-

Bovy i Eugène Vallin també membre de l' "École de Nancy" i la joieria amb Henri Vever i 

René Lalique, etc.  

A Àustria el Modernisme sota el nom de Sezessionstyl està representat per Otto Wagner 

un arquitecte constructor d'algunes cases excepcionals a Viena com la Majolikahaus del 

1898, la Ankerhaus 1894, el Wagner Palace el 1890/91 i algunes estacions de ferrocarril. 

La figura de Gustav Klimt és excepcional en pintura i és coneguda arreu del mon.  

A Alemanya el precursor del Jugendstyl -nom amb el que es coneix el Modernisme- va ser 

Marc Klinger (1857-1920), altres figures son August Endell (1871-1925) arquitecte 

constructor de la Elvira Haus el 1886 a Munic, Bruno Paul, Riemerschmid, Pankok, el 

escultor Hermann Obrist (1863-1927) i altres. 

A altres països, s'ha de mencionar Giuseppe Sommaruga (1867-1917) amb el seu Hotel 

del Campo dei Fiori a Varese i el Palazzo Castiglione a Milà, Michelozzi amb la Casa Via 

Scipione-Ammirato a Florència, Ernesto Basile amb la seva Capella de Santa Maria de Gesú 

i la Villa Igeia a Itàlia; Odön Lechner a Hongria,  Eliel Saarinen a Finlàndia, i una gran 

quantitat d'altres artistes tant a Europa com a Amèrica on la figura de Louis Comfort 

Tiffany va tenir un gran èxit com a ceramista i vidrier.  

Finalment insistir en què el nom d'aquest moviment varia segons els diversos països: Art 

Nouveau, Modern style o Liberty a Anglaterra, Style Moderne, Modern Style o Art Nouveau 

a França, Jugendstyl a Alemania, Sezessionstyl a Austria, Floreale o Liberty a Itàlia, 

Modernismo a Espanya, Modernisme a Catalunya. De fet aquestes tendències no son 

exactament iguals a cada país, malgrat que coincideixen en el temps i tenen una estètica 

comuna. 

El Modernisme a Catalunya va tenir una fantàstica expansió, ja que el país estava obert a 

les corrents procedents d'Europa, per tal d’afermar les seves diferencies amb Espanya i 

reforçar els seu nacionalisme polític, en un període liderat per la "Renaixença" després 

d’un llarg període de decadència originat per la seva derrota del 1714 i la conseqüent 

pèrdua dels seus drets i institucions nacionals.   

Les idees de Ruskin i Viollet-le-Duc i l'estètica de William Morris, Walter Crane, 

Mackmurdo, Mackintosh, etc. van ser acceptades com a base de la renovació artística.   

Arquitectes com Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i altres, varen prendre el 

liderat d’aquest moviment.   

Especialment el paper de Domènech i Montaner (1849-1923) va ser essencial per a definir 

el "Modernisme arquitectònic" a Catalunya. El seu article "En busca d’una arquitectura 

nacional", publicat a la revista "La Renaixença", exposa la manera d’aconseguir una 

arquitectura moderna que reflecteixi el caràcter nacional català.   

Els Modernistes, creien en la imaginació creativa com a creadora de símbols en contrast 

amb els eclèctics que pensaven en l’art com a representació objectiva de la realitat. De 

fet, el Modernisme representa a tot el mon i en especial a Catalunya la llibertat per la 

creació de noves formes anteriorment no acceptades, traient l’art de l’encarcarament 

acadèmic.   

El Modernisme català no només reflexa en la seva arquitectura la riquesa ornamental que 

és comú a tot l'Art Nouveau, sinó que manifesta un interès per mantenir i renovar les 

tècniques tradicionals de construcció i decoració, utilitzant materials antics com el totxo i 

nous (en aquella època) com el ferro i també noves tècniques ceràmiques.   

Aquestes noves tendències es fan evidents en les diferents arts com l’arquitectura 

(inclosos tots els tipus d’edificis), escultura (tant com a art independent, com a 

complement d’edificis), pintura, arts decoratives (amb materials com ceràmica, mosaic, 

vidre, fusta, tèxtils i ferro per manufacturar qualsevol objecte com mobles, làmpades, 

joies, vestits, ampolles, vaixelles, coberts, catifes, etc.), literatura i música. 

El Modernisme va tenir una enorme acceptació social a Catalunya com a part de la 
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"Renaixença" i els artistes que en formaven part van esdevenir molt populars. Això es així 

amb els arquitectes mencionats, però també amb pintors com Ramon Casas, Isidre Nonell 

o Santiago Rosiñol (organitzador de les "Festes Modernistes" realitzades a Sitges al final 

del segle XIX).  

Alguns d’aquests artistes - els bohemis del Modernisme - es reunien des de 1897 en el 

cafè literari "Els quatre gats" instal·lat en un edifici de Puig i Cadafalch al carrer Montsió de 

Barcelona amb gran prestigi en els cercles modernistes. Aquestes reunions també eren 

freqüentades per artistes com Picasso -les seves pintures de les èpoques blava i rosa 

estan considerades com modernistes-, Miquel Utrillo, Mir, Pichot i altres.  

La revista "Pèl i ploma" publicada per Ramon Casas va ser el portaveu del moviment a 

Barcelona. 

Aquesta actitud col·lectiva de renovació artística i progrés va ser la base per a l'impuls 

d’un dels més brillants períodes de l’art català. 

Pel que fa concretament a la arquitectura Modernista a Catalunya, podem dir que els 

primers origens es situen en la nova Escola Provincial d'Arquitectura, inaugurada a 

Barcelona l’any 1871 i dirigida per l’arquitecte Elies Rogent i Amat (1821-1897).  

Abans de la fundació d’aquesta escola, les tendències que culminaren en el 

Modenisme  estaven ja presents en l’obra d’arquitectes com Josep Domènech i Estapà que 

malgrat les seves tendències eclèctiques i el seu refús explícit del Modernisme, no va 

poder sostraure’s a les influencies d’aquest estil amb obres que freqüentment recorden el 

Sezesionstyl austríac.   

Les tendències que portaven a tot Europa a la recuperació del passat arquitectònic 

medieval iniciades per Viollet-le-Duc també es van seguir a Catalunya, completades amb 

formes artístiques inspirades en l’art islàmic i altres contribucions.   

El paper de Domènech i Montaner (1849-1923) va ser essencial per definir el "Modernisme 

arquitectònic" a Catalunya. El seu article "En busca d’una arquitectura nacional", publicat 

en la revista "La Renaixença", assenyala el camí per aconseguir una arquitectura moderna 

que reflexi el caràcter nacional català.  

Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Eric Saqnier i Villavecchia, Rubio i Betller i 

un gran grup d’excel·lents arquitectes catalans varen omplir Catalunya d’una gran 

quantitat d’edificis meravellosos.   

Utilitzant els materials tradicionals com el maó i nous (en aquella època) materials com el 

ferro, els arquitectes modernistes catalans van desenvolupar noves tecnologies (les golfes 

i balcons de La Pedrera, les golfes deBellesquard, el Palau de la Música, o com a edificació 

posterior el interior dels cellers de Pinell de Brai- exemples de fins a on podien arribar les 

noves tecnologies constructives fetes amb maó o l’ornamentació feta en ferro.  

Malgrat tot, el Modernisme es un estil sobretot orientat a un gran desenvolupament de la 

decoració tant a les façanes com en els interiors. El Modernisme produeix un gran 

desenvolupament de les Arts Decoratives, ajudades per el "horror vacui" que forçava a 

decorar totes les superfícies (laCasa Garí a Argentona o la Casa Macava a Barcelona com 

exemples).  

La arquitectura Modernista a Catalunya no es va manifestar només en edificis residencials, 

sinó que es va expressar àmpliament també en edificis institucionals, religiosos, sanitaris i 

assistencials, educatius, industrials i fins i tot edificis d’oficines. 

Before introducing the Catalan Art Nouveau (named in Catalan "Modernisme"), it is 

interesting to know it's European context.  

The Art Nouveau is an artistic movement developed from the end of XIX century to the 

first quarter of XX century.  

The first references of Art Nouveau are in England with the works of John Ruskin (1819-

1900), influenced by gothic art, he published an enormous quantity of books on literature, 

painting, architecture, sculpture, aesthetics, and a lot of other social themes. His 

extraordinary taste for any type of art allowed him to value both the primitive Italian 

painters, the English pre-Raphaelites or Turner. He was an art propagandist. His ideas had 

been influencing the Arts and Crafts movement who highlight the return to the nature, 

beautiful designs, graceful shapes, undulations, with a fascinating charm, in which are 

represented vegetables, flowers, insects, fishes, dragons and coloured birds. The Art 

Nouveau gets its expression in different art shapes, like stone front walls, ceramics, and 

forged iron, interiors with curved walls, frequently with an exuberant ornamentation. 

The sculpture, painting and Fine arts, brought a new start to the themes selection and its 

representation. 

Ruskin is interested by art, but in addition he also manifested the social and political 

consequences of Art, architecture and literature. These ideas had a big influence on arts 

and architecture all around Europe and America.  

In England, Ruskin was followed by Edward Coley Burne-Jones (1833-1898), William 
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Morris (1834-1896), Walter Crane (1845-1915) and others, basically through the 

mentioned Arts and Crafts movement, organized around the Art and Crafts Society 

founded in 1888, and helping a strong revival of arts. For those artists the beauty is 

essential and would be evident in every manifestation of art, and this art is not only 

manifested with the personal works of artists, but also with a big industry developed 

around the movement and following it's aesthetic ideas.    

Arthur Heygate Mackmurdo (1851-1942) who was a pupil of Ruskin in Oxford, was later 

involved in art activities, founding the Century Guild (an arts and crafts organization 

started in 1884, earlier than Arts and Crafts Society) together with other artists. 

Mackmurdo believes that proportion is a basic element of beauty. His ideas were explained 

in the revue "The hobby Horse" started in 1884.  

In Scotland, Charles Rennie Mackintosh, his wife Margaret and his sister in law Frances 

Macdonald are recognized as the top representatives of Art Nouveau with his Institute of 

Fine Arts of Glasgow (1897-1909).  

Other British artists to mention are Vincent Aubrey Beardsley (1872-1898), Robert Burnes, 

the architects Henry Hobson Richardson and Richard Norman Shaw, and also the decorator 

James Abbot Mc Neil Whistler (1834-1903). 

The Art Nouveau or Modern Style had  also a big development in other countries of 

Europe, as in Belgium where Victor Horta (1861-1947) build rejecting historical styles, 

creating the bases of modern architecture. In the same country, Henry Van de Velde 

(1863-1957), a painter and architect, developed also an architecture with a style breaking 

the traditional tendencies. In Belgium the Art Nouveau takes partially a different 

orientation not in decorative arts, but specially in architectonic shapes, because in some 

buildings of Horta and Van del Velde, the curve is not the predominant line. That is evident 

in the "Maison du peuple" a building of Victor Horta in Brussels (demolished in 1954), the 

Maison Solvay, the Palais Tassel, le Palais d'Aubecq (demolished in 1952) all of them in 

Brussels, the Palais de Belles Arts in Tournai and in some buildings of Van de Velde as 

Bloemenwerf (1896) in Uccle and the Haus Leuring (1903) in Schveningen (Netherlands). 

This is one of the reasons why some specialists don't agree to accept the traditional 

consideration of Art Nouveau as movement based in curvilinear shapes, but think that Art 

Nouveau corresponds to an attitude resisting any definition and comprises a big group of 

artists in a period who were conscious of following a common style.  

In France Hector Guimard (1867-1942) shows in his works for Paris Metro stations and 

other buildings as Maison Louis Colliot 1897 in Llille, the Castel Béranger, the Palais León 

Nozal 1902, the Concert Hall Humbert de Romans, the Chalet Blanc in Cabourg -

Normandie-, the influence of the Modern Style with the "coup de Fouet", expression 

meaning predominance of curve in Art Nouveau shapes.   

France also lived a big expansion of Art Nouveau under the name of Modern Style, with a 

lot of artists working in search of beautiful shapes in all arts. Some artists had a relevant 

position in that activity as the painters Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Serusier, Emile 

Bernard, Georges de Feure, Pierre Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, Felix Vallotton, 

Victor Prouvé (also designer and sculptor), the sculptor Aristide Maillol, the musicians 

Claude Achille Debussy and Eric Satie.  

A special mention needs to be made to the "École de Nancy". In that city, the activities 

related to Art Nouveau were specially developed with the architect Emile André (1871-

1933) with his buildings Maison Huot in 1903, Maison de l'avenue Foch and the House of 

the painter Armand Lejeune in Nancy and others, the glass makers Jacques Grüber (1870-

1936) and the brothers Auguste and Antonin Damm, and another important artist, 

named Emile Gallé (1846-1904) an exceptional glass maker who was the heart of the 

"École de Nancy".  

Other decorative arts were also developed in France, as ceramics with Albert Louis 

Dammouse et Lucien Mague, furniture with Louis Majorelle (1859-1928), Gustave 

Serrurier-Bovy et Eugène Vallin a member of "École de Nancy", jewellery with Henri Vever, 

and René Lalique, etc. 

In Austria the Art Nouveau under the name of Sezessionstyl is represented by Otto 

Wagner, an architect who build some exceptional houses in Vienna as Majolikahaus in 

1898, the Ankerhaus in 1894, Wagner Palace in 1890/91, and some railway stations. The 

figure of Gustav Klimt is exceptional in painting and known all around the world. 

