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RESUM 
 
El present Projecte Final de Grau presenta l’estudi sobre el projecte de reforma i canvi d’ús del Centre 

Parroquial "Lluïsos d'Horta" de Barcelona. 

Situat al carrer Feliu i Codina 7-9, és una zona qualificada com a casc antic, formada per habitatges de 

tipus unifamiliar i plurifamiliar de tipus aïllat i entre mitgeres. L’edifici consta d’un únic  cos dins del qual 

trobem tres zones ben diferenciades, la zona del teatre, la zona de la cafeteria/bar i la zona d’aules. 

L’estudi es basa primerament en una visió global de l’estat actual de la construcció, que data de 1886, 

una breu explicació de la seva història, el seu context social i de les seves característiques 

constructives. 

Un cop fet aquest estudi general del centre per a determinar i diferenciar quina és la distribució del 

conjunt i quines funcions tenien cadascun dels espais, ens centrarem en els elements que son 

necessaris per d’ur a terme el canvi d’ús i convertir-lo en un auditori. Perquè funcioni com a tal, caldrà 

dur a terme la reforma necessària per adaptar-lo a les normatives vigents i eliminar la falta 

d’accessibilitat, per tal de connectar i fer funcionar conjuntament les tres zones del centre.  

Seguidament, es presentarà la proposta d’intervenció del centre i les modificacions respecte l’estat 

actual del conjunt i les noves funcions que atribuïm als nous espais creats o antics espais als quals ara 

els posem en ús o els atribuïm un de nou i que aniran en concordança a les noves activitats que volem 

que el centre ofereixi. 

Finalment, es presenten les conclusions del estudi de so de la part estudiada i quines són les propostes 

a nivell acústic per a resoldre favorablement el problema de l’aïllament i condicionament acústic que 

serà necessari per una correcta transmissió del so a tota la sala. 

L’objectiu del projecte és fomentar les activitats socials, culturals i d’oci del barri i dels barris propers, i 

realitzar les actuacions corresponents per a la millora del centre, sempre de manera responsable amb 

el medi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
 

This poject presents the study about the reform of the building called "Lluïsos d'Horta" a building in 

Barcelona. 

It is located in Carrer Feliu I Codina 7-9, the building is formed by a main part divided in three 

differentiated zones: the theater, the cafeteria and the classes. 

My study is based in five parts. The first part is the study of the building, in it I will create a global vision 

about the actual state of the building, a brief explanation about its history, the social context and its 

construction characteristics.  

Once I have done the general study I will focus in seeing which elements are necessary to be able to 

create the auditorium. These elements are mainly three: adapt the building to the actual laws, eliminate 

the lack of accessibility and connect the three parts of the building.  

After studying the different elements I need to reform I will present I will present my intervention 

proposal in the building and all the modifications I would do to the building.  

Finally, my conclusions about the sound characteristics of the building and I will expose my solutions for 

the acoustic in the auditorium. The main goal of this project is promote social, cultural and leisure 

activities for the neighborhood and it's surroundings, always performing those changes for the 

improvement of the building and being responsible with the environment. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La ciutat de Barcelona és una ciutat que ha viscut un gran creixement, sobretot a principis del segle 

XIX, quan municipis independents com Gràcia o Horta es va adherir  a la ciutat. 

Amb aquesta unió Horta, comença a deixar de ser una vil·la agrícola per integrar-se totalment a la 

ciutat però sense perdre el toc de vil·la que encara avui en dia conserva. 

És aleshores quan es produeix una significativa millora en l’àmbit educatiu i cultural donant lloc a la 

fundació de diverses entitats de caràcter religiós com a prolongació de l’acció eclesiàstica en el camp 

social. Així es com apareix “l’acadèmia de Sant Lluís de Gonzaga”, que més endavant es canviarà el 

nom per l’actual “Centre Parroquial Lluïsos d’Horta”. Segueix l’exemple d’associació juvenil de l’època. 

Aquesta associació va ser formada pel rector d’Horta i s’encarregava de les activitats culturals com el 

teatre, doncs no hi havia cap altre espectacle al poble d’Horta. Al principi les tardes de teatre es feien a 

una quadra habilitada com a tal. 

Al poc temps, degut a la demanda del públic  decideixen traslladar l’activitat a l’edifici actual al carrer 

Feliu i Codina, i anar-ho millorant per oferir més activitats a la gent com el frontó que era un esport molt 

comú de l’època. Així, a principi del segle XX l’activitat del centre estava molt consolidada i era 

constant.  

Degut al caràcter religiós del centre va patir un incendi durant la Guerra Civil i es va perdre tota la 

documentació de l’edifici i de la biblioteca que tenia. Va ser reconstruït amb els anys, però amb el 

temps ha anat perdent el caràcter religiós i s’ha convertit en un centre cultural del barri. Per desgracia 

cada cop amb menys assistència de públic perquè les activitats que es realitzen no son del tot 

atractives per la gent jove i les instal·lacions no estan adaptades a les necessitats actuals de la gent. 

 

L’objectiu d’aquest treball és la realització del Projecte de reforma i canvi d’ús del Centre Parroquial 

Lluïsos d’Horta per a tornar a donar ús al conjunt en general tal i com funcionava en els seus inicis amb 

determinades millores d’acord a les necessitats actuals. 

El projecte s’estructura en l’estudi històric-constructiu i les característiques constructives de l’edifici. 

Finalment, es proposa un programa d’usos segons el qual he modificat i adaptat part de la distribució 

interior del centre, mantenint i restaurant les façanes donant un aire renovat amb la nova coberta. Un 

element a destacar dins el nou Centre és l’ascensor, que facilitarà una comunicació vertical adaptada, 

juntament amb la dotació de nous espais polivalents. 

1. INTRODUCTION 

Barcelona is a city that has experienced tremendous growth, particularly in the early nineteenth century, 

when independent municipalities or as Grace Huerta joined the city. 

To this union Horta begins to stop being a villa agricultural integrate fully in the city but without losing 

touch villa still retains today. 

This is when there is a significant improvement in the educational and cultural resulting in foundation of 

various religious organizations as an extension of the church in the social action. Thus it appears "the 

academy of St. Louis of Gonzaga," which was later renamed to the current "Parish Center Lluïsos 

Horta." Follow the example of the youth association of the time. 

This association was formed by the director in charge of Horta and cultural activities such as theater, 

because there was no other show in the town of Horta. At first afternoon drama became a block 

empowered as such. 

Soon, due to public demand decide to move the activity to the current building on the street Feliu i 

Codina, and it was better to offer more activities people like the pediment was a very common sport of 

time. Thus, in the early twentieth century activity center was well established and was constant. 

Due to the religious center suffered a fire during the Civil War and lost all the documentation of the 

building and the library had. It was rebuilt over the years, but over time has lost the religious character 

and has become a cultural center of the district. Unfortunately increasingly less public assistance 

because the activities undertaken are not quite attractive to young people and the facilities are not 

adapted to the current needs of the people. 

The aim of this work is the project of reform and change of use of the Parish Center Lluïsos Horta to 

give back to the group in general use as it worked in the beginning with certain improvements according 

to current needs. 

The project is structured in studying historical construction and construction features of the building. 

Finally, we propose to use a program under which I have modified and adapted the interior layout of the 

center, maintaining and restoring the facades giving a renewed air with the new cover. One item to note 

in the new center is the elevator, which will provide a tailored vertical communication, together with the 

provision of new multipurpose spaces. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 

 

2.1. DADES GENERALS 

 

Horta es un barri pertanyent al districte d’Horta-

Guinardó a Barcelona.  

Va ser un vil·la independent fins al 1904 que amb 

altres barris es va adherir a la ciutat de Barcelona, 

per tal de formal part de l’actual àrea metropolitana 

de la ciutat. 

El barri té un total de 26.543 habitants i està 

considerat com un barri residencial, allunyat de la 

zona cèntrica de la ciutat. 

 

 

 

 

 

L’edifici d’estudi d’aquest projecte és el Centre 

Parroquial Lluïsos d’Horta, conegut popularment 

amb el noms “dels Lluïsos”.  

Està situat al carrer Feliu i Codina número 7-9, 

al nucli antic del poble, proper a la plaça Eivissa 

considerada com el centre del barri. El barri 

conversa l’estructura de poble antic i tota 

l’estructura del mateix gira al voltant d’aquesta 

plaça. Segons el PGM el nostre edifici està 

considerat com a zona del casc antic, en 

substitució de l’edificació antiga. 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPTION OF THE BUILDING  

 

2.1. GENERAL  

 

Horta district belonging to Horta-Guinardó inside 

Barcelona.  

It was an independent villa until 1904 with other 

districts joined Barcelona in order to present a 

formal part of the metropolitan area of the city.  

The district has a total of 26,543 inhabitants and is 

considered a residential neighborhood, far from 

the central city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The building of this project is to study the Parish 

Center Lluïsos Horta, popularly known names "of 

Lluïsos."  

Is located Feliu i Codina number 7-9, in the old 

town, near the Plaza Ibiza considered the center of 

the neighborhood. The neighborhood structure of 

conversation the old town and the whole structure 

of it revolves around this place. According to our 

PGM building is considered old town area, 

replacing the old building. 
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L’edifici és un edifici amb una de les façanes com a mitgera, es de planta trapezoïdal i consta de planta 

soterrani, planta baixa, planta primera, planta segona i planta coberta. Els edificis que l’envolten són de 

tipologia familiar tant unifamiliar com plurifamiliar. 

El complex està composat per una àmplia sala de teatre i un bar que connecten directament.  

El Centre Parroquial dels Lluïsos d’Horta es una entitat cultural sense ànim de lucre on el socis són els 

propietaris de l’immoble.  

L’associació va ser creada a meitat del s. XIX al 1866 com una associació eclesiàstica juvenil, caràcter 

que actualment no conserva. Es una de les entitats més antigues i conegudes del barri juntament amb 

el Foment Hortenc i el Centre Cívic Matas i Ramis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Imatge de la façana principal. 

 

 

The building is a building with facades as Mediatrix is trapezoidal in shape and consists of basement, 

ground floor, first floor and second floor deck. The buildings around it are both single-family and multi-

family type family.  

The complex comprises a large theater and a bar that connect directly.  

The Parish Center of Lluïsos Horta is a nonprofit cultural organization where the members are the 

owners of the property.  

The association was created in the mid-century. XIX 1866 as a church youth association, which 

currently retains character. It is one of the oldest and most well known organizations in the 

neighborhood along with Hortenc Development and Civic Center Matas and Ramis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image of the facade. 
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“Els Lluïsos” és un edifici que funciona com a un nucli cultural i d’esbarjo del barri amb una gran 

capacitat, sobre uns terrenys d’aproximadament 747 m2 de superfície.  

 

- Dades del cadastre 

 

 

 

2.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 

 

Situat al casc antic del poble, els 

Lluïsos està envoltat principalment 

per edificis d’habitatges. La 

zona on està situat esta formada per 

un nombre important d’equipaments 

públics i elements històrics 

catalogats per la ciutat. És proper a 

escoles d’ensenyament infantil, 

educació primària i secundaria, 

com ho podria el Col·legi de la Salle 

d’Horta; i està comunicat a través 

d’una xarxa urbana d’autobusos, a 

més de dues estacions de metro 

properes. 

 

"The Lluïsos" is a building that functions as a core cultural and recreational district with great capability 

on land approximately 747 m2.  

 

- Cadastre 

 

 

2.2. CHARACTERISTICS OF THE NEARBY 

 

Located in the old town, the Lluïsos is 

surrounded primarily by residential 

buildings. the  

area where it is located is composed 

of a large number of public facilities 

and historic features  

cataloged by the city. It is close to 

schools nursery, primary and 

secondary  

as could the College de la Salle Horta; 

and is connected through an urban 

bus network, as well as two metro 

stations nearby. 
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La parcel·la on s’ubica l’habitatge no hi ha canvis de nivell significatius, però als carrers pròxims la cosa 

va canviat cada cop que ens anem apropant més a la muntanya de Collserola. Està situat a un carrer 

horitzontal i pla. 

 

Actualment, el Centre està dividit en tres àmbits diferenciats segons els usos. El primer seria la zona 

del teatre. Trobaríem també la zona del bar que funciona de manera autònoma i la zona de les sales i 

espais pels tallers. Totes les zones seran objecte d’intervenció. 

Pel que fa als accessos, només te dos accessos situats a la façana principal, que és la que dona al 

carrer Feliu i Codina. L’accés principal és el que dona a la zona de vestíbul, l’altre dona a un passadís 

que condueix al bar o a les sales. 

 

 

 

Imatge de l’interior del bar. 

 

 

 

 
 

The plot is located in the house there is significant level changes, but the streets next thing he changed 

whenever we get closer to the Collserola mountain. Located one block horizontal plane.  

Currently, the Center is divided into three distinct areas according to use. The first is the area of the 

theater. Also find the bar area that operates autonomously and the area of the rooms and spaces for 

workshops. All areas will be subject to intervention.  

As for access, only two entrances located on the main façade, which is facing the street Feliu i Codina. 

The main entrance is the woman in the lobby area, the other woman in a bar or corridor leading to the 

rooms. 

 
 
 
 
 

 
Image inside the bar. 
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Imatge de l’interior del teatre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de l’interior d’una de les sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image inside 

the theater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image inside one of the rooms. 
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3 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’EDIFICI 

 

Barcelona, ciutat industrial i comercial, entra en el segle XIX en una època de plena efervescència. En 

aquest context apareixen les primeres societats catòliques com una prolongació de l'acció eclesiàstica 

en el camp social, moral, artístic 

o esportiu; així, doncs, durant la 

segona meitat del segle XIX 

sorgeixen una floració de 

Centres Catòlics Parroquials. 

L'any 1866 Mn. Lluís Cantarell, 

rector d'Horta, pertanyent a la 

parròquia de Sant Joan d’Horta 

va proposar a un grup de joves 

la constitució d'un Centre Catòlic 

a l’estil del que funcionava a 

Gràcia. La idea va tenir una 

excel·lent acollida. En un local de 

cal Xicus, al carrer Baix de 

Mariner 15, va començar la vida 

de la entitat amb el nom de 

Centre Moral Instructiu. 

      Imatge d’Horta l’any 1890, abans de l’adhesió a Barcelona 

La entitat va ser formada per tretze socis 

entre els que destaquen: Josep Pedrís de 

Ca la Peira, que en fou el president; 

Josep Grau, com a secretari; Pau Puges, 

com a director del quadre escènic. 

