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RESUM 

 

El present document consisteix en el projecte final de carrera de l’alumne Pol Giménez Cuevas, i tracta 

sobre l’adaptació i canvi d’ús de l’edifici modernista “Acondicionamiento Tarrasense” a dependències 

municipals destinades als àmbits socials, culturals i esportius. 

 

Aquest projecte consta de dues parts molt diferenciades: la documentació escrita, elaborada en tres 

capítols en forma de memòries (Memòria històrica, Memòria descriptiva i Memòria Constructiva); i la 

documentació gràfica, que consta d’una revisió de l’estat actual de l’edifici en qüestió i una posterior 

adaptació proposada per l’autor d’aquest projecte. 

 

El títol del projecte inclou el nom en castellà de l’edifici perquè és el que apareix a la façana principal, 

però d’ara en davant i a tots els efectes, les al·lusions directes a l’edifici i per extensió l’entitat que 

representava, es faran en català, sent la traducció oficial: Condicionament Terrassenc. 

 

El Condicionament Terrassenc va ser un edifici que va esdevenir un símbol de la Terrassa de principis 

de segle XX, és per això que s’ha aprofundit en el context històric més que en altres apartats. 

 

De tot el complex original, format per l’edifici principal, un annex i quatre naus industrials, només s’ha 

treballat la proposta sobre les dues primeres parts per motius d’extensió i rellevància històrica. Així 

doncs, degut a que l’edifici principal i l’annex es troben separats per un pati de descàrrega d’uns vint 

metres de longitud, s’ha dotat d’una passarel·la a  nivell de planta pis per tal d’afavorir la comunicació 

horitzontal entre aquestes plantes, fent d’aquesta manera més fluïda la comunicació entre edificis. 

També s’han instal·lat ascensors hidràulics a tots dos edificis amb capacitat per a deu persones, ja que 

el nou ús és de pública concurrència. 

 

El marc normatiu en el que es desenvolupa aquest projecte segueix les indicacions del Codi Tècnic de 

l’Edificació, la “Ley de Ordenación de la Edificación” i les pròpies dels elements comercials que s’han 

inclòs. 
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1  INTRODUCCIÓ 
 

Aquest projecte desenvolupa l’estudi i l’anàlisi de l’adaptació i canvi d’ús de l’edifici Condicionament 

Terrassenc, situat al passeig Vint-i-dos de juliol, 218, de Terrassa. 

 

El canvi d’ús es farà a través dels plànols antics, fent una transformació interior de l’històric edifici i el 

seu annex fins a habilitar-lo com a un ajuntament de barri. 

 

La finalitat del projecte és recuperar la importància històrica dins la ciutat donant-li un nou ús i una nova 

imatge, més moderna però respectant els orígens modernistes. 
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2  CAPÍTOL I: DOCUMENTACIÓ ESCRITA 
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2.1  MEMÒRIA HISTÒRICA 

 

2.1.1 L’EDIFICI 

 

Situació i emplaçament 

 

L’edifici del Condicionament Terrassenc es troba al número 218 del passeig 22 de Juliol, al nord del 

barri del centre de Terrassa. L’edifici està delimitat pels carrers del Canonge Rodó (oest), Mare de Déu 

dels Àngels (est) i Joaquim Folguera (sud). 

CONDICIONAMENT
TERRASSENC

CONDICIONAMENT
TERRASSENC

 

 

Els orígens del Condicionament Terrassenc 

 

A principis del segle XX, de la mateixa manera que ja havia passat a altres ciutats industrials de l’antiga 

Europa, a Terrassa augmenta la preocupació per la millora de la qualitat dels productes que es 

manufacturen. Concretament, i contestant a la tradició tèxtil tant de la ciutat com de la comarca, aquest 

interès es centra en els teixits de llana, la principal especialitat terrassenca. 

 

Aquesta preocupació es va posar de manifest en diferents àmbits de la ciutat, resultant que el 1904 

l’Escola Superior d’Indústries de Terrassa, va organitzar una secció d’Enginyeria Industrial Tèxtil. 

Aquest fet, conjuntament i de manera paral·lela a la iniciativa que volien impulsar l’Institut Industrial i la 

Cambra de Comerç i d’Indústria de la localitat, es va començar a pensar en la necessitat d’impulsar la 

constitució d’un Condicionament Públic de matèries tèxtils. 

 

A mitjans de 1905 van aparèixer al butlletí de la Cambra de Comerç local, anuncis dirigits als 

propietaris de locals de la ciutat per a poder aconseguir-ne un on situar aquest nou equipament. En 

aquest sentit, el 9 de desembre de 1905, s’aprovava el reglament pel qual es devia regir el recent 

constituït Condicionament Terrassenc, en el que també figura el compromís de tots els seus fundadors 

a renunciar des del principi a qualsevol benefici econòmic. Per tant, es constituïa com entitat sense 

ànim de lucre, al mateix temps que es prenia el compromís de destinar dues terceres parts dels guanys 

a subvencionar el Patronat de l’Escola d’Enginyers de la ciutat, i a promoure activitats cinentífico-

tècniques relacionades amb la indústria tèxtil. Aquestes aportacions a l’Escola Industrial, tot i les 

dificultats en alguns anys, es van fer efectives fins la integració de l’Escola a la Universitat Politècnica 

de Catalunya, a principis dels seixanta. La resta de guanys s’aportaven a un fons de reserva de 

l’entitat. 

 

Evolució històrica del Condicionament Terrassenc 

 

Durant la dècada dels anys 20, la bonança per a l’entitat va ser immillorable. En aquest període es 

registraren xifres de producció molt elevades. Arrel d’aquesta situació, els responsables del 

Condicionament Terrassenc es veuen obligats a ampliar i millorar les instal·lacions per a poder adaptar-

les a l’ús cada vegada més estès de fibres artificials a la indústria tèxtil. Es va tornar a recórrer a Lluís 

Muncunill per a que projectés les reformes que comportarien l’ampliació dels magatzems, així com un 

pis superior. 