In Germany the precursor of Jugendstyl -German name of Art Nouveau- was Marc Klinger 

(1857-1920), and other figures are August Endell (1871-1925), architect building the 

Elvira Haus in 1886 in München, Bruno Paul, Riemerschmid, Pankok, the sculptor Hermann 

Obrist (1863-1927) and others. 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
10 

 

In other countries, it is worth mentioning artists such as Giuseppe Sommaruga (1867-

1917) with his Hotel del Campo dei Fiori in Varese and the Palazzo Castiglione in Milan, 

Michelozzi with the Casa Via Scipione-Ammirato in Florencia, Ernesto Basile with his 

Capella de Santa Maria de Gesú and the Villa Igeia in Italy, Odön Lechner in 

Hungary,  Eliel Saarinen in Finland, and a lot of other artists all around Europe and 

America, where the figure of Louis Comfort Tiffany had a big success as a ceramist and 

glazier.  

Finally, let us insist in the fact that the name of that movement is different for each 

country depending on  origin: Art Nouveau, Modern style or Liberty in England, Style 

moderne, Modern style or Art Nouveau in France, Jugendstyl in Germany, Sezessionstyl in 

Austria,  Floreale or Liberty in Italy, Modernismo in Spain, Modernisme in Catalonia. In fact 

these tendencies had differences and an original expression in every country, but they 

share common aesthetics in the same period of time. 

The Art Nouveau in Catalonia (Modernisme) had a fantastic expansion in a country 

opened to all currents from Europe in order to affirm his differences with Spain and 

reinforce his political nationalism, in a period of rebirth known as "Renaixença" after a long 

period of decline caused by its military defeat in 1714 and consequent loss of his national 

rights and institutions.   

The ideas of Ruskin and Viollet-le-Duc and the aesthetic of William Morris, Walter Crane, 

Mackmurdo, Mackintosh, etc. had been accepted as the base of artistic renewal. 

Architects as Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch  and others took the 

leadership of that movement.   

Specially the role of Domènech i Montaner (1849-1923) was essential to define the 

"Modernisme arquitectonic" (architectonic Art Nouveau) in Catalonia. His article "En busca 

d'una arquitectura nacional" (In search of a national architecture), published in the 

magazine "La Renaixença", shows the way to attempt a modern architecture reflecting the 

national Catalan personality.  

The Art Nouveau artists (the Modernists) thought of creative imagination as a creator of 

symbols in contrast with the eclecticism that presents the art as objective description of 

reality. In fact, Art Nouveau represents all over the world and specially in Catalonia the 

freedom to create new shapes not previously accepted.  

The Catalan Art Nouveau does not only reflect in its architecture the ornamentation 

richness who is common in all the Art Nouveau, but also manifest an interest to maintain 

and renew the traditional building and decoration techniques, using old materials such as 

brick and new materials (at that time) as iron and new ceramic techniques.  

These new tendencies were evident  in all the different artistic areas such as architecture 

(including all types of buildings), sculpture (both as an independent art, or as a 

complement of buildings), painting, decorative arts (in materials as ceramics, glasses, 

wood, textiles, iron, and comprising any object as furniture, lamps, jewels, clothes, 

bottles, pitchers, crockery's, carpets, etc.), literatura and music.  

The Art Nouveau had a tremendous social acceptation in Catalonia as part of "Renaixença" 

and its artists became very popular. That is a fact with the mentioned architects, but also 

with painters as Ramon Casas, Isidre Nonell or Santiago Rusiñol (organizer of "Festes 

Modernistes" -Art Nouveau festivals- held in Sitges at the end of XIX century). 

Some of these artists - the bohemian side of Art Nouveau - had regular meetings from 

1897 in the literary café "Els quatre gats" installed in a building of Puig i Cadafalch in the 

old Barcelona, an Art Nouveau café with a huge prestige in artistic circles. These meetings 

were also frequented by other artists as Picasso -his paintings of blue and rose period are 

considered Art Nouveau-, Miquel Utrillo, Mir, Pichot, and others.   

The magazine "Pèl i ploma" published by Ramon Casas was the voice of the movement in 

Barcelona. 

That collective attitude of artistic renewal and progress was the driver of one of most 

brilliant periods of Catalan art. 

The first origins of Art Nouveau architecture in Catalonia are in the new Escola Provincial 

d'Arquitectura (Provincial Architecture school), created in Barcelona in 1871 and leaded by 

the architect Elies Rogent i Amat (1821-1897).  

Before the foundation of that school, the tendencies to the Art Nouveau had been present 

in the works of architects as Josep Domènech i Estapà who, instead of his eclectic 

orientation and his explicit refuse of Art Nouveau, he mustn't avoid the influences of that 

style with shapes remembering the Austrian Sezessionstyl.   

The tendencies to recovery the medieval heritage started by Viollet-le-Duc had been 

followed in Catalonia, and completed with the exotic Islamic art and other contributions. 

The role of Domènech i Montaner (1849-1923) was essential to define the "Modernisme 

arquitectonic" (architectonic Art Nouveau) in Catalonia. His article "En busca d'una 

arquitectura nacional" (In search of a national architecture), published in the review "La 
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Renaixença", reflexes the way to attempt a modern architecture reflexing the national 

Catalan character.  

Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Enric Sagnier i Villavecchia, Rubió i Bellver  

and a big group of excellent Catalan architects - some of them related in the next column - 

fill Catalonia with lots of marvellous buildings.  

Using traditional building materials as brick, and new materials (at that time) as iron, the 

Art Nouveau Catalan architects had been developed new technologies (see the lofts and 

balconies of La Pedrera, the lofts of Bellsquard,  the Palau de la Música, or later the 

interior of cellars in Pinell de Brai -examples on how far the constructive technologies in 

brick or ornamentation in iron must come-).  

Nevertheless, the Art Nouveau is a style basically oriented to a big development of 

ornamentation both in façades and interiors. The Art Nouveau produced a huge 

development of decorative arts helped by the "horror vacui", forcing to decorate any 

surface (Garí House in Argentona or the Macaya House in Barcelona as examples). 

The Art Nouveau architecture in Catalonia was developed not only in residential buildings, 

but also in institutional, religious, sanitary and welfare, educative, industrial and offices 

buildings. 
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IV.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPTIVE MEMORY _____________       

 

1. Agents / Agents 

 

• Autor de PFG / Author of PFG 

 

Projecte Final de Grau elaborat per l’estudiant d’Enginyeria d’Edificació Víctor Sanz Marín a 

l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.  

Correu: vsm78@hotmail.com 

Telèfon: 686.09.50.25 

 

PFG elaborated by the student of the Building Engineering Víctor Sanz Marín in the 

Technical High School of Building of Barcelona. 

E-mail: vsm78@hotmail.com 

Telephone: 686.09.50.25 

  

• Director del PFG / The director of the PFG 

 

El professor de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona Rafael Marañón 

González del departament d’Expressió Gràfica Arquitectónica II a actuat com a director, 

ajudant a assolir els objectius del projecte. 

 

The teacher of the Technical High school of Building of Barcelona Rafael Marañón González 

of the department of Graphical Architectural Expression the IInd to operated as the 

director, helping to reaching the aims of the project. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Concreció de la ubicació / Concretion of the location 

 

Sitges és un municipi petit amb un gran nombre de barris dotats d'identitat amb processos 

de creixement urbà esglaonats en el temps i amb col·lectivitats de veïns que han tingut 

una gran capacitat d'associació per tirar endavant activitats de socialització. 

De les zones més emblemàtiques i conegudes de la vila, el passeig és sens dubte la porta 

al mar i l'eix principal sobre el que es dibuixa Sitges. La Punta o conjunt de l'església, la 

Fragata i les escales de l'espigó són l'escenari més important i on es centren bona part de 

les actuals celebracions i festivitats. Passejar pel Carrer d'en Bosc endevinant les antigues 

muralles del Castell de Sitges i després pujar al Racó de la Calma, el qual resta amagat a 

l’ombra del Palau Maricel i on es respira una atmosfera especial, per continuar visitant la 

que havia estat casa-taller del pintor universal Santiago Rusiñol, és segurament, un dels 

curts itineraris més valuosos de l'oferta cultural. Sense deixar de passar pel Cap de la Vila, 

el pulmó i centre del poble i el Parc de Terramar, tot un símbol de romanticisme local. 

Els seus visitants no quedaran indiferents davant dels valors que exporta aquesta vila. 

Sitges té una marca turística posicionada en el mercat europeu que fa que sigui coneguda 

com a destinació durant tot l'any, motiu pel qual no serà estrany trobar una permanent 

població flotant de visitants durant tots els mesos.  

Sitges és sinònim de cultura i és sinònim de sol i platja. Els moviments culturals del segle 

passat han deixat en herència un magnífic llegat arquitectònic, pictòric, etc. que 

constitueix un dels objectius dels visitants. A la vegada, el litoral sitgetà ofereix uns quants 

quilòmetres de platges i cales que són la delícia de molts visitants els mesos d'estiu. Des 

de la platja de Les Botigues o Garraf fins a la Cala de l'Home mort, de nord a sud, se'ns 

obre un ampli ventall de platges amb les més diverses localitzacions i vistes 

panoràmiques.  
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Aquesta població és on es situa aquet edifici històric, El Palau Maricel: 

La parcel·la té una superfície de 1.190 m2 i una forma trapezoïdal i irregular.  

La façana al carrer Bernat de Fonollar té orientació Sud-est (cara mar), i la de la plaça de 

l’ajuntament Nord-oest. Un dels lateras de la parcela dona al carreró Bauard i l’altre está 

entre mitjaneras de altres edificacions de perfil irregular. En general es tracta de 

construccions antigues d’obra de fàbrica, que mostren algun tipus de patologies  

 

 

 

En la zona existeix subministrament dels serveix d’electricitat, aigua, telecomunicacions, 

gas i clavegueram. 

Els accessos al edifici es faran per la planta baixa la qual dona al carrer Bernat de Fonollar, 

que es peatonal i te una amplada de 2.5 m. però hi ha una plaça ubicada justament a la 

zona on es troba la porta d’entrada on l’amplada augmenta fins a 5 m. I l’altre i principal 

accés es troba a la plaça de l’ajuntament on l’amplada del carrer varia entre 5 i 6 m. El 

carreró Bauard també es peatonal on el seu nivell de trànsit es baix amb una amplada 

aproximada de 2 m. i la qual té una petita porta d’únic accés pel aprovisionament del 

magatzem de cuina. 

La zona té un baix nivell sonor. 

 

 

El clima de la zona és Mediterrani de tipus Litoral Central. La precipitació mitjana anual 

està al voltant dels 600mm. L’estació plujosa de l’any és la tardor, seguida de la 

primavera, i la seca l’estiu, sobretot el juliol.  

Pel que fa a les temperatures, els hiverns són suaus, amb mitjanes de 9°C a 11ºC, i els 

estius calorosos, entre els 23°C i 24ºC de mitjana, comportant una amplitud tèrmica anual 

moderada. 

 

Sitges is a small municipality with a great number of neighborhoods, which have different 

identities. Moreover with processes of urban growth staggered in the time. In the same 

way the neighbors have associated to throw forward activities of socialization. 

One of the most emblematic areas and known about the vila are the seafront. Who is 

undoubtedly the door towards the sea and the principal axis on which  Sitges shows itself. 

The top or set of the church, the Frigate and the stairs of the breakwater are the most 

important scene and where they met on good part of the current celebrations and 

festivities. Walking along the Bosc street we can see the former walls of Sitges's Castle 

and rising for the corner of the Calmness (which is hidden in the shade of the Palace 
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Maricel), where a special atmosphere is breathed. We can continue visiting the home-

studio of one of the most important painters of the world Santiago Rusiñol. This one is 

surely one of the short itineraries more valuables of the Sitge’s culture. Without forgetting 

the lung and center of the village, the park Terramar, the whole symbol of the local 

romanticism. 

His visitors will not remain indifferent in front of the values that this people exports. Sitges 

has a tourist brand positioned in the European Market, which does that it is known as 

tourist destination all over the year. For that reason it have a floating population of visitors 

is not of surprising to be always during every month of the year. Sitges is synonymous of 

culture and of the Sun and beach. The cultural movements of last century it has left in 

inheritance a magnificent architectural, pictorial legacy, etc. that constitutes one of the 

aims of the visitors. Sometimes, Sitges coast offers a few kilometers of beaches and small 

beaches that delight of many visitors in the summer months. From the beach of “Les 

Botigues” from Garraf beaches, from north to south, there is a wide large window of 

beaches with his diverse locations and panoramic visits. 

This town is located where this located this great historic building, The Maricel Palace: 

The plot has an area of 1190 m2 and has an irregular and trapezoidal shape. 

The street facade has Fonollar Bernard Southeast orientation (sided sea), and   the Town 

Hall Square has the Northwest. In one side of the plot you can see the Bauard street and 

on the other hand is located an irregular building. In general these are old building 

factories, which show some kind of pathologies. 

In the area are supplying electricity, water, telecommunications, gas and sewer. 

The accesses to the building will be done by the ground floor, situated in Bernat  Fonollar 

street. And this one gives step to pedestrians and has a width of 2,5 meters. But there is a 

square located in the zone where one finds the door of entry, where the width manages to 

be 5 meters. And in another access, the principal one, one finds the square of the town 

hall where the width of the different street from 5 to 6 meters Bauard street also takes 

step to pedestrians, but his level of the traffic is low and has a width of 2 meters. It has a 

small door, which is the only one access of supply of the kitchen store. 

The area has a low noise level. 