 

 

 

Imatge de la la parròquia de Sant Joan 

d’Horta a finals del s.XIX 

 

 

Ja de bon principi es va iniciar la secció de teatre, i com que no hi havia cap altre espectacle en el 

poble d'Horta, la quadra habilitada com a sala d'espectacles sempre s'omplia. 

Uns anys més tard, l’any 1883, i sota la direcció de Mn. Tomàs Casas, es va fer el trasllat de l'entitat al 

lloc on es troba en l’actualitat (Feliu i Codina, 7 , en aquella època carrer del Príncep) i es va posar sota 

l’advocació de sant Lluís, amb el nom d'Acadèmia de Sant Lluís Gonzaga.  L’any següent, es va adherir 

l’edifici adjunt, situat al carrer Feliu i Codina número 9, que era una antiga masoveria. A poc a poc 

s'anaren construint l'escenari, el frontó, el cafè, el pis per al conserge, etcètera. 

Aprofitant que el frontó era el joc de moda de l’època la pista del centre es va convertir en una de les 

més importants de Barcelona i cada cap de setmana atreia a molta gent per celebrar-hi campionats. 

L'any 1906 es va obrir dins de l’Acadèmia una escola, primer limitada als fills dels socis i que després 

es va ampliar a tot el poble d’Horta. Mn. Josep Bundó, rector de la parròquia veïna de Sant Antoni de 

Pàdua, va ser-ne el director. L'escola va funcionar fins l'any 1911, ja que aleshores van venir a Horta 

els Germans de la Doctrina Cristiana. 

L’any 1926 es varen emprendre millores importants a la sala d'espectacles i a l'escenari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imatge de l’interior de la sala d’espectacles. 
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 Imatge de l’interior de la sala d’espectacles. 

 

Durant els posteriors degut a l’inici de la segona República Espanyola , les revistes i diaris de barri van 

ser molt populars, al 1930 es va començar l’edició de La Vall d'Horta, revista mensual que es va 

publicar durant dos anys i mig. (Actualment aquesta revista s’ha recuperat). Aquest fet i degut a que no 

hi havia cap biblioteca al barri, els Lluïsos van format una biblioteca que va tenir un catàleg d’uns 1400 

llibres. 

Per desgracia, a l’any 1936 el panorama polític i social va canviar de manera dràstica,  es va produir la 

Guerra Civil Espanyola, que va ser molt destructiva a la ciutat de Barcelona. Va afectar plenament al 

centre, doncs degut a que tenia un transfons religiós,  es va produir un incendi que va destruir tota 

l'obra de més de setanta anys i va causar la ruïna gairebé total de l’edifici. 

Després, durant la guerra, la col·lectivitat de fusters de Barcelona va fer un cobert per instal·lar-hi un 

taller confederat que va durar fins al final de la guerra. Quan van entrar les tropes nacionals el varen 

utilitzar durant uns mesos com a quarter. 

Anys més tard, un cop acabada la guerra, l'any 1939, amb una improvisada vetllada, es va tornar a 

obrir al públic. Aquí es va iniciar l’època més trista i grisa, plena de dificultats. Gràcies a l’esforç d'uns 

pocs socis, però, es va anar reconstruint, a poc a poc i de mica en mica, sense interrompre les 

activitats. 

L’any 1951, es va dur a terme el gran projecte de reforma del centre del qual en tenim constància.  Els 

plànols mostren com el projecte que es va presentar va ser denegat en primera instancia per incomplir 

algunes normatives de l’època i es va haver de canviar el projecte per poder-lo dur a terme.  

En aquella època era un escenari al qual no faltava de res. 

 

 

 Plantes del projecte original denegat de reforma del 1951 
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Imatge on es veu com el  

projecte va ser anul·lat 

 

Durant molts anys es van representar 

obres de teatre cada quinze dies, Els 

Pastorets per Nadal i La Passió per la 

Quaresma. Els diumenges que no es feia 

teatre es feia cine amb una màquina de 16 

mm, fins l'any 1963 en què es va construir 

la cabina de cinema actual. 

 

 

 

 

 

 

Imatge de nens sortint del Centre 

Parroquial. Anys 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de les maquines de projecció de 

l’època 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de les 

maquines de 

projecció actuals. 
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Durant els anys 70’ van ser molt populars al barri les sessions de Cine fòrum on es passaven obres de 

Ingmar Bergman o de Richard Lester. 

 

 

Imatges de les antigues taquilles del centre. 

 

Des del anys 70 es realitzen activitats d’esbarjos com el teatre ,fotografia, tennis taula, cinema, etc... 

Actualment tenen un 800 socis inscrits que són els propietaris de l’edifici. No s’ha fet cap gran reforma 

des dels anys 50, degut a que el pressupost del centre es molt limitat, per tant els elements que hi 

trobem són els mateixos que els dels 50. Únicament han anat fent petites reformes, que fan de 

“pegats”, però no tots els elements que el componen compleixen les normatives actuals. La més 

important que actualment no compleixen es l’accessibilitat. Per això, una gran reforma com la que 

presenta aquest projecte seria un gran impuls pel centre, doncs no es tan popular com ho va ser durant 

el segle passat i ha de tornar a ser un gran centre de trobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la 

façana principal 

any 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la 

façana 

principal any 

2014. 
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4. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

 

LA FONAMENTACIÓ: 

 

A partir del context i l’època de l’edifici, té una antiguitat superior a l’any 1886, sabem que el sistema 

general de fonamentació és el de sabates contínues fetes amb maçoneria ordinària assentada sobre 

morter de calç i coronades amb una verdugada de quatre filades de maó manual agafades amb morter 

de ciment. La fonamentació dels murs de façana en la zona del Teatre té la característica d’estar en 

forma escalonada en la cara exterior i regular en l’interior per garantir l’equilibri del sistema i la 

contenció de les terres., ja que l’espai sota l’escenari es situa per sota de rasant. 

 

Faltaria no obstant, realitzar les cales corresponents per conèixer les fonamentacions amb detall. 

 

 

ESTRUCTURA VERTICAL I FAÇANES: 

 

L’estructura vertical de l’edifici està formada per un sistema de parets de càrrega de maó. Com ja 

s’ha desenvolupat en apartats anteriors, l’edifici es divideix en tres sectors ben diferenciats: La zona del 

teatre, la zona de la cafeteria/bar i la zona d’aules.  

Com ja he dit anteriorment, l’edifici es resultat de la combinació de dos edificacions, per lo qual es 

distingeixen clarament tres eixos de paret de càrrega de 30 cm de gruix, que son perpendiculars a 

façana i que suporten les encavallades de fusta del teatre i els forjats de les plantes. Per tant la majoria 

dels descensos de carregues son perpendiculars a la façana però, la façana també funciona com a 

element de descàrrega ja que fa d’eix amb la paret posterior del teatre de 15 cm. Aquesta tipologia es 

conserva a totes les plantes. 

Les encavallades de fusta que suporten la coberta carreguen sobre pilastres de maó massís de 

40x40cm. 

A nivell de materials, les parets estan realitzades maó massís manual de 30 o 15cm de gruix amb 

presència pilastres de 45 x 45cm . La peça estàndard de maó té unes dimensions de 29 x 14 x 4,5 cm i 

el conglomerant emprat és el morter de calç hidràulica. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imatge 1: Eixos verticals i horitzontals de càrrega. 
 
 

Altres estructures: 

 

A nivell estructural, existeix una diferència notable amb els edificis i espais annexos que es van 

construir més tard per ampliacions i canvis d’ús. Els materials a utilitzar en aquest casos per 

realitzar l’estructura de fàbrica són el maó de pla, el maó perforat i la totxana amb gruixos de 15 

cm, 10cm i 7cm. 

També trobem a la planta soterrani una estructura de pilars metàl·lics i bigues metàl·liques que 

aguanten el paviment de l’escenari. 
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Imatge 2: Estructura metàl·lica i de fusta de la planta soterrani. 
 
 

ESTRUCTURA HORITZONTAL: 

 

La solució constructiva predominant en els sostres de l’edifici és la de sostre de bigueta 

metàl·lica i entrebigat ceràmic, tot i que existeixen variacions en funció de l’època en que van 

ser construïts. 

Tots els sostres del projecte inicial estan realitzats amb perfils metàl·lics d’ala estreta i revoltó 

manual de dues rajoles i reblert, sobre el qual s’instal·la un paviment ceràmic o hidràulic.  

En la segona planta apareixen sostres sota coberta de bigues escairades de fusta 

de pi, que aguanten una part de la coberta de fibrociment. 

A la planta soterrani trobem que el paviment de l’escenari està construït amb un entarimat de 

fusta recolzat sobre bigues de fusta i metàl·liques. 

Segons  l’àmbit d’ús on ens trobem existeixen diferències en el tipus d’acabat, ja sigui cel ras 

sense revestir o acabat amb morter i pintura i en ocasions ocults darrere fals sostres de guix i 

escaiola. 

 

 

ESCALES: 

 

Hi trobem diferents tipus d’escales.  

En l’escala principal i secundària, l’estructura que suporta els graons de l’escala està resolta 

amb sistema de volta de maó de pla o volta catalana generalment de tres gruixos de rajola. La 

primera filada està agafada amb guix i les següents amb morter de ciment. Les voltes es 

recolzen entre sí per la aresta i a la mateixa vegada estan encastades als murs perimetrals de 

maó massís de entre 15 i 30 cm de grossor. Es conformen escales de tres trams. Els graons 

estan acabats amb peces de monolítiques de pedra artificial, agafades amb ciment. Les baranes 

i els passamans són de fusta. 

Les dues escales que donen a la planta soterrani son completament diferents. Una es de xapa 

metàl·lica amb la barana i el passamà metàl·lic i l’altre es de fusta amb la barana i el passamans 

metàl·lic i, es recolza sobre dos graons de ciment. La inclinació d’aquestes escales és superior a 

les principals i son més estretes. 

 
 

 
 
Imatge 3: Escala principal. 
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Imatge 4: Escala de fusta i de xapa metàl·lica d’accés al soterrani. 
 
 
 

CORNISES I CORONAMENTS: 

 

La façana principal es corona amb elements ceràmics disposats amb més o menys volada i que 

configuren formes i volums molt diversos. Els més senzills es composen només d’una a dues 

filades de maó massís o rajola ceràmica, depenent dels casos, i els més complexos alternen 

materials però, l’acabat arrebossat de la façana impedeix veure aquestes filades. 

Sota la cornisa es situa la ventilació de les cobertes inclinades i la coberta plana. Les obertures 

de ventilació es resolen  mitjançant peces ceràmiques decoratives amb forma quadrada. 

 

 

Imatge 5: Detall cornises i ventilacions de coberta. 
 

 

COBERTES : 

 

En tot el conjunt trobem dues varietats de sistemes de cobertes: coberta plana i cobertes 

inclinades de fibrociment. 

 

- Cobertes inclinades: 

Cobertes inclinades trobem a dues aigües, amb plaques de fibrociment. D’entre totes les que 

actualment existeixen cap es original de l’edifici. Les cobertes son una de les parts que més 

canvis han patit. De cobertes inclinades en trobem tant pel mòdul general de l’edifici com pels 

annexos a afegits a posteriori a coberta, totes amb plaques de fibrociment pero, amb diferents 

pendents. 
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- Coberta plana: 

Ocupa una petita porció de la coberta. No es una coberta transitable degut a que està 

inacabada. No té cap tipus de paviment sinó que està rematada amb la làmina geotèxtil. 

 

 

 

Imatge 6: Coberta plana i cobertes inclinades de fibrociment. 

 
 

ACABATS: 

 

- Interiors: 

Dintre dels acabats interiors, per cobrir els espais diàfans del bar, el vestíbul d’entrada i el teatre, 

predomina la combinació de fals sostre de guix amb estructura d’encanyissat suportat per biguetes 

metàl·liques. Les cantonades del sostre i paraments verticals es suavitzen i arrodoneixen amb guix o 

escaiola en forma de motllura, com a sanefa. El fons i laterals de l’escenari es deixen en obra vista i en 

alguns punts com les sales o les escales les parets estan simplement arrebossades amb una capa de 

pintat i alicatat. 

L’interior del teatre esta aplacat amb uns panells de fusta que arriba a mitja alçada de la total de la sala 

de teatre. 

En els espais més moderns o reformats ja es troben cels rasos o fals sostres de guix amb plaques 

prefabricades de 60x60cm. En el cas dels magatzems en molts casos no hi ha cap tipus d’acabat. 

A l’hora de descriure els paviments, cal dir que l’edifici presenta una gran varietat de materials donat 

el gran nombre d’espais específics i contínues modificacions i ampliacions que s’han dut a terme. Els 

més utilitzats són el paviment ceràmic, present a les sales i passadissos. La resta el formen paviments 

flotants de fusta laminada (escenari), paviments de gres, terratzo i soleres de formigó vist pintat. 

 

 

 

Imatge 7: Paviment de l’escenari. 
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Imatge 8: Paviment del teatre i acabats de làmines de fusta a les parets. 

 

 

Imatge 9: Paviment de la sala de tennis taula i sostre registrable. Fusteries. 

 

Imatge 10: Paviment de la sala de polivalent i fals sostre no registrable. 

 

 

- Exteriors: 

La façanes del cos del teatre es mantenen en la seva totalitat amb obra vista. En canvi, la façana 

principal, està arrebossada amb morter de calç pintat i deixant els primers 50 cm de 

façana acabats amb morter de ciment a mode de sòcol.  

L’entorn del Teatre fa mitgera amb les edificacions veïnes o els patis d’aquestes, no tenim cap 

superfície enjardinada. 

 

- Fusteries Exteriors: 

Les fusteries són de fusta envernissada , pintada i amb envidrament simple, en el cas de planta baixa. 

En planta primera les fusteries són d’alumini de color marró amb vidre dobles, van ser renovades fa poc 

temps. Les fusteries de façana disposen de persianes com a tancament. 

Les portes d’accés a l’edifici són de vidre amb persianes metàl·liques com a tancament. 

 

- Fusteries i Tancaments Interiors: 

Les fusteries interiors són de fusta envernissada i pintada. 