 

La consolidació de l’entitat començà a ser reconeguda internacionalment a tots els nivells, i fruit d’això, 

es comença a produir l’expansió de la marca terrassenca. Un exemple d’això fou l’inici de les 

participacions de Daniel Blanxart, director del laboratori, en diverses reunions de directors de 

condicionaments europeus, com la celebrada l’any 1929 a París, “Directeury de Conditionaments 

Européens des Joeis et Autres Matières Textiles”. 

 

La Guerra Civil va suposar, pràcticament, una aturada tècnica de l’entitat, ja que des del 15 de juny de 

1936 fins el 31 de gener de 1939, l’activitat diària del Condicionament es va reduir considerablement 

fins a ser mínima. 

 

Durant els anys de la postguerra, el Condicionament va patir les vicissituds de la societat catalana, 

emmarcada en un clar retrocés i control governamental que va condicionar la seva tasca. L’intent de 

tornar a la normalitat es veia subjecte a les reformes necessàries en les instal·lacions, així com la 

recuperació de les indústries, tant de la ciutat com dels voltants. 
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A la dècada dels cinquanta la marxa de l’entitat continuava; el volum de treball es mantenia constant i 

les obres per ampliar espais, reformar magatzems o adquirir nous aparells estaven a l’ordre del dia. La 

consolidació del Condicionament Terrassenc com un element clau a la indústria tèxtil es feia notar a 

tots nivells, tant en les seves tasques de condicionar i emmagatzemar matèries com els treballs 

efectuats al laboratori. 

 

En canvi, en anys posteriors, la situació va venir marcada per una fase de moderació del volum de 

treball en totes les àrees d’actuació de l’entitat. Les causes d’aquesta recessió es trobaven, 

principalment, en l’obertura de l’economia espanyola cap a l’exterior, ja que això provocava la fuga 

d’activitats a la resta d’Europa. Aquesta situació va derivar en una crisi econòmica, que va acabar 

resultant l’inici també d’una crisi a nivell mundial. Tot això no obstant, gràcies a que l’activitat del 

laboratori no disminuïa, es va poder continuar la marxa. 

 

Als últims anys de la dècada dels seixanta i principis dels setanta, començava a sorgir la idea, o la 

necessitat (donada la situació que vivia el sector), de diversificar l’àrea d’actuació del centre i no 

concentrar-la únicament en el sector tèxtil o en la llana. Així doncs, es va apostar per l’elaboració de 

nous productes a més dels tradicionals, fet que va significar una millora satisfactòria. A partir d’aquest 

moment es van anar creant successivament noves seccions amb finalitats molt més específiques, de 

components tèxtils per a la indústria de l’automòbil, per a anàlisis colorimètrics, de resistència al foc, de 

fibres tèxtils i no tèxtils, de productes per al sector sanitari, etc. Aquest era el resultat de la capacitat 

d’adaptació de l’associació a les demandes del sector, i en conseqüència, del mercat. 

 

A partir dels anys vuitanta, l’entitat va seguir patint una evolució oscil·lant d’acord i en paral·lel amb la 

naturalesa cíclica de l’economia, amb moments bons i no tan bons. La situació general de l’entitat 

intentava reprendre una línia ascendent després dels anys difícils a causa de la crisi, però es preveia 

un futur poc esperançador. Tot i així, el número de matèries que entraven als magatzems augmentava 

progressivament, i els anàlisis efectuats als laboratoris s’incrementaven en correspondència a les 

possibilitats d’aquests, però es trobaven en contraposició a l’alentiment generalitzat del sector. A partir 

d’aquests resultats, la secció del laboratori es presenta com el futur més clar i imminent de l’entitat, i és 

per aquesta raó és en aquesta època quan es comença a conèixer l’entitat com LEITAT.  

 

Ja entrada la dècada dels noranta, l’activitat del Condicionament Terrassenc segueix en la mateixa 

línia: un clar retrocés del magatzem, amb fluctuacions del volum de treball, a favor d’un major 

protagonisme del laboratori, que es trobava ampliant encara més les seves competències. L’alt nivell 

tècnic amb el que es treballava havia provocat la concessió de nous reconeixements i l’adquisició de 

nous aparells, així com de facultar al LEITAT en noves activitats, com en l’àrea dels Equips de 

Protecció Individual (EPI’s). El progrés de la vessant més forta de l’entitat, el laboratori, va fer que a 

finals d’aquesta dècada s’apostés definitivament, i en detriment de la tradició tèxtil, per un nou escenari, 

el de la Investigació, el Desenvolupament, la Innovació i la Tecnologia avançada. 

 

Des d’aleshores, el desenvolupament de projectes al LEITAT segueix una doble naturalesa. Per un 

costat estan els projectes realitzats amb companyies privades, i per l’altre, el desenvolupament d’una 

tecnologia d’innovació de manera autònoma, per després oferir-la a les empreses pertinents. Aquesta 

doble via ofereix un ampli ventall de possibilitats a tots els nivells i a tots els sectors de la indústria. 

 

Avui en dia, el LEITAT aglutina la seva activitat en quatre grans àrees de treball: Testing, Medi 

Ambient, Projectes de Gestió i I + D. Aquestes corresponen a la nova filosofia de l’entitat i tenen un 

camp d’actuació transversal, deixant de banda l’essència tèxtil del centre per a convertir-la en 

multidisciplinar i tecnològica en general. 
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2.1.2 L’ARQUITECTE 

 

Lluís Muncunill a Terrassa 

 

Lluís Muncunill i Parellada va néixer el 25 de febrer de 1868, en una antiga casa pairal de Sant Vicenç 

de Fals, a prop de Manresa (Bages). Va estudiar al col·legi de Sant Ignasi de Manresa i, un cop 

acabats els estudis d'arquitectura el 1891, es va traslladar a Terrassa, on tres anys més tard va 

contraure matrimoni amb Àngels Palet, i on visqué fins la seva mort, el 25 d'abril de 1931.  