The area climate is Mediterranean like a Central Litoral. The annual average rainfall is 

around 600 mm. The rainy season of the year is autumn, followed by spring and dry 

summer specially July. 

As about temperatures the winters are soft, with averages of 9º C to 11 ºC, and the hot 

summers between 23ºC and 24ºC, with a moderate annual thermal amplitude. 

 

3. Descripció del projecte / Description of the project 

 

• Breu descripció del que es vol projectar / Brief description of what 

wants to be projected 

 

L’objecte d’aquest Projecte Final de Grau es basa en l’adaptació i el canvi d’ús del Palau 

Maricel de Sitges en un hotel amb encant.  

A partir de l’estructura arquitectònica que oferia l’edifici, amb aquest projecte s’ha intentat 

crear un nou espai. Un hotel amb encant, a la vora del Mediterrani, una convinació 

d’història, arquitectura, disseny, adaptat a l’entorn, serveis, comoditats, etc. que vol 

donant resposta a les necessitats que poden demandar les families, clients, veins del poble 

o cualsevol persona que s’apropi a gaudir d’aquest edifici emblemàtic.   

 

The purpose of this Final Project is the adjustment and the change of use of the Maricel 

Palace of Sitges in a charming hotel. 

With the architectural structure that the building had, this project has tried to create a new 

space. A charming hotel, close to the Mediterranean sea, a mix of history, architecture, 

design, adapted to the environment services and facilities, etc. This project wants to give a 

reply of the needs of families, clients, neighbors and somebody who comes to enjoy the 

building. 
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• Normativa urbanística / Urban development regulation 

 

Clase: Urbà 

Superfície: 1190 m² 

Us: Residencial 

Any de construcció: 1910 

Tipus de finca: Parcela amb únic inmoble 

 

 

• Descripció geomètrica / Geometric description 

 

Planta Baixa 

                        Superfícies espais  Superfície a planta  Superficie construida 

Palau Maricel 

Recepció                         59,84 m² 

Bar               108,50 m² 

Magatzem bar                11,31 m² 

Restaurant              131,64 m²  

Cuina         32,50 m² 

Magatzem cuina       14,85 m² 

Circulacions                        20,07 m² 

Banys homes                        16,86 m² 

Banys dones                17,03 m² 

TOTAL                                                             412,60 m²                                                  

Superfície total en Planta Baixa                                                             550,57 m² 

 

 

Planta Primera 

                           Superfícies espais   Superfície a planta   Superficie construida 

Palau Maricel 

Accés                    15,23 m² 

Recepció                             116,00 m² 

Sala i jocs                      114,84 m² 

Pati 1                         16,33 m² 

Pati 2                                  65,92 m² 

Banys homes                        16,68 m² 

Banys dones                16,85 m² 

Circulacions                      170,80 m² 

 

Habitació 101                     34,55 m² 

Habitació 102               32,98 m² 

Habitació 103               34,26 m² 

Habitació 104               34,37 m² 

Habitació 105               34,34 m² 

Habitació 106               33,12 m² 

Habitació 107               44,34 m² 

Habitació 108               58,12 m² 

Habitació 109               48,61 m² 

Habitació 110               44,02 m² 

Habitació 111               35,98 m² 

TOTAL                                            967,34 m² 

Superfície total en Planta                                                 1183,61 m² 
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Planta Segona 

                     Superfícies espais      Superfície a planta      Superficie construida 

Palau Maricel 

Sala                       83,31 m² 

Terrassa 1            114,83 m² 

Terrassa 2              92,01 m² 

Circulacions                    173,37 m² 

 

Habitació 201             34,26 m² 

Habitació 202             34,37 m² 

Habitació 203             34,34 m² 

Habitació 204             33,12 m² 

Habitació 205             34,86 m² 

Habitació 206             44,31 m² 

Habitació 207             58,12 m² 

Habitació 208             48,61 m² 

Habitació 209            36,13 m² 

Habitació 210            36,07 m² 

Habitació 211            35,70 m² 

 

 

TOTAL                                                    893,40 m² 

Superfície total en Planta                                                       1085,14 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Coberta 

                     Superfícies espais      Superfície a planta      Superficie construida 

Palau Maricel 

Coberta no transitable   893.40 m² 

 

TOTAL                                            893,40 m² 

Superfície total en Planta                                             1085,14 m² 

 

 

2.2. Superfícies construïdes 

 

                                        Superfície plantes            Superficie total construida 

Palau Maricel 

Planta Baixa                    412,60 m²                      550,57 m²  

Planta Primera                    967,34 m²                     1183,61 m² 

Planta Segona                    893,40 m²                     1085,14 m² 

Planta Coberta                    893,40 m²                     1085,14 m² 

Superfície total edifici                                                    3904.46 m² 

 

 

• Descripció general de la composició de l’edifici / General description 

of the composition of the building 

 

- Informació previa / Previous information 

 

L’edifici del present estudi estaba situat, en els seus inicis, sobre un conjunt de cases de 

pescadors, on a l’any 1326 van construir l’antic Hospital de Sant Joan. 

A començaments del s. XIX l’edifici es va engrandir i remodelar creant el Palau Maricel el 

qual es va dividir en dos edificis, Maricel montanya i Maricel mar, on es comunicaven tots 

dos amb un pont-passadis que passava sobre el carrer Fonollar i feia de connexió entre 

ells. 

 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
17 

 

- Us funcional / Functional use 

 

El nou ús que s’ha pensat per aquet edifici, adequant-lo al entorn envolvent situat en 

aquest poble tan característic i singular com es Sitges serà el d’un Hotel amb encant.  

 

- Descripció de la proposta i composició del edifici / Description 

of the offer and composition of the building 

 

Aprofitant la ubicació i atractiu que desprèn aquest edifici s'ha volgut transmetre tant als 

propis habitants de Sitges com als turistes que contínuament visiten aquest petit poble de 

Barcelona un nou element cridaner i visual en què intervenen les seves façanes i interiors 

modernistes adaptant-lo a aquest hotel amb encant.   

 

L'edifici objecte de l'estudi és el Palau Maricel (muntanya) tal com hem comentat 

anteriorment.   

 

La idea d'aquest projecte és el canvi d'ús del Palau Maricel a un Hotel amb encant el qual 

disposarà de tots els serveis necessaris.  

 

Per a això es mantindran la totalitat de les seves façanes al estar protegides pel Consorci 

del Patrimoni de Sitges, en què estan inclosos els seus grans finestrals i portes de l'època, 

amb l'excepció d'alguna obertura en la façana pel canvi de distribució.  

 

La creació de la nova proposta mantindrà una gran porta d'entrada i l'accés es realitzarà 

pel carrer Bernat de Fonollar, existent de l'edifici i situada a la planta baixa, la qual direm 

que té una funció secundària al no ser la porta principal de l'hotel.  

La porta principal estarà situada a la planta primera amb accés des de la plaça de 

l'ajuntament i a causa d'una diferència de nivell del terreny existeixen  aquestes dues 

entrades (veure seccions aportades en documentació gràfica).  

L'edifici consta de planta baixa, planta primera i planta segona (la coberta serà plana no 

transitable on aniran col·locades tots els sistemes d’instal·lació, així com la possibilitat de 

futures instal·lacions de plaques solars).  

A causa de la diferència de superfícies entre la planta baixa i les altres dues plantes s'ha 

pretès separar espais adequant-los a les seves necessitats. 

 

- Estructuració de les plantes / Structure of the plants 

 

L'edifici estarà estructurat de la següent manera:  

 

Planta Baixa: Disposarà d'una recepció de personal i clients per a un control d'entrades i 

sortides. En aquest vestíbul de recepció es troba l'escala principal que comunicarà les tres 

plantes del nostre edifici, també distribuirà per un dels seus costats a uns banys públics i 

ascensors i a continuació una sala menjador al costat de la seva cuina. I per l'altre costat 

de la recepció s'accedirà a una sala de descans i servei de cafeteria i bar.  

 

Zones Planta Baixa: Recepció, circulacions, escala, ascensors, banys públics, restaurant, 

cuina, magatzem cuina, bar-cafeteria, magatzem bar.  

 

Planta Primera: A l'entrada des de el carrer hi haurà un petit accés abans d'entrar a la 

recepció principal i vital importància a l'hotel on es realitzarà la veritable anotació i 

incorporació de possibles clients. La mateixa recepció farà de distribuïdor a diverses 

habitacions i una sala de jocs on en la seva part central hi ha un pati que comunica 

verticalment cap a l'exterior de l'edifici, té una forma octogonal amb tancament d'obra 

incloent grans finestrals que fan possible l'entrada de llum natural , il·luminant tota la sala. 

D'altra banda, la recepció té accés als ascensors i al seu torn als passadissos de circulació 

que per un dels seus costats s'accedeix a l'escala principal i per l'altra banda s'accedeix a 

uns banys públics i la resta d'habitacions que conformen aquesta planta.  

També des de la recepció i pels passadissos de circulació s'accedeix a un segon pati 

interior totalment descobert a l'exterior contenint unes columnes i arcs que fan d'ell una 

zona de relax i confort.  

En aquesta primera planta hi ha el passadís o pont de connexió comentat anteriorment 

entre el nostre edifici i l’edifici Maricel mar. 
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Zones Planta Primera: Accés, recepció, sala de jocs amb pati llums interior, ascensors, 

escales, passadissos incloent un altre pati interior, banys públics, 11 habitacions on una 

d'ella és adaptada.  

 

Planta segona: A aquesta planta s'accedeix bé per les escales que comuniquen les tres 

plantes d'aquest edifici o bé per l'ascensor.  

A la part central de la planta conté una petita zona de descans amb sofàs i butaques que 

distribueix a diverses habitacions i una terrassa descoberta amb hamaques per prendre el 

sol i taules i cadires per a estar a l'aire lliure. 

Aquesta terrassa també dóna accés a altres habitacions que al seu torn connecta amb un 

passadís el qual distribueix a la resta de d’habitacions d'aquesta planta. Aquest passadís 

en la part final té una altra sortida a una segona terrassa exterior amb els mateixos 

serveis que l'altra terrassa.  

 

Zones Planta Segona: Ascensors, escales d'accés, dues terrasses exteriors, 11 habitacions 

on una d'ella és adaptada.  

 

Planta coberta: És una coberta plana no transitable adequada per a la col·locació 

d’instal·lacions i altres futures instal·lacions com podrien ser plaques solars.  

L'accés a aquesta planta coberta serà exclusivament per a personal de manteniment 

d’instal·lacions o de la pròpia coberta i s'efectuarà mitjançant unes pates fixes posades en 

les dues terrasses descobertes de la planta segona. 

 

- Prestacions de l’edifici / Presentations of the building 

 

En relació a la LOE i al CTE  

Tots els espais tant passadissos, habitacions, sales de descans, menjadors, etc. objecte del 

present projecte proporcionen les prestacions que li pertoquen segons el CTE i la normativa 

d’aplicació per garantir les exigències bàsiques del CTE, en relació als requisits bàsics de la 

LOE de Funcionalitat, seguretat i Habitabilitat. 

 

 

 

 

 

 

  

Requisits bàsics LOE Condicions 

Funcionalitat Utilització 
Habitatges: Decret 

259/2003, OOMM 

Accessibilitat D. 135/95. 

Telecomunicacions R.D 401/2003 

 

Requisits bàsics LOE Exigències bàsiques CTE 

Seguretat 
Estructural SE 1 i SE 2 

En cas 

d’Incendi 
SI 1 a SI 6 

D’utilització SU 1 a SU 8 

Habitabilitat 
Salubritat HS 1 a HS 5 

Estalvi 

d’energia 
HE 1 a HE 5 

Protecció del 

soroll 
HR 
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V.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

CONSTRUCTIVE MEMORY_________                             

 

 

1. Treballs previs / Previous works 

 

En primer lloc es realitzaran les desconnexions i desviaments de tots els serveis que afectin 

a les obres, es realitzà el tancament de l’obra, es delimitarà la zona d’aplec dels diferents 

materials i senyalització. 

Es realitzarà la neteja interior de l’edifici (mobiliari, instal·lacions, estris i tot el material 

interior) i es seleccionaran per ser reutilitzats, reciclats o abocats en abocadors autoritzats.   

S’aniran transportant tots aquests materials segons es vagin seleccionant i aplegant a 

l’obra, el transport de tots els residus, per les dificultats d’accés es realitzarà amb 

contenidors.  

 

• Implantació i treballs previs: 

 

1. Cal tenir en regla tots els permisos necessaris:  

Llicència d’obres 

Llicència d’ocupació de via pública 

Llicència de muntatge de Bastida,  

Pla de muntatge i desmuntatge, estudi resistent, formació del agents implicats i 

inspecció de la bastida com s’especifica en el (Real Decreto 2177/2004, de 12 

de noviembre)   

Pla de desmuntatge de fibrociment  

Pla de Seguretat i Salut Aprovat, Avís Previ i Obertura del centre de Treball, 

conjuntament amb tota la documentació de Seguretat  

2. Es desconnectaran tots els serveis i es realitzaran els desviaments que calgui. És 

imprescindible que abans d’iniciar les obres, estiguin desconnectats tots el serveis 

que afectin a aquestes (escomeses d’aigua, electricitat i telèfon).  

3. Es senyalitzarà l’obra. 

4. Es col·locarà el tancament de l’obra amb tanca “tipus rivisa”, i es senyalitzarà. 

5. Es definiran els accessos i zones de selecció i recollida de materials. 

 

• Enderroc 

 

Una vegada realitzades les operacions prèvies indicades en el punt anterior es procedirà a 

la segona fase d’enderroc consistent en la neteja interior de l’edifici de las tres plantes que 

el compossen, deixant al final d’aquesta fase únicament els elements estructurals, escala 

principal i els dos patis de llums interiors. 