Les portes d’accés a l’edifici són de vidre amb persianes metàl·liques com a tancament. Aquests 

tancaments estan endarrerits respecte a la façana. 
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5. PROPOSTA DE REFORMA I CANVI D’ÚS 

 

5.1. OBJECTIUS I PROGRAMA 

 

- OBJECTIUS: 

 

Els Lluïsos d’Horta es un dels centres culturals més coneguts del barri d’Horta però, cada cop te menys 

afluència de públic, sobretot públic jove perquè les activitats que es realitzen no estan enfocades per a 

aquest sector. Es un centre al que a tots els joves del barri hem anat de petits amb els pares a veure 

pel·lícules i fer activitats, però ja de més grans no hem trobat cap motivació per quedar-nos. Per aquest 

motiu s’estan perdent molts socis. Així, cal fer un canvi en la projecció que dona el centre ja que, 

aquest es manté amb els diners dels socis i les subvencions de l’ajuntament però, cada cop hi han 

menys socis i molts d’ells són els coneguts com a socis “de tota la vida”, es  a dir persones grans. Per 

aquests motius necessitem oferir noves activitats atractives com serien les sales d’assaig /ball i, fer el 

teatre més polivalent de manera que pugues acollir altre tipus d’activitats apart de cinema i teatre, com 

concerts, grans espectacles, ball, etc 

Els objectius d’aquest projecte són proposar primerament unes directrius definint els espais 

necessaris per que pugui funcionar correctament i de manera fluida l’edifici i la reforma general de tots 

els elements que formen aquest conjunt, de manera que puguin funcionar tots els elements de manera 

independent. Es busca ampliar l’ús com a edifici de pública concurrència  amb la modificació i millora 

del teatre convertint-lo en un espai polivalent amb cabuda per a un nou ús com a auditori. Per això, ha 

calgut actualitzar l’edifici i modernitzar-lo, per tal de que pugui funcionar com a eix cultural del barri i 

exteriors i alhora pugui tenir diferents espais per realitzar les seves activitats. Per fer més visible l’edifici 

apart de fer-lo destacat interiorment cal que es converteixi en un edifici atractiu i rellevant entre els que 

l’envolten.  

 

 

- PROGRAMA D’USOS : 

 

El programa d’usos per al públic assistent estaría format per: 

 

En planta baixa: 

 - Cafeteria 

 - Teatre 

 - Foyer 

 

En planta primera: 

 - Espai polivalent 1 

 - Espai polivalent 2 

 - Vestíbul 

 - Amfiteatre 

* Els espais polivalents es podrien subdividir per obtenir més sales. 

 

En planta segona: 

 - Espai polivalent 3 

 - Espai polivalent 4 

  - Terrassa 

 

 

- CRITERIS D’INTERVENCIÓ: 

 

Els criteris pels quals es regirà el present projecte d’intervenció a l’hora de modificar l’estructura 

existent i la distribució dels diferents espais són: 

1. Conservació del valor històric de l’edifici. El Centre parroquial dels Lluïsos d’Horta és un dels el 

edificis més emblemàtic del casc antic d’Horta, culturalment parlant però la seva estètica no es molt 

regular ni atractiva, per això,  la intervenció modificarà tant l’estètica exterior com la interior original i 

adequarà l’espai interior a les noves necessitats. 

2. Adequació a l’ús i funcionalitat. Els Lluïsos a més de ser un teatre i un bar, és un centre sociocultural 

que ha de promoure activitats culturals molt diverses i oferir un conjunt de serveis als ciutadans. El 

disseny de la nova distribució es caracteritzarà per la funcionalitat dels seus espais, alhora que 

incrementarà els serveis i millorarà la dinàmica de funcionament que li correspon. 

3. Ús de sistemes constructius i materials sostenibles. A fi de reduir el cost energètic de la 

intervenció i el volum de residus, s’empraran sistemes constructius i materials que facilitin la 

construcció, la separació de materials en cas de demolició i el re aprofitament d’aquests per la 

reutilització. 

4. Estalvi energètic i eficiència de les instal·lacions. La intervenció donarà molta importància a l’ús 

d’energies renovables i al re aprofitament de recursos a fi de reduir la despesa energètica i econòmica 

del conjunt de l’edifici. 

Aquests són els criteris principals amb els que es basarà el disseny i la justificació de la intervenció en 

l’edifici i en els seus equipaments . La relació numèrica que se’ls ha atribuït fa referència a la pauta 

ordenada que s’ha seguit a l’hora d’establir els criteris en cada presa de decisions.
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5.2. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

En aquesta intervenció, es contempla la rehabilitació i reforma interior total de tot l’interior i exterior de 

l’edifici, de tots els cossos i volums del mateix.  

 

 

ACTUACIÓ EXTERIOR: 

 

Les actuacions en la urbanització exterior tenen la finalitat de potenciar el seu caràcter d’espai públic. 

Es suprimeixen tot tipus de barreres arquitectòniques, que s’aconsegueix amb l’enderroc de les portes 

d’accés exterior, els graons d’entrada al bar i al vestíbul del teatre. També enderrocarem la rampa 

d’accés. En el seu lloc, s’anivella tot el forjat a cota de carrer, per fer-lo totalment accessible, aquest 

forjat havia estat construït a una reforma dels anys 50, per tant no era original de l’edifici. 

Actuarem en la façana de l’edifici, tancarem una de les finestres de la planta segona i obrirem dos de 

noves per tal d’aconseguir una façana més atractiva, homogènia i amb més verticalitat entre els 

elements que la composen. A l’apartat de l’estudi cromàtic de la façana s’explica la intervenció de 

manera més detallada. 

Degut a que tot el perímetre de l’edifici no està protegit, és a dir la zona de maó de les façanes laterals i 

la façana posterior no disposa d’envà pluvial. Per això, a  la cara interior d’aquestes parets posarem 

uns panells que ens farem d’aïllament tèrmic i acústic. 

 

ACTUACIONS EN PLANTA SOTERRANI 

 

La planta soterrani es la que menys modificacions pateix degut a que com no sabem que hi podem 

trobar sota els fonaments no he volgut baixar-ne la cota. L’actuació que hi realitzarem serà el 

sanejament de la tarima de l’escenari que la posarem plana i la modificació de l’escala metàl·lica que 

serà reculada perquè no complia amb la distancia de sortida de la mateixa. 

 

 

ACTUACIONS EN PLANTA BAIXA:  

 

L’actuació més important a aquesta planta es l’enderroc de part del forjat inferior tant del pertanyent a 

les sales com el de l’interior del teatre per tal d’adaptar-lo a la cota de carrer (+0,00) i que justifiquem 

amb el fet d’aconseguir una major accessibilitat a tot el centre i perquè l’actual llossa inclinada no es la 

llossa original de l’edifici sinó que es un afegit dels anys 50, on com ja em explicat a l’apartat d’evolució 

històrica es va fer una gran reforma. 

 

Entrada principal i vestíbul: 

Recuperem l’accés directe des de l’entrada principal a un gran foyer on s’ubicarà la recepció i que 

donarà entrada al teatre. El segon accés quedarà amb la funció d’accés secundari d’entrada a la 

cafeteria ja no serà l’únic accés adaptat perquè tots dos ho seran. 

El foyer comunica amb la cafeteria situada a la part dreta mitjançant una obertura existent. La segona 

obertura serà tapiada i tots els envans del vestíbul pertanyents a l’obrador i la recepció,seran 

enderrocats per crear un espai més diàfan.  

L’escala del vestíbul que comunica planta baixa amb planta primera també serà enderrocada degut a 

que el forjat de planta baixa (terra planta primera) serà enderrocat parcialment degut a que els dos 

forjats de planta primera estaven a diferent nivell, d’aquesta manera la comunicació entre plantes es 

més accessible. Incorporarem un ascensor que doni servei a aquest tram. La nova escala es recolzarà 

en l’estructura de la pròpia caixa d’ascensor, prefabricada. S’instal·larà un ascensor secundari, que 

connectarà totes les plantes; de planta baixa a planta segona. Aquest serà de tipus hidràulic, sense 

sala de maquines en el seu extrem superior, amb una capacitat de quatre persones. Serà necessari 

construir un fossar de 1’10m de fondària 

Les escales que hi havia a l’entrada també seran enderrocades. 

 

Teatre - Auditori: 

Al teatre s’accedeix des del foyer i la cafeteria, amb dues entrades que modificarem en la línia de paret 

a les que actualment tenim. Obrirem una nova entrada que comunicarà amb el passadís que porta a la 

part més interior del teatre. El terra del teatre serà enderrocat, doncs la seva inclinació és una 

construcció feta a posteriori i que actualment no compleix amb la inclinació marcada per CTE i no te 

cap sentit conservar-lo. Així es farà una nova llossa, que ocuparà gairebé tota la planta baixa fins a 

arribar al canvi de nivell que hi ha a l’escenari. 

Les butaques fixes del teatre seran canviades per butaques mòbils amb taules, doncs volem 

aconseguir un espai més polivalent dins del teatre, que també estarà adaptat per funcionar com a 

auditori doncs les parets han estat revestides amb plaques acústiques en substitució de la xapa de 

fusta. 

L’escenari també s’ha ampliat lleugerament, s’ha modificat el tram d’escala d’accés al mateix que ara 

es pot fer per dues escales. L’escenari està connectat a la part davantera amb el sota escenari per un 

elements que es podran obrir en cas de necessitat. Així l’aforament es disminuirà. 

 

Cafeteria: 

A la cafeteria es pot accedir de quatre maneres. Tres son des de l’interior del teatre i l’altre és l’accés 

independent des del carrer.  
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Per poder fer la cafeteria més gran ha estat necessari practicar un estintolament a la paret portant de 

fàbrica de maó de 15 cm, la longitud de l’estintolament és d’uns 4,35 metres amb un perfil IPE, tot 

seguint el procés d’estintolament habitual. Aquest estintolament es repeteix a la planta segona. 

Es construirà una nova barra de servei i es redistribuiran les taules. 

 

Altres modificacions:  

S’enderrocarà l’escala secundària que es tornarà a reconstruir amb una major longitud per tal de fer-la 

més còmoda. La nova escala es recolzarà en l’estructura de la pròpia caixa d’ascensor, prefabricada. 

S’instal·larà un ascensor secundari, que connectarà totes les plantes; de planta baixa a planta segona. 

Aquest serà de tipus hidràulic, sense sala de maquines en el seu extrem superior, amb una capacitat 

de quatre persones. Serà necessari construir un fossar de 1’10m de fondària 

També es crearà un espai tècnic per tal d’ajuntar en una mateixa sala tots els equips necessaris per a 

les instal·lacions de l’edifici. Aquest espai tècnic es mantindrà a totes les plantes. 

Ens construiran dos equips de lavabos, el primer serà el de noies, que estarà adaptat per als 

minusvàlids i, el segon serà el d’homes que tindrà doble ús. Aquesta composició i ubicació es 

mantindrà a totes les plantes. 

 

 

ACTUACIONS EN PLANTA PRIMERA 

 

La zona més afectada de la planta primera és la pertanyent a la projecció del vestíbul en planta baixa.  

S’enderrocarà la paret que separava la sala de juntes del vestíbul i es farà un gran vestíbul. Aquesta 

part del forjat serà enderrocada perquè estava més elevada que tota l’altre part de l’habitatge. Es farà 

un nou forjat  mitjançant biguetes metàl·liques amb cassetons recuperables. Així, tota la planta primera 

serà totalment accessible sense cap element arquitectònic que ho impedeixi com era el cas de les 

escales entre sales. També igualarem l’entrada del vestíbul cap a l’amfiteatre que actualment 

disposava d’un esgraó per poder accedir-hi. 

A la sala més gran hem mantingut l’estintolament que em comentat a planta baixa. 

La construcció de l’espai tècnic i dels lavabos es la mateixa que a planta baixa. S’han obert finestres al 

patinejo on estan els lavabos per temes de ventilació. 

 

 

ACTUACIONS EN PLANTA SEGONA 

 

La zona més afectada en planta segona és la pertanyent a la zona de terrassa i de la coberta de dues 

aigües més petita. La qual juntament amb els mòduls afegits seran eliminats per tal d’aconseguir una 

gran terrassa de 150,56 m2. Aquest forjat serà enderrocat i es construirà un nou forjat de biguetes 

metàl·liques amb cassetons recuperables, per tal de que sigui accessible i poder utilitzar-lo com a 

coberta transitable. Aquesta coberta té dues portes d’accés des de l’amfiteatre i una altra des d’una de 

les sales. 

La terrassa tindrà una zona vidriada, que farà la funció de galeria amb un porxo per tal de tenir un espai 

d’espera entre l’amfiteatre i la terrassa. 

L’estintolament no es manté en aquesta planta, sinó que conservem la paret que ens fa de façana per 

la sala. 

Dins de l’amfiteatre traurem espai de butaques a la part superior, que també seran mòbils per posar-ne 

la cabina de control tècnic, des d’on es dirigirà el tema acústic i d’il·luminació del teatre - auditori i que 

actualment no tenia un espai fixa.  

La construcció de l’espai tècnic i dels lavabos es la mateixa que a planta baixa. S’han obert finestres al 

patinejo on estan els lavabos per temes de ventilació. 

 

 

ACTUACIONS EN PLANTA COBERTA 

 

La planta coberta és la que pateix una major modificació. Les cobertes a dos aigües de fibrociment  que 

s’aguantaven amb encavallades de fusta seran substituïdes per una coberta a base de bigues de fusta 

amb forma de mig arc que recolzaran sobre les parets de 30 cm de gruix que formen un dels eixos 

estructurals anteriorment mencionats. L’acabat es farà mitjançant peces de xapa de fusta d’alta 

resistència per a exteriors, unides amb llistons que es col·locaran a l’interior creant mòduls. Els espais 

entre bigues seran recoberts amb vidres que tindran unes lamel·les de protecció solar que es podran 

activar des de l’interior per tancar el pas de la llum quan sigui necessari.   

Aquesta coberta va creixent en alçada a mesura que es 

va endarrerint, sent la zona de la caixa del teatre la de 

més alçada. La coberta avarca únicament la part de 

l’interior del teatre. La forma que li em donat i els 

materials que utilitzem per construir-la, la fusta, són els 

elements que m’han portat a fer aquest canvi de 

coberta doncs, el rendiment acústic i de les ones 

millora notablement amb aquesta coberta degut a la 

forma i col·locació. 