 

Lluís Muncunill és un referent de l’arquitectura industrial de Terrassa, ciutat on va desenvolupar molt 

prolíficament la seva feina durant 40 anys adaptant l’estil modernista a l’arquitectura industrial i on hi va 

deixar nombroses edificacions de tot tipus –públiques, religioses, industrials i residencials–. 

Entre 1892 i 1903 en va ser l'arquitecte municipal i va realitzar importants projectes de planejament 

urbanístic, fins al punt de configurar la imatge urbana de la Terrassa modernista, recorrent a la 

utilització de cobertes amb voltes de maó pla (volta catalana), subjectades amb tirants de ferro i 

suportades per pilars de ferro colat. 

 

La seva obra va començar dins l'historicisme, amb predomini del neogòtic (Ajuntament, 1900-1901) i 

del romànic (Escola d'Enginyeria de Terrassa, 1901). El 1902 s'endinsà al modernisme, inspirat 

per Domènech i Montaner (casa Baltasar Gorina, 1902) i a partir del 1905 es pot dir que aconseguí un 

llenguatge propi incorporant l'arc el·líptic, allunyat de tota referència decorativa (masia Freixa, 1907-

1910). 

 

Lluís Muncunill es situa en el context històric d’arquitectes com Cèsar Martinell, Josep Jujol i Rafael 

Masó. 

 

L’arquitecte i la ciutat 

 

Les poblacions d’origen rural com Terrassa, tenien una parcel·lació que definia solars d’uns cinc metres 

d’amplada, el “casal”, la mesura comú de les bigues de fusta. La imposició espacial del “casal” no evità 

a Lluís Muncunill desenvolupar un ampli ventall de solucions arquitectòniques, sempre buscant una 

composició estètica harmònica. L’amplada de les façanes dels edificis de vivendes, fàbriques i 

magatzems situats en un entorn urbà responia a la pauta de múltiples de cinc metres. Les 

construccions tenen mesures d’un, dos o tres “casals”, segons les possibilitats econòmiques dels 

propietaris. 

 

Una nova arquitectura industrial 

 

Lluís Muncunill defineix diferents tipologies d’edificis industrials i desenvolupa solucions constructives 

més interessants per a les fàbriques allunyades del nucli urbà. La funcionalitat dels edificis industrials i 

els seus coneixements tècnics li permeten crear construccions industrials de grans dimensions, gràcies 

a la utilització de cobertes amb voltes de maó pla, factor comú de les seves edificacions.  Tot i així, 

Muncunill no renuncia a impressionar als clients en les transaccions comercials i els seus magatzems 

són cada vegada més luxosos exhibint a les seves façanes les formes més arriscades del modernisme. 

 

Una extensa producció 

 

Lluís Muncunill va transformar la ciutat de Terrassa. A partir de fons municipals s’ha pogut documentar 

una part de la immensa obra que l’arquitecte produí, principalment a Terrassa. Fins l’any 1903, va ser 

l’únic arquitecte municipal amb residència a la pròpia ciutat. Va realitzar plans urbanístics, ponts, 

edificis públics i religiosos, fàbriques, magatzems i tot tipus de vivendes. A més de les construccions 

d’obra nova, també realitzà reformes importants i petites intervencions. A part de ser l’arquitecte 

municipal de Terrassa (1892-1903), també ho va ser de Rubí (1892-1925) i de Manresa (1924-1925) i, 

així mateix, va realitzar treballs diversos a Ripoll, Matadepera, Montserrat i Ullastrell. 

 

Obra completa de Lluís Muncunill 

 

Edifici del Cafè Colom , 1893 (ampliació), 1926 (reforma). Plaça Vella, 5. 

Magatzem Ventalló i Tusell , 1893. Antic magatzem Antoni Sala. Puig Novell, 14-16. 

Casa Joaquim Freixa , 1894. Raval de Montserrat, 40. 

Impremta Ventayol , 1985. Plaça Mossèn Jacint Verdaguer, 9. 

Col·legi Airina , 1987. Antiga Casa Pujals i Puigarnau. Nord, 67. 

Fàbrica Albiñana Ribas , 1900 i 1907 (ampliacions). Sant Gaietà, 57-73. 

Vapor Gran , “La Auxiliar Tarrasense”, 1901 (ampliacions). Portal Nou, 36-40. 

Casa Baltasar Gorina , 1902. Font Vella, 93. 

Casa Bonaventura Baltà , 1902. Sant Antoni, 86. 

Casa Josep Arias , 1903 (reforma). Antiga Casa Corbera i Josep Salas. Creu Gran, 26. 

Hotel Peninsular,  1903. Conegut popularment com hotel Pompidour. Sant Pere, 52. 

Casa i magatzem Emili Matalonga , 1904. Actual edifici de l’EPIC. Sant Pau, 11. 

Magatzem Joaquim Alegre , 1904. Actual Arxiu Tobella. Placeta de Saragossa, 2. 

Casa C. Pagès , 1905. Puig Novell, 32. 

Casa Joan Barata , 1905. Sant Pere, 32-34. 

Casa Josep Boguñà , 1905. Raval de Montserrat, 33. 

Magatzem Francisco Roig , 1905. Sant Pau, 17. 
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Magatzem Miquel Boix , 1905. Plaça Mossèn Jacint Verdaguer, 6. 