 

Tots aquests treballs es realitzaran de forma manual. 

 

Tots els materials tant si són per reutilitzar, reciclar o portar a abocador, s’aniran aplegant 

a obra en contenidors, classificant adequadament cada element i segons tipus que es 

podran reutilitzar, reciclar o transportar a abocador.   

 

S’enretiraran totes les fusteries existents interiors, portes i finestres dels patis interiors). 

Es realitzarà de manera manual la demolició dels elements amb contacte amb les parts 

estructurals que es mantenen. Un cop enderrocats els envans interiors no estructurals es 

procedirà la seva extracció a contenidor dipositat al carrer on s’abocarà tota la runa. 

 

Finalment es procedirà a l’enderroc del paviment de la planta baixa, planta primera i planta 

segona amb mitjans manuals, mitjançant martell picador, fins al nivell de forjat 

 

2. Sustentació de l’edifici / Sustentation of the building 

 

L’edifici disposa d’una fonamentació sota les façanes  i les parets de càrrega paral·leles a 

aquesta formada per sabates corregudes lligada amb morter de calç. 

El terreny es troba situat cap a la vorera sud occidental de la Serralada Litoral Catalana 

(Massís del Garraf-Ordal). 

Aquesta serralada, en la zona estudiada, està constituïda per un potent basament 

Mesozoic (calcàries i dolomies Juràssiques i/o cretàcies), en diferents estats de alteració, 
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sobre del que hi ha dipositada ocasionalment una coberta del quaternari formada per llims, 

sorres i graves (dipòsits al·luvials de les vies fluvials que tallen el basament). 

En el sector estudiat on es troba ubicat el nostre edifici tenim un terreny amb Calcàries i 

calcarenites, grises a marró clar, en bancs decimètrics a massives, poc alterades. 

Basament Mesozoic poc alterat. Molt compactes 

 

3. Sistema estructural / Structural system 

 

Degut a la conservació del Palau Maricel i sàpiguen-te  que presenten una tipologia 

estructural clara, murs de càrrega d’obra de fàbrica ceràmica i/o pedra i forjats 

unidireccionals de varies tipologies, biguetes o cabirons de fusta i maó de pla, biguetes o 

cabirons de fusta i voltes de maó de pla, biguetes metàl·liques de perfils laminars i voltes 

de maó de pla, biguetes de formigó i revoltons ceràmics, etc.  

Estructuralment es mantindrà l’escala principal del edifici de dimensions adequades i 

comunica les tres plantes. 

 

L’edifici tot i tenir una estructura de formigó armat i uns murs de càrrega de 60 cm. 

d’espessor que fa a l’edifici d’una solidesa important, s’ha tingut que enderrocar tots els 

envans que no feien cap funció estructural per fer una neteja general i total de les tres 

plantes que conformen l’edifici. 

 

L’estat general de l’estructura es conserva en condicions de seguretat no sent necessària 

la seva rehabilitació i reforç. 

 

4. Sistema envolvent / Surrounding system 

 

La façana està formada per parets de càrrega bastant heterogènia d’obra de fàbrica de 60 

cm de gruix arrebossades a la part exterior i enguixades i pintades en la part interior.  

L’acabat de la façana és en un estucat decoratiu en totes les cares visibles.   

La façana disposa de moltes obertures, pràcticament totes son finestres a excepció de les 

dues portes de entrada. Es farà un petit estintolament per fer una porta d’una finestra 

existent per l’accés al magatzem de la cuina de la planta baixa. 

Com hem comentat anteriorment i per cumpliment del Consorci del Patrimoni de Sitges es 

mantindran les façanes tal i com es troben actualment. 

La fusteria original exterior de fusta es troba deteriorada a causa de les agressions 

externes del mar així com part de la façana te clapes fent un mal efecte visual. 

Es farà un treball de manteniment complert de totes erosions, agressions, taques, forats, 

etc. amb un morter especial reparador de totes les façanes exteriors, incloent tot el 

repintat general per un aspecte visual nou i atractiu. 

En tota la fusteria exterior es farà un polit i rebaix de la fusta de totes les finestres incloent 

les portes i posteriorment es donarà una imprimació de vernís i com a últim pas s’aplicarà 

una pintura per exteriors. 

La coberta plana transitable en la actualitat es farà no transitable degut a les instal·lacions 

que ficarem i per possibles instal·lacions futures. Hem prescindit d’aquesta coberta 

transitable al tenir prou espai i suficient superfície a les terrasses de la segona planta. 

DB HE 1:  EE1 Façana tipus/ U = 0,4795 W/m2K 

DB HR:  RA = 50dBA  

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 3 

DB SI: resistència al foc > EI 60 (Franja mitgera) 

 

L’entrada principal al primer pis per la plaça de l’Ajuntament tindrà una porta d’entrada 

reforçada amb xapa d’acer i amb vidres blindats que la composen. El vidre serà doble i 

laminat per millorar les característiques de seguretat, acústiques i tèrmiques, serà tipus 

4+4/12/3+3 amb el vidre exterior laminat tipus climalit i en la seva cara interna durà una 

capa de millora de les prestacions tèrmiques, el vidre interior serà laminat amb una làmina 

de PVC de millora de les condicions acústiques.  

La porta d’entrada principal de fusta massissa existent que hi ha a la Planta baixa es 

mantindrà i  es farà un polit amb cura i reconstrucció de petites agressions o defectes 

degut a la seva antiguitat i seguidament es farà un enbernissat especial per ambients 

marins. 
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DB HE 1: F1/ U = 1,60 W/m2K/ Fsud = 0,10 / Permeabilitat a l’aire = Classe 3 

DB HR: RA = 32dBA 

DB SU 2: Resistència a l’impacte nivell 3 (interior i exterior) 

Les finestres seguiran les dimensions dels forats existents. Es mantindran les finestres 

existents de fusta massissa amb vidre interior laminat amb una làmina de PVC de millora 

de les condicions acústiques. 

 

DB HE 1: F2/ U = 2,20 W/m2K/ Fsud = 0,10 / Permeabilitat a l’aire = Classe 3 

DB HR: RA = 32dBA 

DB SU 2: Resistència a l’impacte nivell 3 (interior i exterior) 

 

• Treball de reparació i manteniment de la façana: 

 

L’idea es conservar i mantenir la façana que és una responsabilitat inherent amb la vida 

d'aquesta, per tal de no perjudicar l'estabilitat de la finca i el volum estètic.  

Les agressions a què estan sotmeses, ja siguin atmosfèriques o humanes, originen una 

sèrie de lesions que deriven en patologies que cal corregir per eliminar-les i reduir-les, 

mitjançant intervencions controlades per tècnics qualificats i amb l'assessorament d'una 

empresa especialitzada. 

Els treballs de restauració tenen com a objecte la recuperació de la façana en les seves 

condicions originals, amb una intervenció metodològica que la situï en el seu temps 

aplicant-hi les noves tecnologies sense deformar el testimoni historicoartístic i possibilitant 

la seva lectura a les futures generacions. 

D'altra banda, els treballs de rehabilitació van més encaminats a substituir, recuperar o 

millorar l'estat de les façanes en el sentit de major confort per als seus propietaris. 

 

 

• Lluernari: 

 

La coberta disposarà d’un lluernari per aportar llum natural a les escales del edifici, 

iluminant part de la planta segona i portarà un trencament de pont tèrmic i obertures de 

ventilació indirecta permanent. La seva obertura serà de tipus pivotant i s’accionarà 

elèctricament mitjançant comandament a distancia,  

 

DB HE 1: L1 Lluernari tipus/ U = 3,01 W/m2K / F = 0,2811/ Permeabilitat a l’aire = 

Classe 3 

DB HR: RA = 32dBA 

DB SU 2: Resistència a l’impacte nivell 3 (exterior) 

 

5. Sistema d’acavats / System of ended 

 

• Compartimentacions interiors verticals 

 

Les compartimentacions interiors vertical es resolen amb un sistema mixt de parets de 

càrrega per la sustentació del edifici i per a les divisions entre habitatges i caixes d’escala i 

d’altra banda envans de compartimentació d’obra de fàbrica en tota la part interior. Les 

parets d’obra i l’interior de les façanes anirà trasdossat amb plaques de cartró guix.  

Les plaques de cartró guix serà tipus estàndard, hidrofuges, o RF en funció de la seva 

ubicació.   

L’acabat final de les compartimentacions interiors serà pintat amb pintura blanca al plàstic 

llis semi mat, excepte en els banys i cuines on serà enrajolat. 

A continuació es detallen les diferents solucions: 

Al ser un edifici antic disposa d’una estructura de parets de càrrega on apareixen diferent 

gruixuts. 

-Com hem comentat amb anterioritat tot el mur perimetral que forma l’edifici es una paret 

de càrrega de 60 cm. de gruix, format per maó massís de 29x14x5 cm. rebut amb morter 

de cal de 60 cm. de grossor amb acabat de trasdossat autoportant sobre estructura de 
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montants de 70 mm amb modulació de 40 mm, amb aïllament de llana mineral i dues 

plaques de cartró-guix RF de 15 mm. I acabat pintat amb pintura al plàstic llis acabat semi 

mate. 

-Les parets de càrrega interiors varien en tres gruixos: de 30 cm. , 40 cm. i 60 cm., totes 

elles formades per maó massís de 29x14x5 cm. rebut amb morter de cal amb acabat de 

trasdossat autoportant sobre estructura de muntants de 70 mm amb modulació de 40 

mm, amb aïllament de llana mineral i dues plaques de cartró-guix RF de 15 mm. I acabat 

pintat amb pintura al plàstic llis acabat semi mate. 

DB HE 1:  CV1 / U= 0,46 W/m2K 

DB HR: RA =60 dBA i m=217kg/m2 

DB SI: resistència al foc > EI 60 

 

-Tancament 5 cm de gruix realitzat en cartró-guix sobre estructura de muntants de 48 mm 

amb una modulació de 60 mm, amb aïllament de llana mineral i una placa de cartró-guix 

de 12,5 mm per banda (tipus hidròfug en les zones humides i estàndard en les demés). I 

acabat pintat amb pintura al plàstic llis acabat semi mate, excepte banys i cuines amb 

acabat d’enrajolat ceràmic.   

DB HE 1:  CV4 / U= 1,55 W/m2K 

DB HR: RA =42 dBA i m=22kg/m2 : 

 

• Obertures: 

 

Porta d’accés Planta primera: 1,60x2,10m. Porta batent d’alumini anoditzat amb vidre 

3+3. 

Interior habitatges: 0,80x2,10m. Porta de fusta batent de fusta de faig pintada en color 

blanc, de 35mm de cares llises i estructura interior de fusta 

Interior habitatges: 0,80x2,10m. Porta de fusta corredissa de fusta de faig pintada en 

color blanc, de 35mm de cares llises i estructura interior de fusta 

Bany minusvàlids: 0,90x2,10m. Porta de fusta corredissa de fusta de faig pintada en color 

blanc, de 35mm de cares llises i estructura interior de fusta. 

Com ja hem comentat anteriorment tant les façanes com la fusteria exterior, incloent la 

porta de la planta baixa estan protegides per l’ajuntament i Consorci del Patrimoni de 

Sitges, així que es mantindran las existents i se les farà el manteniment comentat en 

punts anteriors. 

*A la documentació gràfica apareixen les finestres i portes existents, així com les noves. 

• Compartimentacions interiors horitzontals: 

 

En planta baixa es projecta un paviment continuo de formigó polit i a sobre la solera es 

col·locarà gres porcellànic de color blau amb un contrast de color taronja amb la 

incorporació d’un mosaic hidràulic d’època contemporani amb acabats en blaus i grisos i 

gres català en magatzems i cuina. 

 

En planta primera es col·locarà un parquet laminar de fusta a les habitacions i a les 

circulacions i zones de pas es col·locarà gres porcellànic de color verd amb un contrast de 

color mig marró i rosa pastel incorporat en mosaics hidràulics d’època contemporani, 

aconseguint el contrast esperat. 

Tipus de mosaics hidràulics contemporanis: 
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En la zona dels banys el paviment serà de gres porcellànic en color gris. 

En planta segona es col·locarà el mateix parquet laminar per les habitacions i a les 

circulacions i zones de pas es col·locarà gres porcellànic de color granat amb un contrast 

de color gris i negre incorporat en mosaics hidràulics. 

En las dos terrasses que tenim a la planta segona hi haurà col.locat una tarima IPE per 

exteriors flotant amb sistema d’ancoratje i subjecció de clipos sobre rastrells de fusta de pi 

raspallat sustentat amb suports especials de pvc adaptables en altura. 

                        

Les lames de fusta tindran unes dimensions de 100x20mm. x llargs varis. 

 

 

 

• A la coberta no transitables estarà realitzada de següent manera: 

 

Es farà una formació de pendents amb formigó cel.lular amb un espessor de 5 cm. amb un 

acabat de morter de regularització. Després es posarà una capa separadora de geotèxtil a 

base de polipropilè i polietilè, antialcal´amb una resistencia de perforació de 1500 N amb 

solapaments de 10 cm com a mínim. A sobre es posarà una membrana impermeabilitzant 

formada per llàmina de pvc de 1.2 mm d’espessor  armada amb una malla de vidre, 

resistent a solapament entrfe llàmines de 5cm. A sobre portarà una capa separadora de 
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protecció d’aillament tèrmic de poliestirè extruït de resistencia al punzonament estàtic 

tipus Rooftex amb solapament de 10 cm, col.locació d’aillament tèrmic de poliestirè extruït 

amb resistencia a la compresió de 3kg/cm2 i espessor de 40 mm. Roofmate. A sobre 

tindrà una altre capa separadora de geotextil a base de polipropilè  i polietilè amb 

resistencia a la perforació de 1500N. 