A la part lateral d’aquesta coberta, trobem la coberta que cobreix la zona de les sales de planta segona, 

on antigament es trobava la coberta inclinada amb bigues de fusta. Aquesta nova coberta serà de tipus  

invertida intransitable amb graves. És a dir una coberta només accessible per manteniment i on aniran 

tots els elements que utilitzem pel  correcte funcionament de les instal·lacions de l’edifici, com serien 

les plaques solars, la condensadora VRV, etc. 
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Imatges dels models en els que m’he basat per aconseguir la coberta del teatre – auditori: 

1. Sheffield winter gardens, és un hivernacle situat a Yorkshire, ciutat situada al nord d’Anglaterra. 

2. Òpera de Sidney, situada a la ciutat de Sidney a Australia 

 

 1 

 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 2  

 

 2 
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5.3. ESTUDI CROMÀTIC DE LA FAÇANA 
 
 
L’objectiu d’aquest estudi és la caracterització dels revestiments de la façana, el seu estat de 

conservació i l’establiment d’una proposta d’intervenció per a la seva rehabilitació, tenint 

presents els acabats i materials originals. 

La façana presenta un aspecte general d’envelliment i brutícia, apareixen taques d’humitat i 

escorrentia d’aigües en la lloses dels balcons i les cornises que han deixat marca sobre el 

revestiment. També hi trobem algun bufament del revestiment, així com algun despreniment 

puntual del mateix.  

Les lloses dels balcons seran revisades per tal de garantir-ne la seva estabilitat. 

El rètol que corona la porta d’entrada al centre no correspon amb l’estètica de la finca. 

Les fusteries de la planta primera han estat renovades fa poc temps, tant les finestres com els 

porticons però, les pertanyents  a planta baixa es troben en mal estat i estan pintades de colors 

diferents incloent-hi les persianes. 

Les baranes metàl·liques dels balcons i les reixes de les finestres, estan encastades en la 

façana i presenten diferents graus d’oxidació degut a que estan malmeses.  

Hi ha altres elements exteriors com els cables que discorren per la façana (alguns d’ells 

obsolets), l’aparell d’aire acondicionat o les astes de les banderes que degraden la imatge de la 

façana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA FAÇANA 

 

Per dur a terme la reparació i millora de la façana caldrà primer de tot suprimir els rètols i les 

astes per les banderes, col·locant-ne uns de nous que compleixin amb les directrius del 

projecte. L’aparell d’aire acondicionat anirà a la coberta. La resta de reparacions afectaran a:  

 

- Paraments: 

Es netejarà la façana mitjançant medis manuals, eliminant el revestiment malmès, la 

pintura rugosa i els recobriments inadequats. Caldrà refer les parts malmeses  amb 

morter bastard. Reparació del suport realitzant el grapat de fissures corresponent i tot 

seguit, arrebossar el parament amb morter de ciment blanc. Posteriorment acabar 

amb un revoc tradicional i un estuc a base de morter de calç. 

Un cop s’hagin fet les reparacions descrites, es pintarà la façana seguint les 

directrius i els colors descrits a l’estudi cromàtic. 

 

- Relleus i voladissos: 

En les llosses de balcó es substituirà  la  última rajola i es col·locarà de rajola amb 

doble goteró. Tant en les lloses de balcó com en les cornises es farà una neteja per 

tal d’eliminar les pintures descohesionades. El revoc malmès en les lloses i cornises 

es repicarà fins a arribar a base ferma, i seguidament, es refarà la forma de les 

mateixes amb morter amb resines epoxi. 

 

- Fusteria: 

Les finestres i els porticons de la planta segona compleixen amb l’estudi cromàtic 

descrit, però les finestres de planta baixa seran desmuntades i es col·locaran de 

noves dins de forat arquitectònic amb concordança amb les existents. 

 

- Serralleria:  

Es tractaran els elements de serralleria raspallant, col·locant un antioxidant i 

finalment, pintant amb esmalt de partícules fèrriques. Caldrà revisar els ancoratges.  
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ELEMENT PROCÉS COLOR 

 

PARAMENTS 

Netejar, eliminar el revestiment 

en mal estat. Refer les parts 

malmeses amb un revoc i 

posterior estuc amb morter de 

calç.  

 

 (F2-15-75) 

 

 

EMMARCAMENTS I 

RELLEUS 

Llosses de balcó: Netejar 

eliminant les pintures 

descohesionades, refer les 

parts malmeses amb morter 

sense retracció. 

Impermeabilització del 

paviment i col·locació de rajola 

amb goteró. Acabat amb 

pintures de pliolite. 

Cornisa: Es repicaran les parts 

malmeses i es taparan els 

despreniments amb morter 

sense retracció. Acabat amb 

pintures de pliolite. 

Cornisa de coronament: 

Netejar, refer les parts 

malmeses reproduint les 

sanefes originals. Acabat amb 

pintures de pliolite. 

 

(F2-10-70) 

 

 

FUSTERIES 

Balconeres: Sanejar, emprimar 

i acabat d’esmalt setinat. 

Persianes: Col·locació de 

persianes dins del forat 

arquitectònic. 

 

(C3-29-21) 

 

 

SERRALLERIA 

Baranes i reixes: Raspallat, 

aplicació d’antioxidant i acabat 

d’esmalt amb partícules 

fèrriques.  

 

 (Negre grafit) 
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ESTAT ACTUAL 
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ESTAT REFORMAT 
 
 
Recreació de com quedaria la façana utilitzant els colors de Barcelona. 
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5.4. NORMATIVA APLICABLE 
 

El present apartat descriurà l’ús de la normativa vigent en el conjunt de modificacions i càlculs del 

projecte d’intervenció, que ha establert les pautes de treball i ha condicionat el resultat final. La 

normativa principal d’aplicació ha estat el Codi Tècnic de l’edificació, tot i que s’ha requerit l’ajuda 

d’altres documents per al càlcul d’alguns elements. A continuació es descriuen els apartats del CTE 

aplicats: 

 

DB SE: Seguretat Estructural  

El conjunt d’accions, així com els coeficients de seguretat s’han adoptat segons el DB SE – AE. 

 

DB SI: Seguretat en cas d'Incendi  

La intervenció, a efectes de la seguretat contra incendis, millora considerablement les condicions 

d’evacuació. En planta baixa es situen les dues sortides directes a l’exterior però, totes dues a cota de 

carrer. 

El projecte preveu actuacions de ignifugació en tota l’estructura i la coberta, així com en les façanes, i  

els sostres interiors. 

 

- Accessos 

Accés 1. Accés existent restaurat situat a la façana principal pertanyent a l’edifici original. S'accedeix 

directament des de  la via pública ( carrer Feliu i Codina) i comunica directament amb el foyer. 

Disposarà d’una porta de vidre amb una amplària lliure total de 2,00 m i obertura en ambdós sentits, 

cap a l’interior i cap a l'exterior (sentit de l'evacuació). 

Accés 2. Accés existent restaurat situat a la façana principal pertanyent a l’edifici original. S'accedeix 

directament des de  la via pública ( carrer Feliu i Codina) i comunica directament amb la cafeteria. 

Disposarà d’una porta de vidre amb una amplària lliure total de 1,60 m i obertura en ambdós sentits, 

cap a l’interior i cap a l'exterior (sentit de l'evacuació). 

 

- Propagació interior: 

1- Compartimentació en sectors d’incendi: 

 Segons el SI1 : Taula 1.1 es tracta d’un únic sector d’incendis ja que la superfície d’edificació i 

 per tant d’actuació es de 747m2.  

 D’acord amb la Taula 1.2 es tracta d’un establiment de pública concurrència amb una alçada 

 d’evacuació de 8,11m en la planta més elevada (p2) h< 15m.. 

2- L’establiment no disposa de locals o zones de risc especial. La cuina no es considera local de risc 

especial ja que estarà protegida amb un sistema d’extinció automàtic. El sistema d’extracció de fums 

haurà de complir les exigències segons SI1 

3- Espais ocults: No és d’aplicació 

4- Reacció al foc dels elements constructius: 

La estructura de fàbrica actual no presenta cap problema vers la reacció al foc, excepte l’estructura 

metàl·lica vista que haurà de ser ignifugada. L’estructura de fusta compleix amb les exigències de 

reacció al foc mitjançant acabats de guix i sistemes de cel ras resistents. 

Les noves estructures ja venen protegides amb els tractaments anti incendis que exigeix la normativa 

vigent. 

 

- Propagació exterior:  

1- Mitgeres: L’estructura de fàbrica actual no presenta cap problema vers la reacció al foc, son EI 120. 

2- Cobertes: Haurà de tenir una resistència al foc REI 60, en una franja de 0,50 cm d’alçada amb 

l’edifici veí. 

 

- Evacuació: 

A efectes de dimensionar les vies d’evacuació de l’establiment, es calcula la seva ocupació màxima 

prevista, d’acord amb l’Article 2 del Document Bàsic DB SI-3 del Codi Tècnic de l’Edificació. 

La ocupació total serà de 280  persones.  

 

Nombre de sortides i llargada dels recorreguts d’evacuació 

D’acord amb l’Article 3.1. del DB SI-3, en ser l’ocupació de la planta baixa superior a 100 persones, 

aquesta planta ha de disposar de més d’una sortida de forma que les llargades dels recorreguts 

d’evacuació siguin com a màxim de 50m. fins a una sortida de planta; i de manera que la llargada dels 

recorreguts d’evacuació des del seu origen fins arribar a algun punt des del qual existeixin almenys dos 

recorreguts alternatius no excedeixi de 25m. L'establiment disposa en planta baixa de 2 sortides 

directes a l’espai públic exterior, de manera que cadascuna de les quals constitueix una sortida d’edifici 

a un espai exterior segur. Aquestes sortides són: 

 Sortida 1. Sortida principal situada a la façana principal de l’edifici, centrada respecte al foyer. 

Disposarà d’una porta de vidre proveïda amb 2 fulles batents d'eix vertical, amb una amplària lliure total 

de 2,00 m i obertura cap a l'exterior, en el sentit de l'evacuació. A efectes d'evacuació significa una 

capacitat d'evacuació de 400 persones. Aquesta sortida servirà sobretot per evacuar gran part dels 

ocupants del teatre i de les plantes superiors. 

 Sortida 2. Sortida existent situat a la façana principal de l’edifici, desplaçada respecte a la 

cafeteria. Disposarà d’una porta de vidre proveïda amb 2 fulles batents d’eix vertical amb obertura en el 

sentit de l’evacuació, amb una amplària lliure total de 1,60 m, el que significa una capacitat d'evacuació 

de 320 persones. Aquesta sortida servirà sobretot per evacuar una part dels ocupants del teatre i de la 

cafeteria. 
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Dimensionat dels mitjans d’evacuació 

D’acord amb l’article 4.1.1, 4.1.2. i 4.1.3. del DB SI-3, els criteris d’assignació d’ocupants seran els 

següents: 

 

- Capacitat d’evacuació de les portes: 

La capacitat d’evacuació d’una porta, d’acord amb l’Article 4.2. i la Taula 4.1. del DB SI-3 del CTE, a 

raó de 1,00m. d’amplada lliure per cada 200 persones, és de: P ≤ N x A x 200. 

Essent: 

P = Capacitat d’evacuació de les portes (persones). 

N = Número de portes iguals. 

A = Amplada de la porta, en m. 

En l’establiment de referència es té: 

Portes de la planta baixa: 

 Sortida 1: P1 = (1x2,00)  x 200 = 400 persones. 

 Sortida 2: P2 = (1x1,60)  x 200 = 320 persones. 

La capacitat d’evacuació conjunta de les portes 1 i 2 de la planta baixa situades en els espais 

centrals és: P1-2 = 720 persones 

 

- Capacitat d’evacuació de les escales no protegides de planta primera: 

Les escales interiors no estan protegides. L’amplada de les escales és de 1,20m l’escala principal i 

d’1,10m l’escala secundària i, l’ocupació màxima prevista es de 100 persones. 

La capacitat d’evacuació d’una escala no protegida per a evacuació descendent, d’acord amb l’article 

4.2., la Taula 4.1. i la Taula 4.2. del DB SI-3 del CTE, ve donada per l’expressió: A≥P/160. Essent: 

A = Amplada escala (m) 

P = Capacitat d’evacuació de l'escala (persones). 

 Escala principal, sortida 1: A = 1,20m. P = (1x1,20) x 200 = 240 persones. Aquesta capacitat 

d’evacuació és superior a la màxima ocupació prevista la planta primera, que és de 100 persones. 

 Escala secundària, sortida 2: A = 1,00m. P = (1x1,10) x 160 = 176 persones. Aquesta capacitat 

d’evacuació és superior a la màxima ocupació prevista la planta primera, que és de 100 persones. 

 

DB HE: Estalvi d’energia  

S’aplica a: 

- Instal·lacions Tèrmiques: 

En quant al rendiments de les instal·lacions tèrmiques, tant els equips generadors d’energia tèrmica i 

de refrigeració així com les xarxes de distribució, han de complir amb l’exigència d’eficiència 

energètica que es recull en el RITE . 

 

- Instal·lacions d’il·luminació: 

Els sistemes d’il·luminació  previstos compliran amb els valors d’eficiència energètica mínims en funció 

de l’activitat prevista per a cada espai d’acord amb l’apartat 2.1 del CTE 

Per alta banda s’instal·laran els dispositius de control i regulació d’aquest sistema previstos . 

 

- Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica: 

L’edifici no està dins l’àmbit d’aplicació determinat a l’article 1.1 d’aquesta secció del CTE i però, 

s’ha previst la instal·lació de captació fotovoltaica per a possibles previsions. 

 

DB HR: Protecció enfront del soroll  

Es tracta d'un edifici amb una paret mitgera, la resta funcionaria com a edifici aïllat. El projecte no 

modifica els usos existents ni afecta els tancaments exteriors de façanes i cobertes, que per altre 

banda, estan considerats elements a protegir, per tant amb utilitzarem els panells tèrmics amb 

aïllament acústic incorporat, per tal de complir les normatives que afecten al soroll. L’auditori estarà ben 

aïllat. 

A l’hora de dissenyar la protecció acústica al teatre auditori tindrem en compte l’annex J del DB HR, on 

s’indica que la paret frontal ha de ser reflectant mentre que la paret posterior ha de absorbent. El sostre 

tindrà la fusta com a absorbent acústic per tal d’evitar reverberacions. 