Casa Antoni Pous , 1907. Actualment és una llar d’infants. Nou de Sant Pere, 42. 

Casa Concepció Monset , 1907. Font Vella, 91. 

Casa Geis , 1907. Antic Museu de la Ràdio. Actualment és un local social. Gavatxons, 9. 

Casa Higini Roca , 1907. Gavatxons, 19. 

Basílica del Sant Esperit (capella del Santíssim), 1907. Plaça Vella, s/n. 

Hospital de Sant Llàtzer,  1907 (ampliació). Antic convent i església de Sant Francesc, antic dipòsit 

carcelari. Plaça Doctor Robert, 1. 

Vapor Ros  (nau interior),1907. Racó, 15. 

Fundació Busquets , 1908. Cisterna, s/n. 

Societat General d'Electricitat , 1908. Actualment és un restaurant. Unió, s/n. 

Fàbrica Gibert i Junyent , “La Electra”, 1911. Sant Isidre cantonada amb Pantà. 

Magatzem Emili Matalonga , 1911. Sant Pau, 9. 

Casa Badia , 1913. Església, 16. 

Casa Joan Marcet , 1913. Raval de Montserrat, 12-14. 

Casa Matalonga , 1914 (reforma). Topete, 66-68. 

Casa Lluís Salvans , 1915 (reforma). Sant Antoni, 32. 

Condicionament Terrassenc , 1915–1917. Passeig 22 de Juliol, 218. 

Casa Benito Badrinas , 1916. Passeig del Comte Egara, 2-4. 

Casa Ramon Samaranch , 1916. Volta, 13. 

Fàbrica Pere Font Batallé , 1916. Doctor Cabanes, 22. 

Casa Soler , 1916-1918. Sant Leopold, 56-60. 

Casa Emilio Soler , 1917. Joaquim de paz, 28. 

Casa Pere Mª Armengol , 1920 (reformes i ampliació). Palla, 23. 

Fàbrica Amorós i Muntaner , 1920. Antiga fàbrica Marcet Poal. Rasa, 24-26. 

Magatzem Marcet i Poal , 1920. Rasa, 24. 

Gran Casino del Foment de Terrassa , 1920-1921. Font Vella, 78. 

Casa Eusebi Noguera , 1924. Sant Antoni, 71-73. 

Despatx Font Batallé , 1924. Actual Banc Exterior d’Espanya. Vall, 61-65. 

Casa Ingnasi Escudé Galí , 1930. Nord, 79. 

Edifici dels Jutjats de Primera Instància (“La Gota de Llet”), 1930. Unió, 36-38. 



Adaptació i canvi d’ús de l’edifici “Acondicionamiento Terrasense” 10 

Obres destacades de Lluís Muncunill a Terrassa 

 

Ajuntament de Terrassa, 1900–1901. 

La façana i la sala capitular són dissenys de Muncunill. 

Raval de Montserrat, 16-20. 

 

 

Confiteria de la vídua Carné , 1900–1902. 

Actual farmàcia Albinyana. 

Raval de Montserrat, 48. 

 

 

 

Palau d'Indústries , 1901. 

És la seu de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET), adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Colom, 1. 

 

 

Vapor Aymerich Amat i Jover , 1907. 

Actual seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Hi destaca la nau central de més de 

10.000 m², amb una bonica coberta basada en voltes catalanes recolzades sobre columnes de ferro. 

Rambla d'Egara, 270. 
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Masia Freixa , 1907–1910. 

Inicialment va ser una fàbrica que Muncunill va transformar en residència. És, sens dubte, l'edifici més 

impactant del modernisme terrassenc. 

Parc de Sant Jordi. 

 

 

Quadra de la fàbrica Izard , 1921. 

Se'n conserva l'espectacular nau, que s'utilitza com a sala d'exposicions (Sala Muncunill). 

Plaça Didó, 3. 
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Obres destacades de Lluís Muncunill a altres localitats 

 

Torre de l’Àngel , 1907. 

Carretera de Talamanca, km. 7 (Matadepera). 

 

 

Campanar de Santa Maria , 1908. 

Plaça de l’Església (Ullastrell). 

 

 

 

Ajuntament de Rubí , 1923-25 (reforma). 

Antiga casa dels Rufé, construïda l'any 1845 i adquirida per l'Ajuntament l'any 1922. 

Plaça Pere Aguilera i Garriga, 1 (Rubí). 

 

 

L’Escardívol , 1923. 

Antiga filatura de seda, que el 1888 va esdevenir una pelleria. El 1921 va ser adquirida per Rubí 

Industrial S.A. i Lluís Muncunill va projectar la nau nord (1923). Actualment té un ús cultural i educatiu. 

Cadmo, 2-10 (Rubí). 
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2.2  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.2.1 ANTECEDENTS 

 

Objecte del projecte 

 

Reforma i ampliació d’un edifici ja existent destinat a allotjar dependències municipals. 

 

Persones que intervenen 

 

Aquest projecte ha estat elaborat per l’estudiant d’Arquitectura Tècnica a l’Escola Politècnica Superior 

de Barcelona: Pol Giménez Cuevas, amb DNI: 53292737-N. 

 

El tutor del present projecte ha estat l’arquitecte i professor de l’escola, Rafael Marañón González. 

 

Dades urbanístiques 

 

Informació urbanística: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM i PAUM) 

Data de vigència: 12-12-2003 

Règim del sòl: Sòl urbà consolidat 

Qualificacions: Sistema d'equipaments comunitaris 

Clau: E.7 

Ús dominant: E 

Protecció del patrimoni edificat: PRO F-8 Edifici del "Acondicionamiento Tarrasense" 

Protecció urbanística: Ferrocarrils ADIF 

 

Descripció del solar 

 

Referència cadastral: 7326301DG1072D0001TG 

Ubicació: Passeig Vint-i-dos de juliol, 218. Al districte 1 Centre. Terrassa. 