L’acabat final es farà amb canto rodat. 

Instal.lació norma UNE 104.416. 

 

 

• Desguàs Horitzontal i Vertical: 

 

Col.locació d'una peça de PVC prefabricat tipus Vinitex Desguàs juntament amb 

paragravillas per evitar la inserció d'elements sòlids en desguàs vertical o Vinitex Gàrgola 

en desguàs horitzontal per a aigües procedents de la coberta. La unió a la làmina es 

realitzarà mitjançant termosoldadura prèviament foradada en proporció a la mida del 

desguàs. 

 

 

 

• Cantonada (Vinitex): 

 

Rematada especial prefabricat per terminacions en cantonades, a base de PVC i adherit a 

la membrana mitjançant soldadura d'aire calent, tipus Vinitex Cantonada.  

 

• Racó (Vinitex): 

 

Rematada especial prefabricat per terminacions en racons, a base de PVC i adherit a la 

membrana mitjançant soldadura d'aire calent, tipus Vinitex Racó. 
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• Fals sostre: 

 

Es realitzarà un cel ras continuo de cartró –guix sota el forjat de la planta baixa, planta 

primera i planta segona pel pas de instal·lacions generals. 

Aquest anirà suportant per barra roscada amb entramat ocult. L’acabat de les plaques de 

cartró guix serà hidròfug o estàndard en funció de la seva ubicació. 

 

• Sostre suspès Ecophon: 

 

Ecophon Focus Fixiform E s'utilitza per crear transicions entre diferents nivells de sostre o 

adaptar serveis que es troben en la cambra del sostre o donar-li a l'estada una forma i 

estructura determinada. Els panells es distribueixen plegats i es despleguen a 90 graus en 

obra abans de la instal.lació. Hi ha una vareta de 8 mm que reforça el plec. La diferència 

de nivell es pot ajustar entre 150 i 530 mm per als panells estàndard i fins a 1930 mm 

amb el sistema XL. Les plaques Fixiform no són desmuntables. El sistema consisteix en 

plaques Fixiform i accessoris a mida estàndard i XL incloent cantonades internes i externes 

per a la grandària estàndard.  

 

• Elements de Protecció 

 

Els elements de protecció de l’edifici són baranes de les escales, aquestes seran de ferro 

forjat amb formes dissenyades exclusivament per l’autor del projecte i els passamans de 

fusta massissa de roure. 

 

6. Sistema de condicionament i instal.lacions / System of conditioning and 

facilities 

 

L’edifici disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, 

telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia 

bàsica, televisió terrestre i radiodifusió sonora)  

- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 

- Evacuació de productes de combustió de les calderes a gas i extracció de bafs de les 

cuines 

- Ventilació dels interiors dels habitatges i espai polivalent 

- Calefacció i instal·lació d’ACS en els habitatges i banys de l’espai polivalent 

- Instal·lacions de protecció contra incendi 

 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la 

resta de normativa d’aplicació.  

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la 

transmissió de nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 

En planta primera, a l’entrada a l’accés a l’edifici es situen les connexions de servei 

d’aigua, electricitat i telecomunicacions, així com la centralització de comptadors 

divisionaris d’aigua, electricitat i el recinte de telecomunicacions. 

Les connexions. de gas es faran per planta baixa, per aproximació a la cuina del hotel 

 La coberta de l’edifici en la que es situen l’antena terrestre i les xemeneies serà accessible 

a través de les pates accesibles des de les terrasses de la planta segona a efectes de 

manteniment.  

Per permetre l’evacuació per gravetat i aprofitant la facilitat d’inspecció i manteniment, en 

la solera es col·locaran les xarxes horitzontals d’evacuació d’aigües de l’edifici. 

En el  interior dels habitatges i en conductes d’obra es situen els elements comuns 

d’evacuació (aigües, ventilació, productes de la combustió i bafs de les cuines).  

A l’entrada a l’habitatge es preveu un armari per col·locar les claus de pas i quadres de 

comandament i control de l’usuari, registrable des del rebedor. La distribució interior 
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horitzontal dels diferents serveis es farà pel cel-ras de cuines, banys i passadissos i la 

distribució vertical es farà mitjançant regates. 

 

• Seguretat 

 

-  Protecció contra incendi 

  

Es compliran les especificacions establertes en l’apartat CN.5 Seguretat contra incedis per 

el habitatges.  

 

Per la extinció d’incendi en el seu origen, s’han instal·lat extintors de pols ABC i de CO2, 

distribuïts en funció del perill de incendi previsible en cada una de las dependències. 

 

Les instal·lacions de extinció de incendis s’ajustaran al Reglament de Instal·lacions de 

Protecció Contra Incendis, RIPCI. 

 

EXTINTORS: 

 

Els extintors de incendi, les seves característiques i especificacions se ajustaran al 

«Reglament de aparells a pressió» i a la Instrucció tècnica complementaria MIE-AP5. 

 

El tipus de agent a utilitzar dependrà de la classe de foc: 

        

 Classe A: foc de sòlids, amb formació habitual de brases. 

 Classe B: foc de líquids o de sòlids liquables. 

 Classe C: foc de gasos. 

 

La elecció del extintor es realitzarà tenint en compte el volum i tipus de foc a extingir. A 

efectes orientatius, per cada una de las classes de foc (segons UNE 23.010), se adjunta la 

següent taula resumen: 

 

 

Per focs de la classe A, són adequats els extintors d’aigua polvoritzada i de pols polivalent 

(antibrasa). 

       

Per focs de classe B i C, són adequats els extintors de pols convencional (sec) i pols 

polivalent. 

       

Per focs de classe B, amb efecte afectable en els de classe A, poden emprar-s’hi extintors 

de anhídrid carbònic (CO2). Aquests mateixos extintors són aconsellables per focs amb 

presència de tensió elèctrica, com sala de quadres elèctrics de BT. S’instal·laran en llocs 

específics on el risc sigui elevat, com quadres elèctrics i sales tècniques, tant en el interior 

com en el exterior del local o de la zona i pròxim a la porta d’entrada; aquest extintor 

podrà servir simultàniament a diferents locals o zones. 

 

La quantitat, distribució i situació dels extintors mòbils per tot l’espai polivalent, es troba 

indicada als plànols corresponents i estaran col·locats segons la classe de foc previsible. El 

seu emplaçament permet que siguin fàcilment visibles i accessibles de manera que puguin 

ser utilitzats de forma ràpida i fàcil. Estan situats pròxims als punts on se estimi major 

probabilitat de iniciar se el incendi, a ser possible pròxims a las sortides d’evacuació i 

preferentment sobre soports fixats a paraments verticals, de forma que el extrem superior 

del extintor quedi, com a màxim, a 1,70 metros sobre el terra. 

 

Las característiques, criteris de qualitat i assaigs dels extintors mòbils se ajustaran a lo 

especificat en la ITC-MIE-AP5 del reglament de aparells a pressió i estar aprovats de acord 

amb lo establert en el article 2 del Reglament de Instal·lacions de Protecció Contra 

Incendis, a efectes de justificar el compliment de lo dispost  en la norma UNE 23.110 i 

altres normes UNE corresponents. 

 

En totes les zones de l’edifici es disposa d’extintors portàtils del tipus adequat al risc i 

seran de eficàcia superior a 21A-113B. A l’interior de l’edifici s’instal·laran a més a més els 

extintors suficients per que el recorregut horitzontal en planta des de qualsevol origen de 
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evacuació o àrea protegida fins arribà al extintor adequat mes pròxim no excedeixi en cap 

cas de 15 metres. 

 

La seva situació estarà senyalitzada segons norma UNE 23 033. 

 

Els extintors al estar instal·lats a l’interior del edifici queden protegits de possibles danys 

físics, químics o atmosfèrics. 

 

Es obligació de la Propietat el procurar-se un sistema de manteniment periòdic dels 

extintors d’acord amb la Legislació Vigent. Es mantindrà un Llibre de Registro de las 

proves realitzades. 

 

Cada tres mesos el personal  del titular de la instal·lació, haurà de realitzar: 

 

- Comprovació de la accessibilitat, bon estat aparent de conservació, segurs, 

precintes, inscripcions, manega, etc. 

 

- Comprovació del estat de carrega (pes i pressió) de l’extintor i del botellín de 

gas impulsor (si existeix), estat de las parts mecàniques (boquilla, vàlvules, manega, 

etc.) 

 

Anualment el personal especialitzat d’un instal·lador/mantenidor autoritzat d’aparells i 

equips contra incendis, haurà de realitzar: 

 

- Verificar el estat de la càrrega i en el caso de extintores de pols amb botellín 

de impulsió, estat del agent extintor. 

 

- Comprovar la pressió de impulsió del agent extintor. 

 

- Estat de la manega, llança, vàlvules i parts mecàniques del mateix. 

 

 

I cada cinc anys: 

 

- A partir de la data del timbrat del extintor (i per tres vegades) es retimbrará 

el extintor de acord a la "ITC-MIE-AP5" del "Reglament de Aparells a Pressió sobre 

extintors de incendi". (B.O.E. 149 de 23 de juny de 1982). 

   

• Evacuació 

 

- Evacuació de fums: 

 

Per a l’evacuació dels productes de la combustió de les calderes estanques dels habitatges, 

es preveu una instal·lació de xemeneies individuals que es perllongaran fins a la coberta, 

satisfent l’exigència HS 3.1. 

Pel que fa a l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció, es disposa d’un sistema 

d’extracció mecànica individual formada per extractor mecànic sobre cada cuina connectat 

amb un conducte que es perllongarà fins a la coberta de l’edifici. La instal·lació ha de 

satisfer l’exigència HS 3 de Qualitat de l’aire interior i el Decret 259/2003 “Requisits 

mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges”. 

 

- Extracció de bafs dels extractors de les cuines: 

 

El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació donen compliment a l’exigència HS 3 

del CTE mitjançant el compliment del DB HS 3. 

Hi haurà d’un sistema d’extracció mecànica dels bafs i contaminats de les cuines que 

consta d’un extractor individual que disposarà d’un filtre de greixos i olis dotat d’un 

dispositiu que indiqui quan s’ha de reemplaçar o netejar l’esmentat filtre. 

El conducte serà metàl·lic d’acer galvanitzat, llis per la cara interior i estanc. Discorrerà 

amb un tram horitzontal pel cel-ras de la cuina fins a la connexió amb el tram vertical 

situat al calaix d’instal·lacions previst que arriba a la coberta.  
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El cabal mínim d’extracció que garanteix la instal·lació és de 50 l/s (180 m3/h). 

 

- Evacuació d’aigües: 

 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com les exigències que cal satisfer han 

quedat indicades a l’apartat corresponent de la Memòria descriptiva. 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant 

el compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions 

fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels 

Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat s’indica en plànols. 

 

Disseny i posada en obra: 

Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici 

connectaran a la xarxa de clavegueram urbà que també és separativa.  

L’abocament d’aigües residuals es farà pel carrer Bernat de Fonollar a la Planta Baixa i 

L’altre evacuació d’aigües residuals es farà per Planta primera per la plaça del Ajuntament 

i lo mateix amb les aigües pluvials, disposant-se en ambdós casos del corresponent sifó 

general previ al clavegueró. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris de les habitacions. Les aigües 

pluvials són les de la coberta plana del edifici i les recollides per conductes dins l’edifici. 

Totes les aigües s’evacuen per gravetat. 

Les xarxes disposaran de ventilació primària. A més, es col·locaran columnes de ventilació 

després de cada sifó general de l’edifici.  

 

 Elements de la xarxa d’aigües residuals: 

L’inodor es connectarà directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta 

d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 

El desguàs de les piques i rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà 

amb un pendent entre el 2,5 i 5 %.´ 

Les banyeres i dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent 

≥ 10 %. 

Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb 

el col·lector que discorre, per una rasa situada sota terra de planta baixa i planta primera, 

fins al sifó general de l’edifici. 

Per garantir la ventilació primària el baixant es perllonga fins a la coberta, sobresortint, 

com a mínim, 1,30 d’altura sobre la coberta.  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els 

col·lectors. El sifó general registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró de 

la xarxa urbana, disposarà d’una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el 

sifó i la connexió al clavegueró. 

 

- Evacuació de residus ordinaris 

 

Es preveuen els espais necessaris per a la recollida i evacuació de residus a la cuina de 

l’edifici per tal de satisfer l’exigència bàsica HS-2.  

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per 

tant es decideix per un espai d’emmagatzematge immediat dels habitatges. 

 

Les característiques i superfície són les següents: 

Espai d’emmagatzematge immediat dels habitatges: 

Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a la cuina i l’alçada 

del punt més alt és ≤ 1,20m.  L’acabat de les superfícies de qualsevol element situat a 

menys de 0,30m dels límits de l’espai d’emmagatzematge serà impermeable i fàcilment 

rentable. 

Capacitat d’emmagatzematge (C) [dm3] per a cada fracció, en funció de: 
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- coeficient d’emmagatzematge (CA) en dm3 per ocupant i per fracció (paper / cartró� 

10,85; matèria orgànica� 3,00; envasos lleugers� 7,80; vidre� 3,36; varis� 10,50), 

 

• Ventilació 

 

L’edifici disposarà de sistemes de ventilació independents per a l’interior de cada una de 

les habitacions i serveis públics. 