 

DB HS: Exigències bàsiques de salubritat  

 

HS 1: Protecció enfront a la humitat 

Les variables a tenir en compte son: zona pluviomètrica IV, zona eòlica C, altura de coronació<15m 

i classe d’entorn E 

 

Murs : 

En l'edifici principal els murs en contacte amb el terreny (de maó massís manual) ja existeixen i no 

s'afecten en l'obra de reforma. No hi ha humitats. 

 

Terres: 

En l'edifici la solera de formigó en massa sobre terreny compactat ja existeixen i es enderrocada, es 

construeix una de nova en l'obra de reforma complirà amb tots els paràmetres, per tant no hi haurà 

humitats Les noves soleres, aixecades sobre sub-base de graves, de l'edifici annex s'executaran amb 

formigó de retracció moderada i es realitzarà una hidrofugació complementària mitjançant un producte 

colmatador de porus sobre la superfície acabada del mateix. Per a garantir una millor més protecció 

envers l'aigua s'impermeabilitzarà el sol externament mitjançant la disposició d'una làmina sobre al 

capa base de regularització del terreny 
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Façanes: 

En l'edifici les façanes d'obra ceràmica manual no s'afecten en l'obra de reforma. Actualment no 

presenten problemes d’humitats i per tant no es prendran mesures constructives especials. 

 

Cobertes: 

L'actuació en les cobertes consisteixen la construcció de noves cobertes, per tant els elements que 

estan en contacte com els murs de coronació, les canalitzacions i els baixants es faran nous. 

 

HS 2: Recollida i evacuació de residus 

El sistema de recollida municipal es de contenidors de brossa al carrer i es reserva un espai per a la 

recollida de residus a una distància inferior a 25m des de l'accés. El recorregut de recollida tindrà una 

amplada mínima de 1,20m, amb reduccions puntuals fins a 1m.  

 

HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Acomplirà amb lo establert al RITE (RD 1027/2007 de 20 de juliol de 2007). 

 

HS 4: Subministrament d’aigua 

L’aigua de la instal·lació de subministrament complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua 

de consum humà. Els materials i el disseny garantiran la qualitat, la seva compatibilitat i evitar el 

desenvolupament de gèrmens patògens. Es disposaran sistemes antiretorn per tal d’evitar la inversió 

del sentit del flux, s’establiran discontinuïtats entre subministraments i instal·lacions d'evacuació, i entre 

l’arribada de l’aigua als parells i equips de la instal·lació. Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder 

buidar i per tant els sistemes antiretorn es combinaran amb els claus de buidat. 

 

HS 5: Evacuació d’aigües 

La instal·lació projectada comprèn la connexió de petits elements (inodors i rentamans que 

substitueixen a altres elements similars desmuntats en el procés d'enderrocs) a la xarxa d'evacuació es 

renova completament. La xarxa d’evacuació d’aigües pluvials  i de canals de coberta, també es renova 

completament. Les dimensions i geometria de les canals, així com les seves pendents, venen definides 

pels nous elements de suport (murs de façana i coberta) S’evitarà el pas d’aires no desitjables als 

locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics. El traçat de les canonades serà el més 

senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin l’evacuació dels residus i seran auto netejables. 

S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. Es compliran les indicacions del capítol d'aquest HS per 

a l'execució constructiva d'aquestes xarxes d'evacuació. 
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5.5 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
En aquest apartat es descriuran els mètodes tècnics i constructius que s’han emprat a fi de respondre a 

les necessitats arquitectòniques i funcionals que els nous espais de l’edifici requereixen. Els següents 

punts es divideixen en treballs previs, fonamentació, estructura vertical, estructura horitzontal, acabats 

e instal·lacions. 

 

- Treballs previs i enderrocs: 

Prèviament als treballs de reforma és necessari retirar els següents elements: 

 

Coberta: 

Arrencada d’elements metàl·lics, cablejat, antenes e instal·lacions que transcorren per coberta. 

Desmunt general d’elements ubicats en coberta, arrencada de làmines impermeabilitzants, 

desmuntatge plaques de fibrociment, coronaments i minvells. També es procedirà a enderrocar els 

cossos annexes que ocupa la sala de projeccions, de caldera i la petita coberta a dos aigües, per 

deixar completament lliure la coberta i disminuir les càrregues que suporta. 

 

Façana: 

Tapiat d’una de les finestres de la planta primera i obertura de dos noves finestres en la mateixa planta. 

Modificació de les obertures de les finestres de planta baixa i de les seves alçades. Modificació dels 

emmarcaments de finestres i portes que seran més grans. Sanejament de la finestra, repicat de 

l’arrebossat. Supressió de les reixes metàl·liques en planta baixa i pintat de les que romandran a planta 

primera. Explicat amb més detall a l’apartat 5.3. Estudi cromàtic de la façana. 

S’enderrocaran els graons d’accés a l’edifici i la solera de planta baixa 

 

Interiors: 

S’arrencaran tots els paviments, es repicaran els enguixats en mal estat existents. A nivell de divisòries 

i fusteries s’eliminen tots els elements no originals. Els cels rasos de guix i encanyissat es 

desmuntaran. 

 

- Fonamentació: 

La fonamentació original de l’edifici, està formada hipotèticament per sabates corregudes de formigó o 

pedra. Com ja s’ha donat en coneixement anteriorment, és necessari un programa de cales per 

determinar la profunditat, les característiques constructives i l’estat general de la fonamentació per 

poder establir uns criteris de intervenció en la mateixa. 

No obstant, per al conjunt de les noves càrregues segons CTE i la redistribució d’alguns elements en 

les plantes superiors s’han de plantejar solucions constructives de recalçament , per la qual cosa, serà 

necessària una intervenció per ampliar la superfície de recolzament sobre el terreny. La proposta de 

recalçament fonamentació en el present projecte de intervenció la solució mostrada a continuació haurà 

de ser verificada per la direcció facultativa una vegada es disposin dels resultats del programa de 

cales. 

A continuació es procedeix a descriure el conjunt de les intervencions realitzades referents a la 

fonamentació. 

 

Intervenció en la fonamentació de les parets de càrrega 

 Descripció 

Les sobrecàrregues que es produiran a algunes de les parets de càrrega per el recolzament de la nova 

estructura de fusta contra laminada i la nova caixa d’escala, fan previsible una intervenció en la 

fonamentació de les parets de càrrega existents. Es basa en un recalçament de formigó armat, per a la 

sabata correguda, que n’augmenti la superfície de recolzament sobre el terreny. La unió entre l’antiga i 

la nova fonamentació es resoldrà mitjançant un connector metàl·lic que perforarà transversalment la 

fonamentació existent, cada 50 cm, i es solaparà amb el nou armat a banda i banda del recalçament. 

La fonamentació existent es repicarà 10 cm per la seva part inferior a fi d’aconseguir un gruix de 15 cm 

on col·locar l’armat inferior del conjunt del nou recalçament. 
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Fonamentació ascensor 

 Descripció 

Per a la fonamentació de l’ascensor, es farà una nova llosa armada en la qual es recolzaran les parets 

de fàbrica de maó resistent del fossat de l’ascensor. Les noves escales es recolzaran en l’estructura de 

l’ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També enderrocarem la llossa de planta baixa degut als canvis de nivell de la mateixa que no la fan 

accessible. S’enderrocarà també la llossa de teatre per tal de construir-ne una llossa plana. Aquesta 

nova llossa de formigó estarà formada per una capa inferior de grava per sota el fonament  

 

- Estructura Vertical: 

Es manté el funcionament de la estructura vertical de l’edifici original basat en sistema de parets de 

càrrega. Les parets només pateixen modificacions d’obertures i la càrrega afegida el recolzament de la 

nova estructura de la nova coberta de bigues de fusta i de la coberta intransitable de grava. 

En planta baixa, es crea una nova obertura de 4,35 m en el mur de carrega de la cafeteria. Aquesta 

obertura també es manté en la planta primera. Les obertures es formen amb perfils IPE360 en planta 

baixa i IPE330 a planta primera respectivament. Segons el càlcul, la fàbrica pot suportar els esforços 

en  la planta primera i no es fa necessari la execució de pilars de reforç metàl·lics, però en planta baixa 

si que caldrà posar un nou pilar perquè la fàbrica no pot suportar el pes d’aquesta biga penjada. 

Per millorar la transmissió de càrregues, es despondrà de daus de formigó de dues filades de maó com 

a mínim.  

Es necessari destacar la incorporació de les caixes d’ascensor i les escales al seu voltant. Aquestes 

modificacions, però, no suposen una redistribució rellevant en les seves càrregues ja que s’ha escollit 

estructura d’ascensor i escala autoportants. 

En planta primera, les parets de càrrega exteriors no han sofert cap modificació de forma ni de 

redistribució de càrregues, més enllà de les modificacions i reparacions. 

 

- Estructura Horitzontal 

L’estructura horitzontal original de l’edifici es composa per un forjat de biguetes metàl·liques i 

cassetons ceràmics manuals de dos gruixos de maó de pla.  

Degut als continus canvis d’alçada dels forjats, enderrocarem una part del forjat de planta baixa I planta 

primera i l’anivellarem als altres forjats. Aquests es construiran amb bigues metàl·liques de tipus IPE I 

amb cassetons recuperables. També construirem un nou forjat amb biguetes metàl·liques per la nova 

coberta plana invertida de grava. 

Hi ha un canvi del paviment ceràmic actual per paviment continu cementici.  

 

- Coberta: 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les cobertes seran totes substituïdes. 

La coberta principal estarà formada per bigues de fusta laminada amb forma de mig arc que recolçaran 

sobre les parets de 30 cm de gruix de l’edifici. L’acabat es farà mitjançant peces de xapa de fusta d’alta 

resistència per a exteriors, unides amb llistons que es col·locaran a l’interior creant mòduls. Els espais 

entre bigues seran recoberts amb vidres que tindran unes lamel·les de protecció solar que es podran 

activar des de l’interior per tancar el pas de la llum quan sigui necessari. 

Aquesta coberta va creixent en alçada a mesura que es va endarrerint, sent la zona de la caixa del 

teatre la de més alçada. La coberta avarca únicament la part de l’interior del teatre. A la part lateral 

d’aquesta coberta, trobem la coberta que cobreix la zona de les sales de planta segona, on antigament 

es trobava la coberta inclinada amb bigues de fusta. Aquesta nova coberta serà de tipus  invertida 

intransitable amb graves. És a dir una coberta només accessible per manteniment. 

Per altra banda,  la nova terrassa que es construirà serà una coberta plana transitable invertida. Sobre 

el forjat es crearan les pendents amb morter alleugerit, després es col·locarà la doble làmina 

impermeabilitzant i, a sobre, l’aïllant tèrmic. Per sobre una capa geotèxtil, per evitar el punxonament de 

la làmina. El paviment serà de 12 mm de gruix de fusta natural per a coberta transitable tipus deck.   
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- Tancaments exteriors: 

Els tancaments exteriors, que principalment són murs de càrrega, estan en bastant bon estat. 

Per tant, únicament el que es farà serà restaurar les juntes amb morter pòrtland, i així donar 

uniformitat i consistència a la façana.  

Per la part interior de les parets exteriors es posaran unes plaques d’aïllament tèrmic, per tal d’aïllar 

l’edifici, ja que no té envà pluvial. 

 

- Tancaments interiors: 

Degut a la nova distribució s’hauran de construir nous tancaments interiors per dividir l’espai. 

Aquests es realitzaran amb fabrica de maó ceràmic degut a que la majoria son particions de 

zones humides. Les particions que es faran posteriorment per tal d’ubicar les sales d’assaig es 

realitzaran mitjançant panells de cartró guix amb panells d’aïllament acústic. 

 

- Acabats: 

Paviments: 

Degut a que no hi cap paviment antic que es pugui conservar es desmuntaran els paviments de totes 

les plantes i es substituiran a les zones comunes d’alt transit  per paviments continus de microciment 

de 3mm de gruix, allisat manualment, diferents tonalitats de grisos.  

A les sales i al teatre, es posaran paviments de 12 mm de gruix de fusta natural d'alta gamma encolat 

tipus Parklex Naturtek. 

 

Paraments Verticals: 

Hi ha diferents tipus d’acabats depenent de l’estança on ens trobem.  

Per les zones comunes i sales, utilitzarem uns aplacats de fusta natural d’11 mm de gruix. Les zones 

que no són d’accés al públic es repararà l’enguixat i es pintarà amb pintura plàstica. 

La zona de banys serà alicatat amb rajoles ceràmiques de 25x65 cm. 

La zona del teatre, degut a que a de complir amb uns requisits acústics es posaran uns panells acústics 

de 12 mm perforats de xapa de fusta natural tipus Parklex acoustic. Aquests quedaran amagats sota 

l’acabat amb llistons de fusta superficials que es posarà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge: Panells acústics de xapa de fusta. 
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INSTAL·LACIONS 

 
- Instal·lació de Sanejament: 

El present projecte contempla l’evacuació dels nuclis de lavabos senyalats en els plànols mitjançant 

canonades i accessoris destinats a la conducció de desguassos, de PVC-U per tota la instal·lació 

interior, i tots els aparells estaran proveïts de sifons inodors.  

S’han d’evitar els sifons d’aire dins del tub, garantint una inclinació descendent de la mànega de 

drenatge, segons indica el fabricant. La canonada de drenatge serà igual o superior a la del tub de 

connexió. Es realitzarà una pendent del 1% o superior segons indica la norma UNE 100 – 030 - 94 i es 

suportarà mitjançant mènsules amb un interval d’1 a 1,5 metres. 

 

- Instal·lació de fontaneria i producció d’ACS: 

La instal·lació partirà del comptador existent d’aigua situat en un armari dins la paret de la façana 

principal de la propietat amb accés directe des del carrer, al qual ja està connectada la companyia 

distribuïdora d’aigua potable a partir de la xarxa pública. 

El comptador, el qual serà del tipus de doll múltiple de diàmetre nominal de 30mm., previst per a un 

cabal nominal de 5,00m3/h. El comptador disposarà de vàlvules divisionàries a l’entrada i a la sortida. 

A partir de la vàlvula de sortida del comptador, la instal·lació continuarà amb canonada de polietilè 

reticulat amb ànima d’alumini (PEX-AL-PEX) de ø32mm. 

Per la producció de l’aigua calenta sanitària col·locarem dues plaques solars a la coberta tècnica amb 

suports metàl·lics i fixació mecànica directament sobre l’element estructural,  el qual quedarà situat en 

l'espai tècnic previst segons plànols.  