Superfície: 5.351 m2 

Perímetre: 312 m. 

Coeficient de participació: 100% 

Catalogació:  Edifici d’interès històric 

Data de construcció: 1913 

Context: Forma part de la façana a la via fèrria junt amb d’altres edificis antics 

i d’altres de recent construcció. La resta de la zona està constituïda 

per cases populars de planta baixa i un o dos pisos. 

Estat de conservació general: Bo. 

 

Fitxa cadastral 
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2.2.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

Programa de necessitats 

 

L’objecte d’aquest projecte és la remodelació de l’interior dels edificis que conformen el 

Condicionament Terrassenc, per a adaptar-lo al nou ús públic d’Ajuntament de barri. Es proposa 

ampliar i adaptar la part posterior a l’edifici històric i afegir una passarel·la que connecti els dos edificis 

a nivell de planta pis per a millorar la comunicació horitzontal. Pel que fa a la vertical, s’instal·laran dos 

ascensors hidràulics, un a cada edifici. 

 

Com a Ajuntament de barri, aquest projecta proposa dotar al complex amb dependències municipals 

com les de gestió del territori i qualitat urbana, atenció al ciutadà, polítiques socials, cultura i esports, 

gestió legal i econòmica, una sala de conferències i els diferents punts de recepció i informació, entre 

d’altres. 

 

Per a facilitar l’enteniment de les referències als edificis, el conjunt de l’edifici històric i la seva ampliació 

passarà a ser l’Edifici 1, mentre que l’annex serà l’Edifici2. 

Utilització 

 

EDIFICI 1 EDIFICI 2 
PLANTA BAIXA 

Vestíbul Vestíbul 
Nucli de comunicació vertical Nucli de comunicació vertical 
Recepció - Punt d'informació Recepció - Punt d'informació 
Zona d'espera Zones d'espera 
Banys Banys 
Àmbit de gestió del territori i qualitat urbana Àmbit de gestió de serveis a les persones 
  Assessoria de Medi Ambient   Assessoria de Polítiques Socials 

  
Direcció de Planificació Territorial, Llicències i 
Espais Públics     

Departament de gent gran, immigració i 
cooperació 

  Direcció d'Obres als districtes     Punt d'informació i atenció a la dona 
Atenció al ciutadà   Assessoria de Cultura i Esports 
  Serveis Generals     Promoció de l'esport 
  Servei d'Ocupació Municipal     Equipaments esportius 
Sala de descans i menjador     Patrimoni cultural 
        Equipaments culturals 
      Oficina Integral de la Seguretat Social 
    Seguretat ciutadana i protecció civil 
    Menjador 

PLANTA PIS 
Vestíbul Vestíbul 
Nucli de comunicació vertical Nucli de comunicació vertical 
Nucli de comunicació horitzontal Nucli de comunicació horitzontal 
Recepció - Punt d'informació Recepció - Punt d'informació 
Banys Banys 
Sala de neteja Sala de neteja 
Arxiu històric Àmbit de gestió humana 
Gerència   Direcció de Recursos Humans 
  Despatx del Gerent   Direcció de Comunicació i Qualitat dels Serveis 
  Secretaria General   Sala de reunions 
  Sala de reunions Àmbit de gestió legal i econòmica 
  Terrassa   Direcció de Tecnologia 
Sala de conferències   Servei Jurídic 
Magatzem   Tresoreria 
    Sala de descans 
    Terrassa 
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Quadre de superfícies 

 

EDIFICI 1 
    

PLANTA BAIXA 
Estança Sup. (m 2) 
Vestíbul 91,94 
Nucli de comunicació vertical i circulacions 84,12 
Recepció - Punt d'informació 19,92 
Zona d'espera 75,83 
Banys 50,58 
Àmbit de gestió del territori i qualitat urbana   
  Assessoria de Medi Ambient 17,97 

  
Direcció de Planificació Territorial, Llicències 
i Espais Públics 46,35 

  Direcció d'Obres als districtes 47,92 

112,24 

Atenció al ciutadà   
  Serveis Generals 160,39 
  Servei d'Ocupació Municipal 34,75 

195,14 

Sala de descans i menjador 29,03 
    
 TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA BAIXA  658,80 
    
    

PLANTA PIS 
Estança Sup. (m 2) 
Vestíbul 114,48 
Nucli de comunicació vertical i circulacions 112,48 
Recepció - Punt d'informació 8,26 
Banys 27,81 
Sala de neteja 10,90 
Arxiu històric 19,76 
Gerència   
  Despatx del Gerent 34,47 
  Secretaria General 26,64 
  Sala de reunions 44,62 
  Terrassa 15,15 

120,88 

Sala de conferències 152,32 
Magatzem 27,20 
    
 TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA PIS  566,89 
    
 TOTAL SUP. ÚTIL EDIFICI 1  1225,7 

 
EDIFICI 2 

     
PLANTA BAIXA 

Estança Sup. (m 2) 
Vestíbul 92,34 
Nucli de comunicació vertical i circulacions 57,31 
Recepció - Punt d'informació 7,12 
Zones d'espera 71,65 
Banys 40,92 
Àmbit de gestió de serveis a les persones   
  Assessoria de Polítiques Socials 21,16 

   
Departament de gent gran, immigració i 
cooperació 

   Punt d'informació i atenció a la dona 
49,04 

  Assessoria de Cultura i Esports 20,88 
   Promoció de l'esport 
   Equipaments esportius 
   Patrimoni cultural 
   Equipaments culturals 

39,07 

  Oficina Integral de la Seguretat Social 49,04 

179,19 

Seguretat ciutadana i protecció civil 41,60 
Menjador 16,87 
     
  TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA BAIXA  507,00 
     
     