Satisfan l’exigència bàsica HS 3 de Qualitat de l’aire interior, mitjançant l’aportació d’aire 

exterior i l’expulsió de l’aire contaminat.  

 

- Ventilació de l’interior dels habitatges: 

Disseny i posada en obra: 

 

S’ha previst un sistema de ventilació, individual per a cada habitació, amb admissió i 

extracció hibrides.  

El sistema permetrà adequar el funcionament a l’ocupació i necessitats de l’habitació  i, a 

més, es limita la transmissió de soroll entre habitatges. 

Cada habitació tindrà aportació individual d’aire exterior des de la boca de toma situada a 

la coberta mitjançant un ventilador en línia que impulsa l’aire, a través del conducte, fins a 

les reixes d’admissió situades a la sala i a les habitacions. Aquestes reixes seran regulables 

i estaran situades a la  

 

Materials i equips: 

Els conductes verticals seran de tub d’acer galvanitzat. Els ramals horitzontals es 

construiran amb tub flexible. Les reixes d’admissió seran de xapa metàl·lica lacada en 

blanc i les boques d’extracció circulars, de PVC. Els airejadors de les portes seran peces 

especials d’alumini i escuma de resina de melamina per l’aïllament acústic. 

Tant el ventilador d’admissió com d’extracció seran del tipus “en línia”, proporcionaran un 

cabal mínim de 30-45 l/s i podran assumir una pèrdua de càrrega. Tindran vàries 

velocitats per poder ajustar el cabal a les diferents necessitats de l’habitatge (dia/nit; 

ocupació). El seu nivell de soroll no ha superarà els valors establerts a la normativa (CTE 

DB HR = 70 dBA a carrer i 60 dBA a pati).  

 

• Subministraments i serveis 

 

- Subministrament d’aigua freda i d’aigua calenta: 

 

La instal·lació de fontaneria donarà servei a tot l’edifici. 

El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptadors divisionaris 

centralitzats en l’accés de la planta primera. 

Les habitacions disposaran d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips: 

rentamans, banyeres, dutxes i aigüeres.  

Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran, els inodors i l’alimentació a la 

instal·lació d’aigua calenta solar proposada. 

 

Els comptador s’ubiquen en l’accés en planta primera, en zona d’ús privat de l’hotel de 

fàcil i lliure accés de forma centralitzada en armari. Les seves dimensions són d’acord a les 

especificacions fixades per la companyia subministradora i permetran efectuar amb 

normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació.  

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE 

i d’altres reglamentacions,  en quant a: 

- qualitat de l’aigua 

- proteccions contra retorns 

- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

- manteniment 
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- estalvi d’aigua, 

en les següents condicions: 

 

 

Qualitat de 

l’aigua 

Els materials i el disseny de la instal·lació garantiran la 

qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 

amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la 

instal·lació  a més de no disminuir la vida útil de la 

instal·lació.  

Protecció 

contra 

retorns  

Es disposaran de sistemes antiretorn 

S’establiran discontinuïtats entre les instal·lacions de 

subministrament d’aigua i les d’evacuació, així com entre 

les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de 

la instal·lació. 

Condicions 

mínimes  

de 

subministr

ament   als 

punts de 

consum 

Cabals 

instanta

nis 

mínims: 

Aigua Freda i Calenta 

q ≥ 0,10l/s ���� rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15l/s ���� rentavaixelles, aixeta aïllada 

q ≥ 0,20l/s ���� dutxa, banyera < 1,40m, 

aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

abocador 

q ≥ 0,30l/s ���� banyera ≥ 1,40m 

Pressió

: 

Pressió mínima:   Aixetes, en general   → 

P ≥ 100kPa 

Escalfadors → P ≥ 150kPa 

Pressió màxima: Qualsevol punt de 

consum → P ≤ 500kPa 

Mantenime

nt 

Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la 

instal·lació tindran les dimensions suficients  

Es garantirà l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per 

zones comunes 

Estalvi 

d’aigua 

Es disposaran de comptadors divisionaris per a cada unitat 

de consum   individualitzable. 

Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes 

d’estalvi d’aigua 

 

- AIGUA FREDA: 

 

Disseny i posada en obra: 

 

La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a 

l’exterior de la propietat. 

Al límit de la parcel·la i en zona privada es col·locarà una arqueta soterrada amb la clau 

general de l’edifici a més dels elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc.)  

A partir de la clau general de l’edifici discorre per la solera el tub d’alimentació fins a la 

centralització de comptadors. Previ a la bateria de comptadors es col·locarà una vàlvula de 

retenció. 

L’armari de centralització de comptadors es ventila a través d’unes reixes ubicades a les 

portes. 

Des de la centralització de comptadors, sortirà el pentinat de muntants d’aigua que aniran, 

pel cel ras de l’espai polivalent, a buscar els muntants través del qual es derivarà cap les 

habitacions, serveis públics, cuina i bar; el recorregut horitzontal fins a cada un de les 

habitacions es farà pel cel ras de cada planta. Es garantirà el buidat de la instal·lació tenint 

present que cal col·locar una vàlvula de retenció en la base dels diferents muntants. El 

disseny de la instal·lació permetrà la purga manual de la mateixa. 
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El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un 

pla vertical ho farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 

 

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci 

pel cel ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs 

corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements 

constructius. 

 

Materials i equips: 

 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la 

construcció“ del DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè d’alta densitat i pressió nominal 

de 16 atm. (PE AD PN 16 atm), la bateria de comptadors serà homologada i d’acer 

galvanitzat, i els muntants i instal·lació interior dels habitatges es farà en coure (Cu). 

L’aïllament tèrmic les canonades d’aigua freda amb polietilè si es preveu que puguin 

condensar, aquest aïllament ha de disposar de barrera de vapor.  

S’emprarà  coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 

Els aparells sanitaris que s’utilitzaran es defineixen a l’apartat MC-7 Equipament 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 

interrompible. Les aixetes, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar 

aigua o disposaran un mecanisme economitzador i disposaran de distintiu de garantia de 

Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.   

 

Característiques de la Instal·lació: 

 

Tota la instal·lació de fontaneria es farà segons  la normativa vigent inclosa a las “Normas 

básicas de instalaciones interiores de suministro de agua” (NIA) del MINISTERI 

D’INDUSTRIA del 9 de Desembre de 1975. 

El disseny general de la xarxa s’ha previst que sigui alimentada en funció exclusivament 

de la pressió de la xarxa actual i amb l’escomesa existent a l’edifici. 

Xarxa de distribució interior 

Tota d’instal·lació de distribució interior serà no vista i discorrerà fixada al sostre desprès 

del fals sostre i mitjançant regates a les parets, fins arribar als diferents punts de consum i 

es protegirà adequadament. 

La instal·lació es realitzarà en canonada de coure estirat rígid, capaç de suportar una 

pressió mínima de 15 kg/cm2 segons norma UNE 37-141-76 i protegida amb coquilla tipus 

Armaflex SH anticondensació.  

En tot moment es seguirà la distribució detallades a plànols. 

Es cuidarà en tot moment el bon acabat de la instal·lació i la seva situació respecte a les 

altres instal·lacions de canonades amb les que comparteixen suports i espais. 

Les canonades no estaran en contacte amb cap conducció elèctrica o de telecomunicació. 

La separació mínima serà de 30 cm de les conduccions elèctriques i de 3 cm de las de gas. 

Punts de consum (Aparells Sanitaris) 

La  valvuleria corresponent als lavabos es realitzarà mitjançant aixetes convencionals.  

Material 

La canonada i accessoris corresponents al tram de distribució es realitzarà amb canonades 

que hauran suportar una pressió de treball de 15 kg/cm2 amb previsió de la resistència 

necessària per suportar la de servei i els cops d’ariet provocats al tancar les aixetes. Haurà 

de ser resistent a la corrosió i no alterar qualsevol de les característiques de l’aigua. 

La valvulería serà del tipus bola, ja que provoca una baixa pèrdua de càrrega i garantitza 

un bon tancat. Aquestes vàlvules es muntaran per seccionar totes las derivacions generals 

i les entrades de las diferents zones humides. Tots els locals humits tindran clau de tall en 

alimentació. Es col·locaran els accessoris necessaris per adaptar les vàlvules enroscades a 

les canonades i per que es puguin desmuntar les vàlvules una vegada instal·lades per la 

seva reparació. 
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- AIGUA CALENTA: 

 

La producció instantània d’aigua calenta sanitària de les habitacions es farà a partir de la 

mateixa caldera mixta modulant ja definida. Proporcionarà un cabal simultani de 0,2 l/s en 

caldera de 25 kW.  

La caldera estaran connectats entre ells i amb la xarxa d’aigua freda i disposaran d’una 

vàlvula de tres vies per subministrar l’aigua calenta a temperatura adequada. Es preveu 

una temperatura d’acumulació de 60 ºC, una temperatura de distribució de 40 ºC-45 ºC i 

de consum de 38 ºC. 

Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles de polietilè d’un gruix mínim de 30 mm, 

quan circulen pel cel-ras, perquè les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta 

sanitària seran inferiors al 4 % de la potència transportada.  

 

- Subministrament de gas: 

 

La instal·lació de gas natural donarà servei a tot l’edifici. 

El subministrament serà directe de la xarxa pública de gas natural i es disposen 

comptadors divisionaris descentralitzats. 

Els habitatges disposaran d’instal·lació de gas per donar servei a la caldera mixta de 

calefacció i producció d’aigua calenta sanitària. 

Els comptadors s’ubiquen a la planta primera de fàcil i lliure accés en armari. Les seves 

dimensions són d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la companyia 

subministradora i permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs 

de manteniment i conservació.  Es garantirà la seva ventilació. 

La instal·lació es dissenyarà d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi les 

condicions de seguretat, cabal i pressió necessaris per al seu correcte funcionament així 

com el dels equips que alimenta.  

Pel disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de gas natural complirà amb la 

normativa vigent: RD 919/2006 “Reglament tècnic de distribució i utilització de 

combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries, ITC” i en concret 

la ITC-ICG-07 “Instal·lacions receptores de combustibles gasosos”, així com les 

especificacions de la companyia subministradora. 

Pel disseny de la instal·lació receptora de gas es segueixen les directrius establertes per la 

norma UNE 60670 “Instal·lacions receptores de gas subministrat a una pressió màxima 

(MOP) inferior o igual a 5bar” en concret la part 4 “Disseny i Construcció” 

El combustible previst és el gas natural canalitzat provinent de xarxa pública amb una 

pressió de subministrament corresponent a Mitja Pressió A (MPA � 0,05bar < P ≤ 0,4bar) 

el que exigeix la col·locació de reguladors de pressió per poder distribuir en baixa pressió 

(BP). 

- Subministrament d’electricitat: 

 

La instal·lació d’electricitat donarà servei a tot l’edifici. 

El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, 

sense necessitat de disposar de centre de transformació i amb comptadors individuals en 

planta baixa. 

Els comptadors s’ubiquen en un armari en la planta baixa, en zona de fàcil i lliure accés.  

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la 

potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en 

condicions de seguretat.  

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 

volts en alimentació monofàsica i 230/400 voltis en alimentació trifàsica), garantint la 

seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres 

instal·lacions i serveis. 

La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament 

Electrotècnic  de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 

842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que 

fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 

 

Disseny i posada en obra: 
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La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des de la plaça de l’ajuntament, la 

Caixa General de Protecció (CGP) ubicada a l’entrada del hotel, la Línia General 

d’Alimentació (LGA) que uneix la CGP i la centralització de comptadors. Contarà també de 

la instal·lació de posta a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 Ω. Estarà 

formada per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi 

connectarà l’elèctrode vertical de l’antena.  

Un cop a l’interior de cada habitació, i a la zona del rebedor, es col·locarà l’interruptor de 

control de potència i  els dispositius generals de comandament i protecció a partir dels 

quals es fa la distribució interior de cada una de les habitacions. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 

característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les 

Normes Tècniques Particulars. 

 

Materials i equips: 

 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents 

del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

 

- Subministrament de telecomunicacions: 

 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les 

infraestructures de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 

28/02/1998).  

L’hotel disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió 

terrestre -analògica i digital- (RTV). Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per 

satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es 

col·locarà cap antena parabòlica. En quant al servei de Telecomunicacions per cable 

(TLCA) només es construirà la canalització, fins als punts de presa al usuari. 

La previsió d’espais s’ha fet segons el R.D, 401/2003 i, en particular, segons el seu Annex 

IV “Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de 

telecomunicaciones”. El dimensionat dels elements s’indica en els plànols corresponents. 

S’adjunta la Fitxa de previsió d’espais per a les infraestructures de telecomunicació en la 

que s’indiquen els components i les característiques de la ICT de l’edifici. 

 

- Il·luminació: 

 

La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de 

Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 

d’ Agost), es consideren els requisits definits al CTE (R.D. RD 314/2006), al DB SU-4 

“Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”, al DB HE-3 “Eficiència 

energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 

d’Ecoeficiència i pel Reglament d’ascensors 

 

Enllumenat d’emergència: 

 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació Es garantiran els nivells 

d’il·luminació, E, següents: 

- recorreguts d’evacuació � E ≥ 1 lux 

- instal·lacions manuals de PCI� E ≥ 5 lux 

Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU “Seguretat 

d’Utilització” i en concret la seva Secció 4 “Seguretat enfront el risc causat per a 

il·luminació inadequada”, així com  els definits en el DB HE-3 “Eficiència energètica de les 

instal·lacions d’il·luminació” i les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 

També es tindran en consideració les especificacions fixades pel Reglament d’Ascensors. 