Els circuits d’ús continu que disposaran d’aigua freda i d’aigua calenta sanitària i de retorn d’aigua 

calenta sanitària són els següents: 

 

Circuit d’aigua freda i d’aigua calenta sanitària:  

-Previsió Cafeteria 

- Serveis públics: Rentamans 

 

Circuit d’aigua freda: 

- Serveis públics: Inodors i urinaris 

- Previsió aixeta Terrassa 

 

Les canonades que passin per dins les zones amb cel ras, per dins els patis d’instal·lacions, etc., i 

que discorrin en muntatge superficial, aniran aïllades amb ARMAFLEX tipus AF de 19mm. de gruix. 

Les canonades que vagin encastades en parets, sostres o terres, aniran embeinades dins de tub de 

PVC corrugat flexibles doble capa, de color blau en el cas de canonades d’aigua freda i de color 

vermell en el cas de canonades d’aigua calenta. S’instal·laran vàlvules de pas per a cada grup 

d’aparells sanitaris, a fi i efecte de que en tot moment es puguin aïllar de la resta de la instal·lació quan 

sigui necessari per causa d’avaria. 

La velocitat màxima de circulació de l’aigua per les canonades serà de 1,50m/s.  

La sustentació de les canonades es realitzarà amb perfil omega i abraçadores i junta de goma butílica 

en el contacte de les abraçadores amb la canonada. Tot grup d’aparells sanitaris disposarà dels 

accessoris adients per als aparells sanitaris, en especial les zones per a persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

- Instal·lació de Gas: 

No hi ha previsió d’instal·lació de gas. 

 

- Instal·lació Elèctrica: 

La relació de potències de la cafeteria és la següent: 

- Potència total: 43.881W, Simultaneïtat 88,80% => 39.000W. 63A. a 3x400/230V. 50Hz. 

La instal·lació començarà en el quadre elèctric general de distribució C.G.D., el qual serà format per un 

armari modular metàl·lic, proveït amb portes transparents amb pany amb clau, amb borns a l’entrada i a 

la sortida de línies, amb sòcol. Dins d’aquest armari s’hi allotjarà en capçalera 1 interruptor manual en 

càrrega de 80A, el qual connectarà amb l’embarrat de platines de coure del C.G.D. La sortida d’aquest 

interruptor connectarà amb l’embarrat de platines de coure del subministrament de companyia. 

Les línies elèctriques connectaran amb cada receptor amb línies independents des de cadascuna de 

les caixes de derivació o a través d’interruptors o bé directament des del quadre de protecció. Les línies 

elèctriques discorreran protegides dins de tub de PVC rígid quan vagin en muntatge superficial per dins 

del cel ras; dins de safata de PVC amb tapa quan vagin en muntatge superficial vist; i dins de tub de 

PVC flexible doble capa quan vagin en muntatge encastat. 

Les entrades i les sortides de les línies dels diferents quadres i subquadres es realitzarà per la seva 

part superior, disposant de borns de connexió per a cadascuna de les línies. Cadascuna de les línies 

quedarà perfectament i inequívocament identificada, tant en els diferents borns a que va connectada 

com en els interruptors a aparellatge que les protegeixen. 

En tots els quadres i subquadres elèctrics es preveurà deixar un espai lliure del 33% per a tal de poder 

realitzar futures ampliacions. 

Cada interruptor automàtic disposarà en la seva caràtula frontal d’un rètol indicatiu del receptor o 

receptors o línia als quals va connectat. 

Tots els quadres i subquadres portaran pilots de senyalització de color verd per a la indicació de marxa 

o funcionament i de color vermell per a la indicació d’aturada o disparament d’alguna protecció. 
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Quan la instal·lació discorri pel fals sostre les línies elèctriques es col·locaran protegides dins de 

safates metàl·liques de PVC amb tapa o dins de tub de PVC corrugat flexible doble capa amb 

grau de protecció al xoc. 

Tots els mecanismes, caixes, etc., quedaran sempre situats a 1,50m. d’alçada respecte del paviment 

de la planta corresponent, mesurada en el seu punt més baix. Si s’hagués de travessar algun forjat 

amb una línia elèctrica, aquesta es protegirà dins una beina de tub d’acer en els primers 60cm. contats 

a partir del paviment, instal·lat el corresponent dispositiu tallafocs. 

Dins de la sala de control del teatre, disposarem de l’equip necessari per a un correcte funcionament.. 

Tindrem una taula de control tipus Taula YAMAHA M7cl 32 i Taula  SOUNDCRAFT SPIRIT, entre 

d’altres. Els altaveus per la sala seran de tres tipus, altaveus greus, altaveus mitjos-aguts i altaveus 

sub-greus, per tal de tenir una acústica millor. 

 

- Instal·lació Contra-Incendis: 

El sistema d’extinció d’incendis convencional es basarà en la instal·lació dels següents elements, 

estratègicament repartits en l’edifici: 

- Extintors manuals de pols seca ABCE de 6kg. de capacitat. 

- Extintors de CO2 de 5kg. de capacitat. 

- Boques d’incendi equipades tipus BIE-25. 

 

Extintors. Es poden donar 4 classes de foc a combatre, pel que cal escollir el millor agent 

per cada cas: 

- Classe “A”. Focs de materials sòlids generalment del tipus orgànic i que la combustió es 

realitza en forma de brases. 

- Classe “B”. Focs de productes líquids o sòlids que, per acció del calor, passen a estat líquid 

comportant-se com a tals i sòlids grassos. 

- Classe “C”. S’inclouen els focs de gasos. 

- Classe “D”. Dintre aquesta classe s’inclouen els focs de metalls d’alt poder reactiu. 

Es col·locaran els extintors que es marquin en els plànols, dels següents tipus: 

- Extintors manuals de pols seca ABCE de 6kg. de capacitat. 

- Extintors de CO2 de 5kg. de capacitat. 

 

Aquest elements aniran repartits de la següent manera: 

 - Planta soterrani: 

5 Extintors de pols seca ABCE de 6 kg. de capacitat. 

 - Planta baixa: 

5 Extintors de pols seca ABCE de 6 kg. de capacitat. 

3 Extintors de CO2 de 5 kg. de capacitat. 

 - Planta primera: 

3 Extintors de pols seca ABCE de 6 kg. de capacitat. 

 - Planta segona: 

1 Extintor de pols seca ABCE de 6 kg. de capacitat. 

1 Extintor de CO2 de 5 kg. de capacitat 

 

La situació dels extintors serà de forma que la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt 

interior fins arribar a un extintor sigui de 15m. com a màxim i de manera que sempre quedi un extintor 

situat a menys de 5,00m. de distància de cadascuna de les portes d’entrada a l’establiment. La seva 

instal·lació es realitzarà penjant-los en suports fixats a les parets de manera que el seu punt més alt 

una vegada col·locats quedi a una alçada màxima del paviment de 1,70m. 

Sobre cada element d’extinció i detecció d’incendis accionable manualment s’instal·larà una placa de 

polipropilè fotoluminiscent de les mides 210x210mm. (per a una distància de visió de fins a 10m.), amb 

l’anagrama indicatiu de BIE, extintor, polsador, etc. 

 

Es col·locaran dos boques d’incendis equipades de 25 m de mànega de 20 m per cada planta, de 

manera que cada mànega pugui barca un diàmetre de 50m. 

 

- Ventilació: 

La ventilació general serà de forma natural a través d’obertures i passos. Tots els banys 

tindran ventilació natural. 

L’extracció de fum de la cuina de la cafeteria serà forçada, i es realitzarà mitjançant un conducte 

metàl·lic de 200mmde diàmetre, que arribarà fins la coberta. 

La ventilació complementària serà la pròpia de les finestres i portes que permeten el pas i 

circulació d’aire.  

 

- Instal·lació de telecomunicacions: 

El centre tindrà tots els serveis de telecomunicacions: RTV, TLCA i safi, TB i RDSI. 

La instal·lació de telecomunicacions proporcionarà senyal de TV a totes les sales. 

També es proporcionarà Internet via wifi a tot l’edifici, col·locant un amplificador de senyal a cada 

planta, excepte a la planta sota coberta, on es col·locarà una connexió amb cable per evitar possibles 

problemes. 

Pel que fa la senyal telefònica, es deixarà una previsió de telèfon a totes les sales 

Aquests serveis els proporcionarà un RACK que es trobarà situat a l’espai tècnic de planta baixa, i hi 

haurà un registre secundari per planta.  
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6. ESTUDI DE SO 

INTRODUCCIÓ 

Aquest estudi de so és una aproximació a un projecte real per saber quins elements em de tenir en 

compte a l’hora de dissenyar un auditori, per tal de que el so arribi correctament i de manera 

homogènia. Doncs un mal acondicionament acústic pot fer que el nostre disseny no funcioni, per això 

es molt important estudiar-lo tot i ser un element molt difícil de determinar, doncs no segueix una pauta 

fixa. Així, veurem algun dels criteris i conceptes que cal tenir en compte en el disseny de les sales, 

primer de manera més general i seguidament aplicat al teatre - auditori dels Lluïsos d’Horta. 

Alguns dels criteris que tindrem en compte en la fase inicial del disseny seran: 

Primerament, fer una relació entre la forma i les dimensions de la sala amb els criteris acústics i 

estètics que vulguem aplicar. Es molt important definir les dimensions de la sala en funció de 

l’aforament i del temps de reverberació.  

Tot seguit cal tenir en compte que el sostre de la sala serà l’element amb major superfície per 

transmetre el so i per tant s’ha d’aconseguir que ho pugui fer de manera homogènia. L’alçada del 

mateix es un dels factors a tenir més en compte, ja que modifica el volum de la sala i la transmissió del 

so cap als oients. Normalment s’utilitza una placa reflectora a la part posterior de l’escenari i panells 

reflectors al sostre o sostres ovalats per tal de dirigir correctament el so cap a l’audiència.  

El terra de l’auditori ha de tenir la forma més adequada per limitar el fenomen de la difracció als caps 

del públic, es important preservar la línia de visió de l’escenari per cada oient de manera que millorem 

la percepció auditiva i visual. 

Així, podem diferenciar dos tipus de factors que ens influiran a l’hora d’aconseguir una bona acústica, 

com són, els factors objectius, és a dir els que són més visibles i demostrables, i els factors subjectius 

que es basen en la percepció que tenim dels elements, en aquest cas del so. 

Dintre dels factors objectius trobem: 

- Reflexió de la ona sonora en parets i sostres (Es necessari col·locar materials absorbents en 

sostres i parets per evitar ecos i valors de reverberació elevats.) 

- Distribució uniforme del so (Definir els revestiments de manera acurada per tal que actuïn 

correctament.) 

- Intensitat sonora (Adequar-la la mida de la sala, amb poca intensitat no se sentirà i amb 

molta intensitat serà molest.) 

- Eliminació de sorolls (Aconseguir un bon aïllament.) 

Dintre dels factors subjectius trobem: 

- Intimitat, és l’ interval de temps entre l’arribada del so directe i el primer so que es reflexa a 

la sala (No ha de ser superior de 20 milisegons, per tal que els oients no se sentin aïllats de 

la font.) 

- Direcció des d’ on arriba el so (Podem situar espacialment la font emissora si el so ve 

reflectit des de les parets, en canvi no ho podem fer si ve reflectit des del sostre. Per tant es 

preferible l’ús de sales estretes.) 

La combinació dels mateixos es la que ens donarà un bon disseny. 

 

 

ACÚSTICA ARQUITECTÒNICA 

 

El camp de l’acústica arquitectònica, com hem dit anteriorment no esta del tot desenvolupat, ja que no 

es basa únicament en criteris demostrables si no també en criteris estètics i de percepcions. Per aquest 

motiu, no hi ha una definició definitiva de les característiques que fan que una sala sigui bona des del 

punt de vista acústic, per això, és molt important abans de fer una intervenció d’aquest tipus distingir 

entre els dos tipus de sons que més ens afecten. Primer trobem el ‘so directe’ que és el que arriba 

sense cap interferència de l’emissor al receptor i, segon trobaríem el ‘so reverberant’ que és el so que 

ja ha rebotat en alguna superfície i es dirigeix cap al receptor (veure imatge 1), es necessari obtenir un 

equilibri entre tos dos. Per això, existeixen certs paràmetres basics que cal complir: 

 

– Modificar la forma, orientació i material de les superfícies que puguin originar ecos. Evitar la 

concentració del so en determinats punts. 

- Procurar que el so es distribueixi uniformement i que la intensitat sonora sigui suficient i homogènia en 

tota la sala. 

- Evitar l’aparició de sorolls de fons, tant interns com externs. 

- Afavorir les reflexions sobre l’escenari, de manera que les primeres ones reflectides es propaguin amb 

poc retard respecte al so directe. 

- Barrejar els sons, de manera  que ens arribin diferents percepcions per l’oïda. 

 

Es difícil que totes aquestes regles en compleixin en una mateixa sala, doncs de vegades per un mal 

disseny o un mal us poden causar que la sala no tingui una bona acústica. 

 

Alguns dels errors més comuns son els d’orientar en superfícies planes en direccions incorrectes 

provocant ecos o enfrontant-les fent que el so reboti simultàniament i produeixi una vibració molesta. 
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 En superfícies còncaves els errors mes comuns serien produir una dispersió dels raigs reflectits a la 

paret i per tant la intensitat en alguns punts de la sala sigui molt gran i en canvi en altres punts sigui 

nul·la. 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Incidència del so sobre les superfícies. 

So directe i so reverberant. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2: Incidència del so en panells reflectants. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3: Incidència del so en diferents 

superfícies. 

REVERBERACIÓ 

És un dels factors  sonors més importants a tenir en compte a l’hora de dissenyar l’acústica d’una sala 

és el so de reverberació, que està lligat amb el temps que un so emes desapareix després de suprimir 

el focus sonor. Per això, s’ha de tenir especial cura en posar-hi els medis adients per reduir-lo al màxim 

que podem per tal de que no perjudiqui l’acústica general de la sala. 

 

 

 

 

 

Imatge 4: Esquema de com es produeix la reverberació. 

 

La reverberació és defineix com el temps necessari per a que la intensitat del so disminueix fins a una 

milionèsima del seu valor inicial o perquè disminueixi en 60 dB. Aquesta magnitud depèn de la mida de 

la sala, dels materials interiors i de la freqüència. El càlcul de la mateixa es fa a traves d’expressions 

empíriques, basades en teories de difusió del so però que nomes l’experiència pot avalar. 