PLANTA PIS 
Estança Sup. (m 2) 
Vestíbul 26,89 
Nucli de comunicació vertical i circulacions 105,61 
Recepció - Punt d'informació 8,50 
Banys 26,34 
Sala de neteja 10,32 
Àmbit de gestió humana   
  Direcció de Recursos Humans 22,53 

  
Direcció de Comunicació i Qualitat dels 
Serveis 16,92 

  Sala de reunions 22,68 

62,13 

Àmbit de gestió legal i econòmica   
  Direcció de Tecnologia 16,53 
  Servei Jurídic 15,98 
  Tresoreria 16,84 

49,35 

Sala de descans 16,20 
Terrassa 29,70 
     
  TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA PIS  335,04 
     
  TOTAL SUP. ÚTIL EDIFICI 2  842,04 

 
 

TOTAL SUP. ÚTIL EDIFICI 1 + EDIFICI 2 = 2067,74 m 2 
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2.3  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
2.3.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
Enderrocs 
 
Prèviament s’han d’anul·lar les instal·lacions existents. 

 

S’inicia l’enderroc de les zones susceptibles a ser enderrocades segons plànol, mitjançant sistemes 

manuals i mecànics. 

 

L’enderroc de manera manual dels element divisoris i part d’elements estructurals es farà utilitzant 

martells hidràulics, prenent les mesures preventives necessàries per a evitar esfondraments. 

L’enderroc de paviments i soleres es realitzarà manualment amb martell picador. La càrrega de runa es 

farà manualment sobre contenidor i transport a abocador autoritzat. 

 

Estructura 

 

L’edifici històric conserva les parets originàries construïdes amb maons ceràmics i formant gruixos que 

van dels 10 cm. als 40 cm. i suporten les  càrregues del mateix. A la proposta, s’opta per conservar els 

més importants, els de 40 cm., i suplir la resta de sistema estructural a base de pilars de formigó armat 

de 30x30 cm. 

 

Els forjats estan formats, presumiblement, per viguetes de fusta i revoltons ceràmics i es decideix 

conservar els de l’edifici històric pel seu bon estat. A la part reformada els forjats s’actualitzen i es 

construeixen amb viguetes metàl·liques, revoltons ceràmics i les armadures necessàries. 

 

Tancaments 

 

Es mantenen les façanes de l’edifici històric intactes precisament pel seu valor modernista. Les façanes 

de l’annex es reformen amb un esperit conservacionista, ja que es recupera la línia original de 1915 a 

la cantonada nord-oest. Pel que fa a la façana est d’aquest mateix edifici, s’obre una terrassa i dues 

finestres a nivell de planta pis, sent aquesta les úniques modificacions a la façana amb menys 

rellevància històrica. 

 

Les façanes que donen al pati reben la major transformació, ja que s’instal·len murs cortina, a la cara 

est al llarg pràcticament de tota la façana i a l’oest una caixa de vidre que sobresurt de l’edifici. El mur 

cortina de la façana interior est està sustentat per muntants estructurals metàl·lics de secció quadrada 

de 20x20 cm. col·locats cada 200 cm. aproximadament, amb ruptura de pont tèrmic mitjançant la 

interposició d’una junta intercalaria de PVC reforçat. Aquest pilars es troben arriostrats per travessers 

també metàl·lics i de secció quadrada (10x10 cm.) recolzats en perfils L i soldat el conjunt. L’ancoratge 

dels pilars als forjats es realitza mitjançant pletines, perfileria i peces especials. Els diferents elements 

de vidre que conformen el mur cortina són subjectats per fixacions tipus aranya i ròtula, que fan 

ancorades als pilars o als travessers segons dimensionat. 

 

La caixa de vidre de l’edifici annex segueix el mateix sistema, però substitueix els pilars metàl·lics per 

pilars de formigó. Els travessers i les fixacions són del mateix tipus. 

 

L’envidrament d’ambdós murs cortina es realitza amb vidre acústic  de tipus Climalit 4+4/16/8 format 

per vidre laminar interior (4+4 mm.) amb làmina de butiral de polivinil incolor esmorteïdora del so, 

cambra d’aire deshidratat (16 mm.) i lluna exterior simple incolora (8 mm.) amb tractament de baixa 

emissivitat. 

 

La façana est conserva la forma originària, però a nivell de planta pis, i deixant 130 cm. de terrassa, 

s’aixeca un altre mur cortina d’una sola planta seguint els sistemes descrits anteriorment a la façana de 

l’ampliació de l’edifici històric. 

 

Coberta 

 

La coberta inclinada de l’edifici històric també es conserva en el seu estat original. 

 

L’ampliació d’aquest, compta amb una coberta plana no transitable formada pel formigó de formació de 

pendents (1%), rematat amb una capa de morter de 3 cm., capa separadora de geotèxtil a base de 

polipropilè i polietilè, antialcalí, amb resistència a la perforació de 1500 N, membrana impermeabilitzant 

formada per una làmina de poliolefina termoplàstica reforçada amb malla de polièsteer de 1,14 mm. De 

gruix, aïllament tèrmic de poliestirè extruït de resistència a compressió de 3 kg/cm2 i un gruix de 50 

mm., capa separadora de geotèxtil termosoldat a base de polipropilè i polietilè i acabat amb llosa 

aïllant. 

 

L’edifici annex també conserva la seva coberta original, excepte en els trams reformats. 

 

Particions i elements interiors 

 

Les divisions interiors d’obra es resoldran amb parets de maó calat de 25x12x4,5 cm. per a revestir o 

29x14x10 cm., segons el cas. 
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En els banys de la planta baixa dels dos edificis trobem un conjunt de cabines que allotgen els inodors i 

les mampares de les quals estan conformades per un nucli d’escuma aïllant i un bastidor metàl·lic 

galvanitzat electrosoldat al qual si li adossa una làmina esmaltada, amb un espessor final de 80 mm. 