Pel que fa a l’enllumenat d’emergència es dissenyarà segons les especificacions fixades en 

el  DB SU-4, així com les de la ITC-28 del REBT que facin referència a l’enllumenat 

d’evcuació. 
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Disseny i posada en obra: 

 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint 

les distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 

De forma general, es preveuen làmpades fluorescents per a la il·luminació d’emergència. 

Aquestes tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i portaran un pilot indicador del seu 

correcte funcionament.   

L’enllumenat d’emergència estarà prevista de font pròpia d’energia i la seva alçada de 

col·locació és superior als 2m. 

 

Materials i equips: 

 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents 

del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 

 

• Condicionament tèrmic: 

 

El projecte preveu que totes les estancies i habitacions disposin de les instal·lacions 

tèrmiques individuals de calefacció i refrigeració per conductes de climatització amb 

bomba de calor 

 

- Instal·lació de calefacció/refrigeració: 

Cada habitacle de l’hotel dispossaran d’uns conductes de climatització que proporcionaran 

tant aire fred com aire calent depenent de les necessitats, mediant la bomba de calor que 

instalem.  

 

 

Energies renovables: 

 

Preparació de l’instal.lació d’energia solar tèrmica per a producció d’ACS, per una futura 

connexió. 

Es preveu un sistema de producció d’ACS per als habitatges amb energia solar amb 

captació solar individual i acumulació descentralitzada.  

Els captadors solars són plans amb coberta de vidre i estarien ubicats sobre la teulada de 

l’edifici. Es col.locarien a la coberta amb la posició adequada per la absorció màxima 

d’energia. 

La instal·lació garantirà una contribució solar mínima (CS) de la demanda d’energia anual 

necessària per a la producció d’ACS, en base als paràmetres més restrictius entre els 

establerts pel DB-HE 4 del CTE i el Decret 21/2006 de criteris ambientals d’ecoeficiència 

en els edificis, ja que les Ordenances Municipals no ho contemplen. Les dades més 

significatives són les següents: 

Es preveu una superfície de captació de 2,5 m2  per habitatge a efectes d’implantació en el 

projecte i com a resultat del predimensionament de la instal·lació que s’adjunta. 

 

• Instal·lació d’ascensors: 

 

Per garantir la comoditat i compliment de normativa en instal·lacions hoteleres, s’ha 

previst de dos ascensors de doble embarcament, per una qüestió de estructuració del 

edifici, ja que a la planta baixa l’accés es diferent que en la planta primera i segona. 

Seran de tipus hidràulic sense cambra de màquines per evitar la pujada a la coberta pel 

seu manteniment. 

A continuació adjuntem característiques tècniques: 
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7. Equipament / Equipments 

 

• Cuina/restaurant: 

Mobiliari de cuina: Mobiliari de cuina de la casa XEY, model “Siena Madera” amb acabat en 

laminat de bambú i taulell de reciclat tipus ECO by cosentino en color Crystal Ash. 

Placa de cocció elèctrica d’inducció: Placa de cocció elèctrica d’inducció de la casa BALAY, 

en color negre amb cantell biselat, de 60 cm d’ample, classe energètica A 

Forn: Forn elèctric compacte de la casa BALAY, per a muntatge en columna, de 42 cm 

d’alçada, acabat en acer inoxidable, classe energètica A 

 

• Habitacions: 

Aparells sanitaris: Sèrie Element by Chipperfield de ROCA  

Plat de dutxa: Plat de dutxa acrílic, midea 90 x 90 cm, de la sèrie Element by Chipperfield 

de ROCA en color Edelweiss acabat blanc mate. Inclou columna de dutxa hidromassatge.  

 

Rentamans: Rentamants sobre taulell amb aixeta incorporada, de mides 50 x 50 cm, de la 

sèrie Element by Chipperfield de ROCA en color Edelweiss acabat blanc mate. 

Inodor: Inodor de tanc baix amb cisterna de doble descàrrega, de la sèrie Element by 

Chipperfield de ROCA en color Edelweiss acabat blanc mate. 

Acumuladors – Caldera estanca:   

Acomulador indirecte SO, model SO-120 de la Casa JUNKERS d’un serpentí, de 114 l de 

volum d’acumulació i dimensions 965 x 510 (alt/diàmetre) 

Acomulador indirecte SK, model SK 300-3 de la Casa JUNKERS d’un serpentí, de 293 l de 

volum d’acumulació i dimensions 1325 x 710 (alt/diàmetre) 

Caldera estanca: Caldera estanca mural a gas de condensació, model CERAPUR de la Casa 

JUNKERS, de 25kw de potència i **** de rendiment, de mides 710 x  400 x 300 
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VI.-COMPLIMENT DE CTE, REGLAMENTS I DISPOSICIONS 

 

1. Utilització / Use 

 

El projecte compleix els requisits mínims d'habitabilitat objectiva del Decret 55/2009        

sobre "Requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges" i les Ordenances 

Metropolitanes d’Edificació de Barcelona.  

La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització 

adequada de les funcions previstes a l’edifici. D.55/2009 Habitabilitat.  

 

2. Accesibilitat / Accessibility  

  

El projecte compleix els requisits mínims d’accessibilitat establerts al Decret 135/1995 

sobre “Codi d’Accessibilitat de Catalunya” 

 

Habitatges hostelers: 

En aquest sentint l’accés a l’habitatge es practicable, amb una dos portas d’entrada amb 

un ample mínim de 0,80 m i 2,10 m d’alt i amb un espai lliure de gir on es pot inscriure un 

cercle de 1,50 m a les dues bandes de la porta. 

En l’interior de l’hotel tots els espais son practicables per persones amb mobilitat reduïda o 

altres limitacions, així com tots els itineraris de les zones accés al públics en la planta 

baixa. 

3. Telecomunicacions / Telecommunications 

 

El projecte dona compliment al Reial Decret 401/2003 “Reglamento regulador de las 

infraestructura comunes de telecomunicaciones para el acceso a los sevicios de 

telecomunicación en el inteiror de los edificios y de la actividad de instal·lación de equiposa en 

el interior de los edificios y de la actividad de instal·lación de equipos y sistemas de 

telecomunicación” 

 

 

4. Seguretat estructural / Structural Security 

 

El sistema estructural compleix amb els principis bàsics de la resistència mecànica i 

estabilitat, seguretat, durabilitat, economia, facilitat constructiva, modulació i possibilitats 

de mercat. 

1. L'objectiu del requisit bàsic "Seguretat estructural" consisteix a assegurar que l'edifici té 

un comportament estructural adequat davant les accions i influències previsibles a les que 

pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. 

2. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, fabricaran, construiran i 

mantindran de manera que compleixin amb una fiabilitat adequada les exigències bàsiques 

que s'estableixen en els apartats següents. 

3. Els Documents Bàsics "DB-SE Seguretat Estructural", "DB-SE-AE Accions en 

l'Edificació", "DB-SE-C Fonaments", "DB-SE-A Acer", "DB-SE-F Fàbrica" i "DB-SE-M Fusta", 

especifiquen paràmetres objectius i procediments el compliment assegura la satisfacció de 

les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit 

bàsic de seguretat estructural. 

Prèviament a l'execució de les obres, s'haurà de realitzar un exhaustiu estudi del a situació 

real de l'estructura, determinant si cal, la necessitat d'intervenció. 

  

5. Seguretat en cas d’incendi / Security in case of fire 

 

• Consideracions generals: 

Al tractar-se d’una intervenció en un edifici ja existent s’ha procurat el compliment del CTI 

DB SI, en els elements de nova intervenció, millorant la protecció ja existent.  

 

• Propagació interior: 

 

-  Compartimentació en sectors 

Es considera sector d’incendis cada una de les diferents habitacions i d’altre banda 

circulacions i zones de pas. La separació entre aquests tindrà un resistència al foc tipus EI 

60 o superior. 
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-  Locals de risc 

 

Es considera local de risc l’espai on s’ubicarà el comptador d’electricitat, sent aquest un 

risc baix, aquests anirà dintre un armari de resistència al foc EI 30 i s’ubicarà a l’entrada 

de l’edifici. 

-  Espais ocults i passos d’instal·lacions 

 

No existeixen espais ocults o passos d’instal·lacions que travessen elements 

compartimentadors d’incendi.  En tot cas, en cas d’existir en un futur, aquest hauran de 

constar d’un mecanisme d’obturació automàtica o ser construïts amb materials amb la 

mateixa resistència que l’element travessat.  

 

• Propagació exterior: 

 

       - Mitgeres, façanes i cobertes: resistència i reacció al foc 

 

La paret mitgera de contacte amb l’edificació veïna garantirà una resistència al foc EI 120.  

En la coberta els materials que ocupin més del 10% de l’acabat exterior hauran de ser 

tipus Broof (t1), altrament els lluernaris i claraboies i els elements d’extracció de fums 

seran també tipus Broof (t1) per evitar la reacció al foc. 

  

• Evacuació d’ocupants  

 

-  Compatibilitat dels elements d’evacuació 

-  Càlcul de l’ocupació 

-  Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

  

• Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

 

Existeix un hidrant d’incendis exterior a la via pública que es troba a menys de 100 m de 

qualsevol punt de la façana accessible, segons el que estableix de D. 241/94. 

 

• Intervenció de bombers  

 

En compliment amb el D. 241/94 “ Condicionants urbanístics i de protecció contra incendi 

complementaris de la NBE-CPI/91” al ser l’edifici inferior als 9 metres d’alçada no 

requereix de condicions més exigents a les ja establertes en el CTE DB SI. 

   

• Resistència al foc de l’estructura 

 

-  Definició del temps de resistència al foc exigible als elements estructurals 

segons ús i situació. 

Els elements estructurals principals seran de resistència al foc tipus R 60, la coberta serà 

de resistència al foc tipus R 30. Els elements estructurals secundaris rebran el mateix 

tractament al foc que els principals.  

Per a la determinació de la resistència al foc es prendran els valors establerts que indiquen 

el temps en minuts exigit de resistència al foc davant l’acció representada per la corba 

normalitzada temps - temperatura. 

S’adoptaran en tot cas les classes de resistència al foc obtingudes a partir de les taules i 

mètodes simplificats dels annexes de CTE DB SI. 

 Annex E: Estructures de fusta 

 Annex F: Elements de fàbrica 
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6. Seguretat d’utilització / Security of use 

 

• Consideracions generals 

 

Es tracta de la intervenció en un edifici d’estinat a instal.lacions públiques per tal de 

adaptar-la al ús d’adequar-lo a un hotel amb encant. Tota la intervenció complirà amb 

l’establert en el CTE DB – SU, en quan a seguretat d’utilització.  

  

• SU 1 Caigudes  

 

-  Definir la classe, R, exigible de lliscament dels terres segons zona de 

l’edifici. 

Tots els paviments de l’edifici tindran una classe exigible al llicsament de 3. 

-  Discontinuïtats dels paviments 

No existiran discontinuïtats entre els paviments. En el canvi de material entre paviments 

es posarà un element transitori per evitar aquestes discontinuïtats.  

-  Desnivells 

Les obertures en l’envolvent de l’edifici son en alçades superiors a 0,55 m o bé disposen 

d’una barana de 0,90 m per evitar la caiguda. 

En l’interior de l’edifici l’escala de comunicació de les tres plantes estan protegits amb 

baranes de 0,90 d’alçada. 

Aquestes baranes tenen un resistència a la força horitzontal de qk > 0,8 kN/m   

-  Escales 

L’amplada mínima dels trams serà de 0,90 m, el frontal serà de 0,18 i l’estesa de 0,30. No 

existiran replans amb graons partits ni cap escala de traçat corb. Les barreres de protecció 

seguiran criteris anàlegs als establerts en el punt de desnivells.   

-  Neteja de vidres exteriors 

Per a la neteja de vidre s’ha procurat una neteja des de l’exterior o bé des de l’interior en 

condicions de seguretat. 

 

• SU 2 Impacte o enganxada 

  

-  Impacte amb elements fixes o practicables, amb elements fràgils i amb 

elements insuficientment perceptibles. 

Per reduir l’impacte dels elements exteriors de vidre, aquestes tenen un resistència de 

nivell 2 a l’impacte. 

En l’interior els elements de vidre garanteixen una resistència de nivell 3 a l’impacte. 

D’altra banda per reduir l’impacte amb d’altres elements fràgils o imperceptibles, l’alçada 

lliure de pas mínima és de 2,10 m i l’alçada lliure de les portes és de 2,00 m. 

En les dutxes i banyeres la superfície vidriada de les mampares serà amb elements 

laminats o trempats que aguantin sense trencar un impacte nivell 3. 

-  Enganxades 

Per reduir el risc d’enganxades les portes corredisses d’accionament manual es garanteix 

una distància > 20 cm a qualsevol element fix. 

 

• SU 3 Immobilització en recintes tancats  

 

Els banys disposaran d’un sistema de bloqueig interior que es pugui desbloquejar des de 

l’exterior. 

 

• SU 4 Il·luminació inadequada  

 

S’estableix una il·luminació mínima de 5 lux. 
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• SU 5 Alta ocupació 

  

 En el present projecte no existeix risc fruit d’una alta ocupació  

 

• SU 6 Ofegament  

 

 En el present projecte no existeix risc d’ofegament. 

 

• SU 7 Vehicles en moviment  

 

 En el present projecte no existeix risc degut a vehicles en moviment.  