Així, el temps de reverberació es defineix com: 

                                      T= 0,16 x V / A  

on V és igual al volum de la sala en m3  i A és igual a l’absorció de les superfícies de la sala en m2. 
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Imatge 5: Temps de reverberació. Ens mostra el temps que triga el so en desapareixen un cop s’apaga 

una font sonora de la sala. Aquest dependrà de la energia que absorbeix cada reflexió. 

 

La importància d’escollir un temps de reverberació adequat ve donada per la finalitat a la que destinem 

la sala, doncs no escollirem els mateix factors en cas que vulguem fer una sala de concerts o un estudi. 

En qualsevol dels casos però, la reverberació no pot superar els 2 segons. 

Degut a que els coeficients d’absorció depenen de la freqüència, caldrà especificar el temps de 

reverberació segons la freqüència a la que ens trobem, normalment seran freqüències entre els 125 i 

1000 Hz, tenint els 500 Hz com la més utilitzada. Aquests càlculs són una aproximació de com es 

comportaria una sala.  

Cal tenir en compte que aquests sempre es calculen a partir de la suposició que la sala està plena de 

públic, fet que causa problemes quan aquesta no ho està, doncs els seients no absorbeixen el so igual 

que una persona, fet que confirma que la acústica no és un element exacte, sinó que depèn de molts 

factors. 

 

 

 

Imatge 6: Relació entre la pressió sonora sobre el receptor i la distància a la font sonora.  
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ACONDICIONAMENT ACÚSTIC DEL CENTRE PARROQUIAL LLUÏSOS D’HORTA 

L’objectiu de realitzar un acondicionament acústic del teatre dels Lluïsos, per tal de convertir-lo en una 

sala polivalent amb funció d’auditori, es aconseguir millorar el grau de difusió acústica uniforme en tots 

els punts del mateix, de manera que augmentem el confort acústic de la sala. 

Basant-nos en que les propietats acústiques estan determinades per la proporció d’energia sonora 

absorbida per les parets, sostres i paviments, aquests son els punts que hem reformat i/o construït per 

tal d’aconseguir un bon funcionament de l’auditori. 

En el cas del sostre, la coberta ha estat construïda novament i canviant la forma plana que tenia que 

reflectia molt el so per una coberta amb forma còncava per tal de que funcioni millor i el so arribi de 

manera homogènia a totes les parts de la sala ja que la ona sonora no haurà de rebotar tantes vegades 

per arribar a l’oient.  

Els paviments antics s’han canviat per uns paviments de fusta d’alta resistència, que es un bon 

absorbent acústic i per tant millora les qualitats acústiques i estètiques de la sala. 

Finalment, les parets de la sala han estat aplacades amb panells acústics perforats que milloren la 

reflexió del so, tot i que l’acabat dels mateixos es de fusta, s’han posat un perfils de fusta horitzontals 

que els tapen i donen continuïtat a la coberta i per tant, fan que l’auditori millori la seva acústica i 

l’estètica. 

  

Imatge 7: Mesura i característiques de l’absorció acústica del panell de l’auditori. 

Ens interessa que l’ interval de temps entre que transcorre el so que arriba a totes les reflexions i 

aquestes no sigui excessiu per tal de que no aparegui eco, per això els materials escollits son altament 

porosos de manera que la capacitat d’absorció acústica és elevada i per tant, hi haurà una barreja 

uniforme entre els dos tipus de sons a tota la sala. 

D’aquesta manera també és important que les primeres reflexions siguin nombroses i que estiguin 

distribuïdes uniformement en el temps. Doncs aquelles reflexions que ens arriben a l’oïda dins dels 

posteriors 50 ms del so directe, produeixen un reforçament del mateix i per tant, una millora en el so. 

Aquests 50 ms son els que marquen la diferencia entre el so directe i el reverberant això, juntament 

amb que la sala no és molt gran fa que amb els canvis introduïts s’hagi millorat notablement l’acústica 

de la mateixa i per tant puguem complir amb les dades de la imatge 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8: Relació entre els temps de reverberació segons la funció de l’auditori i el volum. 

 



 Reforma i canvi d’ús del Centre Parroquial Lluïsos d’Horta 38

7. CONCLUSIONS 

 
La realització d’aquest treball a contribuït a aprofundir els coneixements adquirits a la carrera i més 

concretament, als apressos durant el DAC de reforma interior . 

Aquest projecte ha suposat una gran dedicació i esforç i, no sempre ha estat fàcil, doncs al ser un 

treball individual, la càrrega de feina es molt elevada  i això a fet que trobes moltes dificultats i reptes a 

afrontar, com el camp de l’acústica, que es un tema complex , del qual tenia poc coneixement tot i  la 

importància que te pel nostre confort.  L’estudi del so, es un camp molt ampli i complex al qual afecten 

moltes variants com el tema de la insonorització, la reverberació, … de les quals en desconeixia el 

funcionament. 

Un altre dels àmbits on he trobat més dificultat ha estat  la intervenció en la coberta, la qual havia de fer 

mes funcional i atractiva. Per fer-ho he estudiat diferents cobertes corbades d’edificis per tal de 

determinar el seu funcionament i, poder escollir la millor solució i adaptar-la al meu projecte, tant 

constructivament com estèticament. 

Així, el projecte m’ha permès posar en practica àrees de les quals tenia coneixements teòrics però no 

pràctics, com es el cas de les estructures, que la falta d’experiència en el camp ho ha fet mes complex. 

Durant el  transcurs de l’estudi  de l’edifici ha estat gairebé impossible trobar  documentació antiga del 

mateix degut a l’incendi que va patir al 36 i que va destruir la biblioteca. Això ha fet que la recerca 

d’informació fos més extensa, per tal de trobar el funcionament i les característiques dels sistemes 

constructius i materials presents a l’edifici i poder adaptar-los a la normativa vigent, i per tant, ha estat 

un enriquiment del coneixement. 

Podríem dir que el gran problema de l’edifici es la falta de manteniment dels elements constructius i la 

quantitat de petites reformes que acumula. El realitzar la reforma proposada suposaria una gran 

despesa tècnica i sobretot econòmica, fet que actualment resulta inviable, però que se’ns dubte el faria 

tornar a l’essència del que es els Lluïsos perquè, l’aproparia més a la gent, tant del barri com de fora 

del mateix. El tornaria a convertir en el punt de referència i trobada, que va ser en el seu dia. 

Finalment, dir que estic molt contenta del treball realitzat. M’ha agradat molt poder treballar i aprofundir 

coneixements en un edifici molt estimat per mi i pel barri i, amb el que sempre he crescut. 

 

 
7. CONCLUSIONS 
 
Thanks to this project I have been able to increase my knowledge about my degree, specially the skills I 

needed for the class about internal reform. The project has also given me the opportunity of applying 

the theory I learnt during my degree. 

During the process of this paper I have dedicated a lot of effort, it has not been always easy but I have 

never give up and I have been able to overcome all the difficulties. One of the most challenging parts of 

the project has been the acoustic part, since I was not totally aware of its importance for our comfort. 

When I had to work on the acoustic I realized that it included more things than I thought. Working on it I 

saw that I needed to check topics I did not know about, like the sound insulation or the reverberation.  

Another challenging part has been the intervention in the roof. My goal with it was making it more 

functional and attractive. For doing it I have been studying and observing plenty of curved roofs from 

another buildings so I would be able to learn its function and be able to find the best adaptation for my 

project. I wanted to do a constructive and aesthetic improvement.  

Because of the fire in 1936 that caused the destruction of the library, I have not been able to find the old 

documents about the building. However, I have done an extended research about the functions and 

characteristics of the construction systems and the different materials used in the building. Thanks to 

that research I was able to find all the information I needed to adapt them to the actual laws. Doing that I 

have learnt a lot about the changes that have occurred during those years.  

The big problem this building have is the lack of maintenance in the constructive elements and the high 

number of little reforms that the building had during the years. Because of that doing all the changes I 

propose in my project would suppose a big technical expense and a very expensive work. However, all 

the reforms would give back all the essence of the building, making Els Lluïsos an approachable and 

nice building which people would be attracted to again.  

Finally, I would like to say that I am really proud and happy of my final result. I liked being able to work 

and improve one of my favorite buildings in my neighborhood, one building I have seen change during 

my whole life. 
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9.1. MEMÒRIA DE CÀLCULS 

 

Els càlculs es basaran en dimensionar i comprovar els diferents elements que composen l’estructura 

del nostre edifici. Tindrem:  

Dimensionarem tres nous forjats metàl·lics que correspondran al forjat de planta baixa (A-B) , al planta 

primera (C-D), que serà el nou terra de la coberta transitable i al de planta segona (E), que serà una 

coberta no transitable.  

També realitzarem dos estintolaments de la mateixa paret de 4’35 m, un situat a planta baixa i l’altre 

situat a planta primera. L’eliminació d’aquesta paret ampliarà la zona de la cafeteria a planta baixa 

(estintolament 1) i la zona de l’espai 2 a planta primera (estintolament 2). 

 

 

1. DIMENSIONAT DEL FORJAT DE PLANTA PRIMERA (coberta). 

 

Forjat A  

El nostre forjat és de tipus unidireccional amb un espessor h< 0,30 m i amb una llum de L=2,75 m. 

  

 - Accions permanents: 

Forjat unidireccional = 4 KN/m2  

Terrassa sobre morter =  0,80 KN/m2  

Total =    4,80 KN/m2 

 

 - Accions variables:  

Sobrecàrrega d’ús =  5 KN/m2  

 

Combinació d’accions: 

Q= 4,80 KN/m2 x 1,35 + 5 KN/m2 x 1,50 x 0,70 = 10,23 KN/m2  

 

Intereix = 0,8 m 

Càrrega lineal =  10,23 KN/m2 x 0,8 = 8,18 KN/m 

 

Comprovació de la tensió de treball: 

Mmax = Q x L2 / 12 = 8,18 KN/m x (2,75)2 / 12 = 5,155 KN/m 

σadm = σacero (S275-JR) / 1,15 = 275000 / 1,15 = 239130,4348 KN/m2  

 

Elecció del perfil: 

W = M / σ = 5,155 KN/m / 239130,4348 = 2,15 ·10-5 m3 = 2,15 cm3 

Prontuari de perfils d’acer:  IPE 80  W = 23,2 cm3 

 

Comprovacions:  

σ= M / W = 5,155·104 KNm / 23,2 cm3 = 2221,98 kg/cm2  

σ= 2221,98  kg/cm2 < 2500 kg/cm2 COMPLEIX 

  

Fletxa = L / 300 = 275 / 300 = 0,91 cm 

Fletxa de càlcul = Q x L4 / 384 x E x Iy = 8,18 x 27504 / 384 x 2,10·105 x 80,1·104 = 7,24 mm = 0,724 cm  

Fc = 0,724 < Fmàx = 0,91 COMPLEIX 

 

Escollirem un perfil IPE 80. 

 

Forjat B  

El nostre forjat és de tipus unidireccional amb un espessor h< 0,30 m i amb una llum de L=4,45 m. 

  

 - Accions permanents: 

Forjat unidireccional = 4 KN/m2  

Terrassa sobre morter =  0,80 KN/m2  

Total =    4,80 KN/m2 

 

 - Accions variables:  

Sobrecàrrega d’ús =  5 KN/m2  

 

Combinació d’accions: 

Q= 4,80 KN/m2 x 1,35 + 5 KN/m2 x 1,50 x 0,70 = 10,23 KN/m2  

 

Intereix = 0,8 m 

Càrrega lineal =  10,23 KN/m2 x 0,8 = 8,18 KN/m 

 

Comprovació de la tensió de treball: 

Mmax = Q x L2 / 12 = 8,18 KN/m x (4,45)2 / 12 = 13,4987 KN/m 

σadm = σacero (S275-JR) / 1,15 = 275000 / 1,15 = 239130,4348 KN/m2  

 

Elecció del perfil: 
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W = M / σ = 13,4987 KN/m / 239130,4348 = 5,64 ·10-5 m3 = 5,64 cm3 

Prontuari de perfils d’acer:  IPE 120  W = 60,70 cm3 

 

Comprovacions:  

σ= M / W = 13,4987·104 KNm / 60,70 cm3 = 2223,83 kg/cm2  

σ= 2223,83 kg/cm2 < 2500 kg/cm2 COMPLEIX 

  

Fletxa = L / 300 = 445 / 300 = 1,48 cm 

Fletxa de càlcul = Q x L4 / 384 x E x Iy = 8,18 x 44504 / 384 x 2,10·105 x 318·104 = 12,50 mm = 1,25 cm  

Fc = 1,25 < Fmàx = 1,48  COMPLEIX 

 

Escollirem un perfil IPE 120. 

 
 
 

2. DIMENSIONAT DEL FORJAT DE PLANTA BAIXA. 

 

Forjat C  

El nostre forjat és de tipus unidireccional amb un espessor h< 0,30 m i amb una llum de L=2,75 m. 

  

 - Accions permanents: 

Forjat unidireccional = 4 KN/m2  

Paviment  =    0,8 KN/m2  

Total =    4,80 KN/m2 

 

 - Accions variables:  

Sobrecàrrega d’ús =  5 KN/m2  

 

Combinació d’accions: 

Q= 4,80 KN/m2 x 1,35 + 5 KN/m2 x 1,50 x 0,70 = 10,23 KN/m2  

 

Intereix = 0,7 m 

Càrrega lineal =  10,23 KN/m2 x 0,7 = 7,16 KN/m 

 

Comprovació de la tensió de treball: 

Mmax = Q x L2 / 12 = 7,16 KN/m x (2,75)2 / 12 = 4,51 KN/m 

σadm = σacero (S275-JR) / 1,15 = 275000 / 1,15 = 239130,4348 KN/m2  

 

Elecció del perfil: 

W = M / σ = 4,51 KN/m / 239130,4348 = 1,88 ·10-5 m3 = 1,88 cm3 

Prontuari de perfils d’acer:  IPE 80  W = 23,2 cm3 

 

Comprovacions:  

σ= M / W = 4,51·104 KNm / 23,2 cm3 = 1943,96 kg/cm2  

σ= 1943,96 kg/cm2 < 2500 kg/cm2 COMPLEIX 

  

Fletxa = L / 300 = 275 / 300 = 0,91 cm 

Fletxa de càlcul = Q x L4 / 384 x E x Iy = 7,16 x 27504 / 384 x 2,10·105 x 80,1·104 = 6,34 mm = 0,634 cm  

Fc = 0,634 < Fmàx = 0,91 COMPLEIX 

 

Escollirem un perfil IPE 80. 