 

Els cel-rasos que trobem al llarg de totes les plantes estan formats per safates tegulars de fusta de 

dimensions 600x600 mm. Aquestes safates tenen una ànima de tauler de fibra de densitat mitja laminat 

de 16 mm. de gruix, estan tractats amb una làmina de melanina ignífuga i acabats amb la cara vista 

laminada en fusta de 0,6 mm., amb un gruix final de 22 mm. Es col·locaran amb perfileria totalment 

oculta d’acer galvanitzat, penjada del forjat mitjançant grapes regulables amb pern roscat i encaixat a 

pressió al perfil. A la sala d’actes es col·locaran panells acústics a base de guix laminat de 13 mm. de 

gruix acabat amb perforacions, amb incorporació de vel acústic de fibra de vidre a la cara posterior. 

 

La fusteria interior anirà integrada als panys d’obra lateralment. Les portes seran batents o corredisses 

segons el cas, amb estructura interior de fusta i acabat amb DM per a pintar. Totes tindran una alçada 

de pas de 210 cm., mentre que l’amplada de pas variarà segons plànol. Les portes i tancaments 

envidriats es resolen amb vidre de seguretat laminat 8+8. 

 

Acabats 

 

A l’hora de triar els diferents paviments s’ha escollit la casa Vives, especialitzada en gres porcellànic, 

gres de pasta vermella i de pasta porcellànica. En el cas d’aquesta proposta, s’ha optat pels següents 

tipus de paviments porcellánic: 

 

1 Baiona Natural, de 30x30 cm., per a les terrasses. 

2 Legend-R Iroko, de 14,4x59,3 cm., per a les sales de descans, menjadors. 

3 Lucca-SPR Avellana, de 59,3x59,3 cm., per a les zones d’atenció al públic. 

4 Lucca-SPR Beige, de 59,3x59,3 cm., per a les zones comuns. 

5 Lucca-SPR Noce, de 59,3x59,3 cm., per a les sales de neteja, arxiu i magatzem. 

6 Orsa-CR Avellana, de 14,4x89,3 cm., per a la passarel·la. 

7 Orsa-CR Beige, de 14,4x89,3 cm., per a la sala d’actes. 

8 Paramo Marrón, de 14,3x119,3 cm., per als despatxos. 

9 Vendôme-CR Basalto, de 14,4x59,3 cm., per als banys. 

 

I el paviment de pasta porcellànica: 

 

10 Titán Auriel Natural, de 45x45 cm., per al despatx del gerent, la secretaria general i la sala de 

reunions. 

 

Per últim, el paviment del pati entre edificis, està format per lloses de formigó de 200x200 cm., 

ribetejades amb perfil metàl·lic i amb juntes de maó massís de cantell. 

 

 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  
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Els revestiments generals a totes les estances es realitzen amb una capa d’enguixat i posteriors capes 

de pintura segons el color a convenir. A la sala d’actes trobem un revestiment de fusta massissa amb 

un tractament ignifugat que cobreix tota el parament vertical on es troba l’accés a la sala. I als banys 

s’utilitza revestiment de pasta blanca amb rajola ceràmica premsada en sec, també de la casa Vives, 

del model Essen Plomo, de 23x33,5 cm. 

 

 

 

 

Equipaments diversos 

 

Es col·loquen dos ascensors hidràulics d’ús públic, un a cada edifici, sense sala de màquines. Amb un 

recorregut de dues parades, planta baixa i planta pis, es tracta d’un ascensor amb capacitat per a 10 

persones, una càrrega màxima de 800 kg. I totalment adaptats per a usuaris amb cadira de rodes. 

Model MP H de MP Ascensores. 

 

També es disposa d’una elevador de curt recorregut per salvar un desnivell de 2 metres. Aquest 

elevador consta d’una plataforma de 1050x1400 mm. i admet una càrrega màxima de 300 Kg. Model 

SV-4000 de Tecni-Valles. 

 

2.3.2 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Instal·lació de fontaneria 

 

Les característiques d’aquest subministrament són les següents: 

 

-  Procedència de l’aigua potable: Xarxa pública 

-  Punt de connexió: Carrer de la Mare de Déu dels Àngels (Edifici 1) 

 Carrer del Canonge Rodó (Edifici 2) 

-  Pressió disponible a la xarxa pública: 4 bar 

 

La instal·lació de fontaneria (AFS) es composa de diverses parts. Des de la xarxa de distribució surt 

una escomesa on es col·locarà una clau de presa, una clau de registre i una clau de pas o clau general 

de l’edifici. En aquesta darrera, és on comença el tub d’alimentació de l’edifici, que enllaça amb la 

instal·lació interior. Per a l’escomesa i el tub d’alimentació s’utilitza polietilè d’alta densitat, mentre que 

pels muntants, derivacions i alimentacions a cada aparell, coure. 

 

Les canonades que conformen la xarxa d’aigua freda sanitària són de coure i estan aïllats amb escuma 

elastomèrica. Per tal de facilitar el futur manteniment es disposa de vàlvules de tall a l’entrada de cada 

nucli de consum d’aigua. Els principals elements consumidors AFS són els rentamans i els inodors. Els 

recintes humits són, en essència, els serveis higiènics. Les aixetes dels lavabos són temporitzades 

amb pulsació suau i tenen elements estalviadors d’aigua, com el regulador de cabal. 

 

Instal·lació de sanejament 

 

El disseny i l’execució de la instal·lació segueix, complint amb les indicacions establertes, el CTE DB-

SH 5: Evacuació d’aigües. 