 

• SU 8 Acció del llamp 

 

Es necessària la instal·lació d’un element protecció contra el llamp amb un nivell de 

protecció de la instal·lació 3, E = 90. 

 

7. Salubritat / Health 

 

Exigències bàsiques de salubritat (HS) 

1. L'objectiu del requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi ambient", tractat d'ara 

endavant sota el terme salubritat, consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els 

usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d'utilització, pateixin molèsties o 

malalties, així com el risc que els edificis es deteriorin i de que deteriorin el medi ambient 

en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 

construcció, ús i manteniment. 

2. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i 

utilitzaran de manera que es compleixin les exigències bàsiques que s'estableixen en els 

apartats següents. 

3. El Document Bàsic "DB HS Salubritat" especifica paràmetres objectius i procediments el 

compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells 

mínims de qualitat propis del requisit bàsic de salubritat. 

 

• HS 1 Protecció enfront de la humitat 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels 

edificis i en els seus tancaments com a conseqüència de l'aigua procedent de 

precipitacions atmosfèriques, d'escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant 

mitjans que impedeixin la seva penetració o, si cas permetin la seva evacuació sense 

producció de danys. 

 

• HS 2  Recollida i evacuació de residus  

El sistema de recollida del districte de Sitges a Barcelona és mitjançant contenidors al 

carrer, al tractar-se d’un hotel es reserva un espai dintre de la cuina per la recollida de 

residus.  

D’alta banda el habitatges disposen en el seu interior d’espais per a emmagatzemar les 

cinc fraccions dels residus ordinaris segons les característiques de la taula següent. 

 

• HS 3  Qualitat de l’aire interior 
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• HS 4  Subministrament d’aigua  

 

Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l'equipament higiènic previst 

aigua apta per al consum de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu 

funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per al consum i impedint els 

possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin 

l'estalvi i el control de l'aigua 

 

• HS 5  Evacuació d’aigües  

 

Els edificis disposaran de mitjans adequats per extreure les aigües residuals generades en 

ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les 

escorrenties. 

 

8. Estalvi d’energia / Saving of energy  

 

• HE 1 Limitació de la demanda energètica  

 

- Previ:  

   Zona climàtica on s’ubica l’edifici :  C2 

   Càrrega interna:    baixa  

   Grau d’higrometria:   3  

   Orientacions de façanes i % de forats: sud-est, 35 % forats 

     Sud-oest, 

      Nord-oest, 35% forats 

 

-  Demanda energètica:  

U màx. dels tancaments i particions interiors  

Murs de façana:       0,95 W/m2k 

Primer metre de terres i murs en contacte amb el terreny: 0,95 W/m2k 

Terres:        0,65 W/m2k 

Cobertes:        0,53 W/m2k 

Vidres i Marcs:       4,40 W/m2k 

Mitgeres:        1,00 W/m2k 

Particions interiors que separen hab. Calefectades:  1,2 W/m2k 

 

U límit dels tancaments i FH límit, FL límit, dels for 

 

 

  - Limitació de les condensacions 

 

Superficials:  

En els tancaments, particions interiors i ponts tèrmics de l’envolvent tèrmica es limitaran 

les condensacions de forma que s’eviti la formació de fongs en la seva superfície interior.  

Per assegurar l’absència total de condensacions, el factor de temperatura de la superfície 

interior fRSI serà inferior al f RSI min, que segons zona climàtica s’estableix en fRSI min 

= 0.56 
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Queden exempts de comprovació els tancaments en contacte amb el terreny i les 

particions interiors on es prevegi escassa producció de vapor d’aigua 

 

Insterticials: 

 

En tancaments i particions interiors de l’envolvent tèrmica es limitaran les condensacions 

interticials de manera que no produeixin merma de les prestacions tèrmiques, ni suposi 

rics de degradació i pèrdua de vida útil, ni representin una acumulació de la condensació 

que no es pugui evaporar en un any. 

Per tal d’assegurar això la pressió de vapor serà inferior a la pressió de saturació. 

 

- Permeabilitat a l’aire de les fusteries 

Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a l’aire màxima de 27 

m3h/m2 i seran de classe 2, 3 o 4.  

 

• HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  

 

-  Indicar les instal·lacions tèrmiques previstes  

Els habitatges tindran ACS i  calefacció per terra radiant amb contribució solar i aquestes 

s’adequaran al RITE 

  

• HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  

 

Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus 

usuaris i alhora eficaços energèticament disposant d'un sistema de control que permeti 

ajustar l'encesa a l'ocupació real de la zona, així com d'un sistema de regulació que 

optimitzi l'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades 

condicions. 

 

- Sistema de control i aprofitament de la llum natural 

 

 

  

• HE 4 Contribució solar mínima d’ACS 

  

En els edificis, amb previsió de demanda d'aigua calenta sanitària o de climatització de 

piscina coberta, en què així s'estableixi en aquest CTE, una part de les necessitats 

energètiques tèrmiques derivades d'aquesta demanda es cobrirà mitjançant la incorporació 

en els mateixos de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d'energia solar de 

baixa temperatura, adequada a la radiació solar global del seu emplaçament ia la demanda 

d'aigua calenta de l'edifici 

 

- Contribució solar mínima 

 

Segons CT HE 4, per 960 l i zona climàtica II la contribució solar mínima ha de ser del 

30% 

Segons decret d’ecoeficiència, per 960 l i zona climàtica III la contribució solar mínima ha 

de ser del 50% 

S’estableix una contribució mínima del 50% per ser aquest valor més restrictiu. 
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9. Protecció enfront del soroll / Protection opposite to the noise  

 

• Reducció de la transmissió a soroll aeri  

 

Elements constructius verticals: - particions interiors:   35 dBA 

   - usuaris diferents:  48 dBA   

   - zones comuns:  45 dBA 

    

 Elements constructius horitzontals: - propietats o usuaris diferents: 48 dBA 

   - Cobertes:   45 dBA  

    

Façanes:   - en contacte amb dormitoris:   30 dBA 

  

  

• Reducció de la transmissió a soroll d’impacte  

Elements constructius horitzontals: - propietats o usuaris diferents:    80 dBA  

    - cobertes:             80 dBA  
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VII.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

GRAPHICAL DOCUMENTATION____________________________________ 

 

Nº PLÀNOL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

01F01 PLANOL SITUACIÓ 

01F02 PLANO EMPLAÇAMENT I OROTFOTOMAPA 

01F03 PLANO EMPLAÇAMENT I CADASTRAL 

    

Nº PLÀNOL ESTAT ACTUAL 

02F01 ESTAT ACTUAL  

  
Nº PLÀNOL ESTRUCTURA 

03F01 PLANO ESTRUCTURA 

  Nº PLÀNOL PROPOSTA I DISTRIBUCIÓ 

04F01 PLANTA BAIXA. DISTRIBUCIÓ I ESTADES 

04F02 PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIÓ I ESTADES 

04F03 PLANTA SEGONA. DISTRIBUCIÓ I ESTADES 

04F04 PLANTA SEGONA. DISTRIBUCIÓ I ESTADES 

  Nº PLÀNOL SECCIONS 

05F01 SECCIÓ LONGITUDINAL A-A 

05F02 SECCIÓ LONGITUDINAL B-B 

05F03 SECCIÓ TRANSVERSAL C-C 

05F04 SECCIONS TRANSVERSALS D-D I E-E 

  Nº PLÀNOL ALÇATS 

06F01 ALÇAT FRONTAL 

06F02 ALÇAT POSTERIOR 

06F03 ALÇAT LATERAL ESQUERRA 

06F04 ALÇAT LATERAL DRET 

    

Nº PLÀNOL VISTA 3D 

07F01 VISTA AÈRIA FRONTAL ESQUERRA 

07F02 VISTA AÈRIA FRONTAL DRETA 

 

 

 

Nº PLÀNOL ZONES I SUPERFÍCIES 

08F01 PLANTA BAIXA. SUPERFÍCIES 

08F02 PLANTA PRIMERA. SUPERFÍCIES 

08F03 PLANTA SEGONA. SUPERFÍCIES 

08F03 PLANTA SEGONA. SUPERFÍCIES 

  Nº PLÀNOL PAVIMENTS 

09F01 PLANTA BAIXA. PAVIMENTS 

09F02 PLANTA PRIMERA. PAVIMENTS 

09F03 PLANTA SEGONA. PAVIMENTS 

  Nº PLÀNOL COTES 

10F01 PLANTA BAIXA. COTES 

10F02 PLANTA PRIMERA. COTES 

10F03 PLANTA SEGONA. COTES 

  Nº PLÀNOL CARPINTERIA 

11F01 CARPINTERIA EXTERIOR 1 

11F02 CARPINTERIA EXTERIOR 2 

11F03 CARPINTERIA INTERIOR 

  Nº PLÀNOL INSTAL.LACIONS 

12F01 ELECTRICITAT. PB I PP 

12F02 FONTANERIA. PS I PC 

12F03 CLIMATITZACIÓ. PB I PP 

12F04 CLIMATITZACIÓ. PS I PC 

12F05 EXTINCIÓ D'INCENDIS I GAS. PB I PP 

12F06 EXTINCIÓ D'INCENDIS I GAS. PS I PC 

12F07 FONTANERIA. PB I PP 

12F08 ELECTRICITAT. PS I PC 

12F09 SANEJAMENT I VENTILACIÓ. PB I PP 

12F10 SANEJAMENT I VENTILACIÓ. PS I PC 

12F11 DETALLS CONSTRUCTIUS. FONTANERIA 

12F12 DETALLS CONSTRUCTIUS. FONTANERIA 

12F13 DETALLS CONSTRUCTIUS. GAS 

12F14 DETALLS CONSTRUCTIUS. ELECTRICITAT 

  Nº PLÀNOL ACCESIBILITAT 

13F01 ACCESIBILITAT I ADAPTACIÓ 
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VIII.- ANNEXOS 

ANNEXES____________________________________________________ 

 

1. Normativa específica hotelera / Regulation specifies hotel 

 
 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
45 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
46 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
47 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
48 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
49 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
50 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
51 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
52 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
53 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
54 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
55 

 

 

 

 

 



Adaptació i Canvi d’ús del Palau Maricel: UN HOTEL AMB ENCANT 
 

Adjustment and change of use of the MaricelPalace: A CHARMING HOTEL 

 

 
56 

 

IX.- CONCLUSIONS 

CONCLUSIONS________________________________________________ 

 

Primerament, m’agradaria comentar que amb la elaboració d’aquest projecte m’he 

adonat- una vegada més- que fer un canvi d’ús d’un espai donar molt joc i és molt 

interesant, es pot donar un nou caire respectant l’esencia d’un edifici.  

Considero que hem d’aprofitar els recursos dels que ja dispossa el nostre entorn ja 

que tenim molts llocs aptes i interessants que estan tancats o sense cap utilitat, al mateix 

temps que potenciem la cultural i el coneixement d’altres èpoques. 

L’elaboració d’aquest projecte ha estat molt fructifera, doncs he alcançat les meves 

expectativas inicials de crear un nou espai dins d’un edifici emblemàtic i reconegut de 

Sitges, dotan-lo d’un nou aire fres tant en el seu interior com en l’exterior.  

He pogut desenvolupar el meu propi esperit crític i creatiu, tenint present la 

normativa vigente i respectant l’estructura del Palau Maricel.  

Paral.lelament m’ha fet pensar en grans arquitectes. Indudablement, com a futurs 

Enginyers d’Edificació se’ns presenta un gran repte ja que formarem part, en petita o gran 

escala, de la construcció del nostre món.  

Desitjo que la lectura d’aquest projecte que es planteja en aquestes pàgines hagin 

sigut beneficiosa com ho ha estat per mi la seva elaboració.  

En aquest projecte específic he aplicat moltes de les capacitats adquirides durant el procés 

formatiu seguit al llarg del grau. Ha estat una síntesi dels estudis per a consolidar la 

formació rebuda, tota una compilació d’aprenentatges.  

Com a comentari final, expresar que ha estat molt interessant realizar aquest 

projecte. Me n’alegro d’haver elegit aquest tema ja que tenia ganes de tornar a posar en 

pràctica els coneixements adquirists en les assignatures de Funció i Formes, Corrents 

Estètiques: Mètodes Gràfics Creatius, entre altres. 

 

First of all I want to mention that with the preparation of this project I can see that the 

change of use of an area it could be very interesting. And it can have a new stile without 

changing the building way of being. 

I think that we have taken the advantage of the resources of which already our 

environment has. Moreover we have many suitable and interesting sites that are closed or 

without usefulness. And at the same time we are promoting the culture and the knowledge 

of other times. 

The production of this project has been very fruitful, I have reached my initial prospects of 

creating a new space inside an emblematic building. Besides I have crossed Sitges, giving 

him a new fresh air both in his interior and in his exterior. 

I could have developed my own critical and creative spirit, based on current regulations 

and respecting the structure of the Maricel Palace 

In line with this it has made me think about big architects. Undoubtedly as a future 

building engineer, I will have a great challenge, because I will form part in a small or a 

great scale, of the construction of our world. 

I wish you that the reading of this project, it has been beneficial like it has been for me. 

In this specific project I have applied many of the abilities acquired during the formative 

process of my degree. It has been a synthesis of all the studies to consolidate the received 

formation. Even more it has been a learning summary. 

As a final comment I want to express that it has been very interesting to carry out this 

project. I am glad to have chosen this topic because I wanted to put in practice the 

acquired knowledge. For using subjects such as function and shapes, aesthetic trends, 

graphical creative methods, and others. 
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