 

El sistema de clavegueram existent a Terrassa és separatiu. La connexió de les aigües residuals a la 

xarxa de clavegueram es realitza per mitjà d’un tub de PVC de 200 mm. que s’origina a la planta baixa. 

El sistema de recollida de pluvials és independent del de fecals i origina dos conductes de PVC, un de 

200 mm. de diàmetre i l’altre de 160. 

 

Els baixants principals, tant d’aigües pluvials com residuals, s’ubiquen en els passos d’instal·lacions 

indicats en plànols. Tots ells es realitzen sense cap mena de desviació, exceptuant les indicades 

segons plànols, i amb diàmetre uniforme. Tots els baixants es realitzen amb PVC segons normes UNE. 
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Els col·lectors de les dues xarxes de sanejament van penjats en totes les plantes, subjectats per 

abraçadores cada 150 cm. garantint que, com a mínim, hi hagi una pendent de l’1% en tot el seu 

recorregut i sempre descendent fins arribar al baixant o element de connexió proposat. Els col·lectors 

penjats són de PVC segons normes UNE i els soterrats de PVC sèrie SN-8. 

 

Dimensionat de les unitats de desguàs que generen aigües negres: 

 

Aparell sanitari 
Unitats de 

desguàs (UD) 

Diàmetre 

(mm) 

Lavabo 2 40 

Inodor 5 100 

Urinari suspès 2 40 

 

Característiques de disseny de la instal·lació: 

 

-  Edifici d’ús públic 

-  Intensitat de pluja segons CTE: 110,00 mm/h 

-  Distància màx. entre inodor i baixant: 1,00 m. 

-  Distància màx. entre altres aparells  i baixant: 4,00 m. i pendent d’entre 2,5-5% 

-  Distància entre sifó i baixant: ≤ 2,00 m. 

-  Traçat senzill per obtenir una evacuació per gravetat 

 

Instal·lació de protecció contra incendis (PCI) 

 

Segons la normativa aplicable que figura al CTE DB-SI, és obligatòria la instal·lació d’elements de 

protecció contra incendis, com els següents: 

 

-  Extintor portàtil: Es preveu la instal·lació d’un conjunt d’extintors amb una eficiència mínima de 21A-

113B i distribuïts convenientment de tal manera que la distància des de qualsevol origen d’evacuació 

fins a un extintor no superi els 15 m. Els extintors es col·loquen de manera que el seu extrem superior 

estigui a una alçada respecte al terra menor que 1,70 m. i de manera que puguin ser utilitzats de 

manera fàcil i ràpida i es col·loquen en llocs visibles i accessibles. 

 

-  Senyalització de les instal·lacions manuals de PCI: D’acord amb el punt 2 de la Secció 4 del DB del 

CTE, tots els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual estaran convenientment 

senyalitzats mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1, amb les següents mides: 

 

-  210x210 mm. quan la distància d’observació de la senyal no superi els 10 m. 

-  420x420 mm. quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre els 10 i els 20 m. 

-  594x594 mm. quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre els 20 i els 30 m. 

 

Totes aquestes senyals seran visibles, fins i tot, en cas de fallida de la instal·lació d’enllumenat. Amb 

aquest objectiu, es podrà disposar de fonts lluminoses externa o interna a la pròpia senyal, o bé seran 

autoluminescents d’acord amb la norma UNE 23035-4:1999. 
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3  CAPÍTOL II: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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4  CONCLUSIONS 

 
M’ha agradat comprovar que el Projecte Final de Carrera és un molt bon resum dels coneixements 

adquirits durant la carrera i de com de completa és la preparació que rebem en aquesta titulació. Amb 

això vull dir que un projecte que requereix unes capacitats tan multidisciplinars t’obliga a controlar tots 

els aspectes que afecten a una adaptació i canvi d’ús, com és el cas. Per tant, des de la més profunda 

humilitat, la primera conclusió és que, després d’acabar el PFC, em sento preparat per afrontar la línia 

de l’arquitectura que més m’agrada, la rehabilitació. 

 

Una altra conclusió que trec és que la organització de la feina és clau. Vull fer èmfasi en aquest punt 

perquè, per més que sembli obvi, he trobat de vital importància aspectes com: marcar-me petits 

objectius, desglossar el treball en categories, i a la vegada aquestes, en subcategories, elaborar 

retroplannings, aprendre a assignar el temps adequat a les tasques a realitzar, entre d’altres. En aquest 

aspecte, haig de reconèixer que he fet curt, no m’he sabut administrar prou bé. 

 

Vull destacar el paper que juga el tutor en guiatge del PFC. Crec que és imprescindible que existeixi 

aquesta figura perquè en moments de desesperació i bloqueig, sempre va bé que algú amb més 

experiència i més perspectiva et doni aquella petita empenta tan necessària. Ara bé, també vull 

aprofitar per dir que hagués agraït més ordre en el sistema de correccions, com per exemple establir un 

règim de visites fix pel que fa a la freqüència i a hores concertades, sempre dins un marc oportú de 

flexibilitat entre alumne i tutor, però amb uns paràmetres mínimament establerts. Frustra molt el 

sistema d1”agafar número” i haver d’esperar el teu torn perdent vàries hores de feina potencial. 

 

Per últim, vull remarcar com et canvia com a persona i com a futur professional el procés que va des de 

l’acceptació de la proposta fins a l’entrega del projecte. En el meu cas, he après a afrontar contrarietats 

de tipus organitzatiu, diferències d’idees amb el tutor i amb mi mateix, el ritme de treball quan estàs 

sota tutela, els canvis i més canvis que es produeixen al llarg de l’elaboració del projecte, etc. Tot això 

és el que m’ha fet créixer com a persona en una vessant de caire professional, però també personal.
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