 

Forjat D  

El nostre forjat és de tipus unidireccional amb un espessor h< 0,30 m i amb una llum de L=4,45 m. 

  

 - Accions permanents: 

Forjat unidireccional = 4 KN/m2  

Paviment  =    0,8 KN/m2  

Total =    5,80 KN/m2 

 

 - Accions variables:  

Sobrecàrrega d’ús =  5 KN/m2  

 

Combinació d’accions: 

Q= 4,80 KN/m2 x 1,35 + 5 KN/m2 x 1,50 x 0,70 = 10,23 KN/m2  

 

Intereix = 0,7 m 

Càrrega lineal =  10,23 KN/m2 x 0,7 = 7,16 KN/m 

 

Comprovació de la tensió de treball: 

Mmax = Q x L2 / 12 = 7,16 KN/m x (4,45)2 / 12 = 11,81 KN/m 
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σadm = σacero (S275-JR) / 1,15 = 275000 / 1,15 = 239130,4348 KN/m2  

 

Elecció del perfil: 

W = M / σ = 11,81 KN/m / 239130,4348 = 4,93·10-5 m3 = 4,93 cm3 

Prontuari de perfils d’acer:  IPE 120  W = 60,7 cm3 

 

Comprovacions:  

σ= M / W = 11,81·104 KNm / 60,7 cm3 = 1945,63 kg/cm2  

σ= 1945,63 kg/cm2 < 2500 kg/cm2 COMPLEIX 

  

Fletxa = L / 300 = 445 / 300 = 1,48 cm 

Fletxa de càlcul = Q x L4 / 384 x E x Iy = 7,16 x 44504 / 384 x 2,10·105 x 318·104 = 10,95 mm = 1,09 cm  

Fc = 1,095 < Fmàx = 1,48 COMPLEIX 

 

Escollirem un perfil IPE 120. 

 

3. DIMENSIONAT DEL FORJAT DE PLANTA COBERTA INTRANSITABLE. 

 

Forjat E  

El nostre forjat és de tipus unidireccional amb un espessor h< 0,30 m i amb una llum de L=4,35 m, 

pertanyent a la coberta plana intransitable de l’edifici. 

  

 - Accions permanents: 

Forjat unidireccional = 4 KN/m2  

Coberta acabat grava  =  2,5 KN/m2  

Total =    6,5 KN/m2 

 

 - Accions variables:  

Sobrecàrrega d’ús =  1 KN/m2  

 

Combinació d’accions: 

Q= 6,5 KN/m2 x 1,35 + 1 KN/m2 x 1,50 x 0,70 = 9,825 KN/m2  

 

Intereix = 0,8 m 

Càrrega lineal =  9,825 KN/m2 x 0,8 = 7,86 KN/m 

 

Comprovació de la tensió de treball: 

Mmax = Q x L2 / 12 = 7,86 KN/m x (4,35)2 / 12 = 12,39 KN/m 

σadm = σacero (S275-JR) / 1,15 = 275000 / 1,15 = 239130,4348 KN/m2  

 

 

Elecció del perfil: 

W = M / σ = 12,39 KN/m / 239130,4348 = 5,18 ·10-5 m3 = 5,18 cm3 

Prontuari de perfils d’acer:  IPE 120  W = 60,7 cm3 

 

Comprovacions:  

σ= M / W = 12,39·104 KNm / 60,7 cm3 = 2041,18 kg/cm2  

σ= 2041,18 kg/cm2 < 2500 kg/cm2 COMPLEIX 

  

Fletxa = L / 300 = 435 / 300 = 1,45 cm 

Fletxa de càlcul = Q x L4 / 384 x E x Iy = 7,86 x 43504 / 384 x 2,10·105 x 318·104 = 10,97 mm = 1,09 cm  

Fc = 1,097 < Fmàx = 1,45 COMPLEIX 

 

Escollirem un perfil IPE 120. 
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4. ESTINTOLAMENTS 

 

Estintolament 1: Planta baixa. 

La nostra paret té una llum de L=4,35 m. 

  

- Forjat planta primera: 

 

 - Accions permanents: 

Forjat unidireccional = 4 KN/m2  

Paviment  =    0,8 KN/m2  

Total =    4,80 KN/m2 

 - Accions variables:  

Sobrecàrrega d’ús =  3 KN/m2  

 

Combinació de càrregues: 

Q= 4,80 KN/m2 x 1,35 + 3 KN/m2 x 1,50 x 0,70 = 9,63 KN/m2  

Càrrega repartida: 9,63 KN/m2 x 4,80 KN/m2 = 46,22 KN/m 

 

- Coberta: 

 - Accions permanents: 

Forjat unidireccional = 3,5 KN/m2  

Coberta acabat grava  =  2,5 KN/m2  

Total =    6 KN/m2 

 

 - Accions variables:  

Sobrecàrrega d’ús =  1 KN/m2  

 

Combinació de càrregues: 

Q= 6 KN/m2 x 1,35 + 1 KN/m2 x 1,50 x 0,70 = 9,15 KN/m2  

Càrrega repartida: 9,15 KN/m2  x 6 KN/m2 = 47,16 KN/m 

 

- Tancament exterior: 

Maó de tancament = 7 KN/m2  

Càrrega repartida: 0,15m x 4,35 x 7 KN/m2 = 4,57 KN/m 

 

Càrrega Total: 46,22 KN/m + 47,16 KN/m + 4,57 KN/m = 97,95 KN/m 

 

Predimensionat jàssera:  

Q = 97,95 KN/m 

Mf = Q x L2 / 8 = 97,95 KN/m x (4,35)2 / 8 = 231,68 KN/m2 

Wx = Mf / Fyd = 231,68 ·106 / (275 / 1,05) = 884596,36 mm3 

 

Prontuari de perfils d’acer:  IPE 360  W = 904 cm3 

 

Comprovació amb pes propi:  

IPE 360: 

Wel,z = 904·103 mm3 

Iy = 16270·104 mm4 

G = 57,1 Kg/m = 0,571 KN/m 

 

Mf = (Q + G) x L2 / 8 = (97,95 + 0,571) x (4,35)2 / 8 = 233,03 KN/m 

σadm = Mf / Wel,z = 233,03·106 KN/m / 904·103 = 257,77 KN/m2  

 

Fyd = 275 / 1,05 = 261,90 Kn/m2 

σadm = 257,77 KN/m2 < Fyd = 261,90 KN/m2 COMPLEIX 

 

Comprovació de fletxa:  

Fletxa màx = L / 500 = 4350 / 500 = 8,7 mm 

Fletxa de càlcul = (Q + G) x L3 / 48 x E x Iy = (97,95 + 0,571) x 43503 / 48 x 2,10·105 x 16270·104 = 

4,9·10-3 cm = 4,9 mm  

Fc = 4,9 < Fmàx = 8,7 COMPLEIX 

 

Comprovació del mur de càrrega: 

 

La resistència de la fàbrica aplicant el coeficient de minoració és: 

Fk = fb / ym = 6,20 N/mm2 / 2,4 = 1,72 KN/mm2 

Per comprovar si la fàbrica pot suportar els esforços als que es sotmesa, calculem que el perfil recolza 

un 70% de la seva alçada 370 x 0,7 = 259 mm 

 

Àrea de recolzament: 259 mm x 300 mm = 77700 mm2 

Resistència de la fàbrica: 77700 x 1,72 KN/mm2 = 133644 N = 133,64 KN 

 

Càrrega que actua sobre la fàbrica = 
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N = (Q + G) x L / 2 = (97,95 + 0,571) x 4,35 / 2 = 214,28 KN 

 

La càrrega que actua sobre la fàbrica és superior a la resistència de la fàbrica, per tant caldrà posar un 

pilar de reforç en planta baixa. 

 

Asnelles i puntals mur de càrrega: 

E= 0,50 m 

D = 0,20 

L= 4,35 

 

Nº asnelles: 4,35 / 0,5 = 9 asnelles 

Q asnelles = 97,95 / 9 = 10,89 Kn/asnella 

 

Mf = Q x L / 4 = 10,89 x 4,35 / 4 = 11,84 KN/m 

Wx = Mf / Fyd = 11,84·106 / (275 / 1,05) = 45207,27 mm3 

Prontuari de perfils d’acer:  IPE 120  W = 53 cm3 

 

Comprovació de fletxa:  

IPE 120: 

Wel,z = 53·103 mm3 

Iz = 318·104 mm4 

E = 210000 N/mm4 

 

Fletxa màx = L / 500 = 4350 / 500 = 8,7 mm 

Fletxa de càlcul = Q x L3 / 48 x E x Iy = 11,84·103 x 43503 / 48 x 2,10·105 x 318·104 = 3,04·10-3 cm = 3,04 

mm  

Fc = 3,04 < Fmàx = 8,7 COMPLEIX 

 

La càrrega que suportarà cada asnella és de 10,89 Kn/asnella a compressió pura. S’utilitzaran dos 

puntals per asnella, per tant, la càrrega que suportarà cada puntal és de 5,45 KN. 

 

Escollirem un perfil IPE 360. 

 

 

 

 

 

Estintolament 2: Planta primera. 

 La nostra paret té una llum de L=4,35 m. 

  

- Coberta: 

 - Accions permanents: 

Forjat unidireccional = 3,5 KN/m2  

Coberta acabat grava  =  2,5 KN/m2  

Total =    6 KN/m2 

 

 - Accions variables:  

Sobrecàrrega d’ús =  1 KN/m2  

 

Combinació de càrregues: 

Q= 6 KN/m2 x 1,35 + 1 KN/m2 x 1,50 x 0,70 = 9,15 KN/m2  

Càrrega repartida: 9,15 KN/m2  x 6 KN/m2 = 47,16 KN/m 

 

- Tancament exterior: 

Maó de tancament = 7 KN/m2  

Càrrega repartida: 0,15m x 4,35 x 7 KN/m2 = 4,57 KN/m 

 

Càrrega Total: 47,16 KN/m + 4,57 KN/m = 51,73 KN/m 

 

Predimensionat jàssera:  

Q = 51,73 KN/m 

Mf = Q x L2 / 8 = 51,73 KN/m x (4,35)2 / 8 = 122,35 KN/m2 

Wx = Mf / Fyd = 122,35 ·106 / (275 / 1,05) = 467154,54 mm3 

 

Prontuari de perfils d’acer:  IPE 300  W = 557 cm3 

 

Comprovació amb pes propi:  

IPE 300: 

Wel,z = 557·103 mm3 

Iy = 8356·104 mm4 

G = 42,2 Kg/m = 0,422 KN/m 

 

Mf = (Q + G) x L2 / 8 = (51,73 + 0,422) x (4,35)2 / 8 = 123,35 KN/m 
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σadm = Mf / Wel,z = 123,35·106 KN/m / 557·103 = 221,45 KN/m2  

 

Fyd = 275 / 1,05 = 261,90 Kn/m2 

σadm = 221,45 KN/m2 < Fyd = 261,90 KN/m2 COMPLEIX 

 

Comprovació de fletxa:  

Fletxa màx = L / 500 = 4350 / 500 = 8,7 mm 

Fletxa de càlcul = (Q + G) x L3 / 48 x E x Iy = (51,73 + 0,422) x 43503 / 48 x 2,10·105 x 8356·104 = 

5,09·10-3 cm = 5,09 mm  

Fc = 5,09 < Fmàx = 8,7 COMPLEIX 

 

Comprovació del mur de càrrega: 

 

La resistència de la fàbrica aplicant el coeficient de minoració és: 

Fk = fb / ym = 6,20 N/mm2 / 2,4 = 1,72 KN/mm2 

Per comprovar si la fàbrica pot suportar els esforços als que es sotmesa, calculem que el perfil recolza 

un 70% de la seva alçada 370 x 0,7 = 259 mm 

 

Àrea de recolzament: 259 mm x 300 mm = 77700 mm2 

Resistència de la fàbrica: 77700 x 1,72 KN/mm2 = 133644 N = 133,64 KN 

 

Càrrega que actua sobre la fàbrica = 

N = (Q + G) x L / 2 = (51,73 + 0,422) x 4,35 / 2 = 113,43 KN 

 

La càrrega que actua sobre la fàbrica és inferior a la resistència de la fàbrica, per tant la fàbrica 

aguanta el pes de les càrregues, no es posarà un pilar de reforç en planta primera. 

 

Asnelles i puntals mur de càrrega: 

E= 0,50 m 

D = 0,20 

L= 4,35 

 

Nº asnelles: 4,35 / 0,6 = 7 asnelles 

Q asnelles = 51,73 / 7 = 7,40 Kn/asnella 

 

Mf = Q x L / 4 = 7,40 x 4,35 / 4 = 8,03 KN/m 

Wx = Mf / Fyd = 8,03·106 / (275 / 1,05) = 30660 mm3 

Prontuari de perfils d’acer:  IPE 100  W = 34,2 cm3 

 

Comprovació de fletxa:  

IPE 120: 

Wel,z = 34,2·103 mm3 

Iz = 171·104 mm4 

E = 210000 N/mm4 

 

Fletxa màx = L / 500 = 4350 / 500 = 8,7 mm 

Fletxa de càlcul = Q x L3 / 48 x E x Iy = 7,40·103 x 43503 / 48 x 2,10·105 x 171·104 = 3,53·10-3 cm = 3,53 

mm  

Fc = 3,53 < Fmàx = 8,7 COMPLEIX 

 

La càrrega que suportarà cada asnella és de 7,40 Kn/asnella a compressió pura. S’utilitzaran dos 

puntals per asnella, per tant, la càrrega que suportarà cada puntal és de 3,70 KN. 

 

Escollirem un perfil IPE 300. 
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9.2. PLÀNOLS REFORMA ANYS 50 
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10. ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
 
ESTAT ACTUAL 
 

1. Situació. 

2. Emplaçament. 

3. Evolució històrica. 

4. Façana sud-est estat actual. 

5. Façana nord-est estat actual. 

6. Façana nord-est i sud-oest estat actual. 

7. Recull fotogràfic planta soterrani estat actual 

8. Recull fotogràfic planta baixa estat actual. 

9. Recull fotogràfic planta primera estat actual. 

10. Recull fotogràfic planta segona estat actual. 

11. Recull fotogràfic planta coberta estat actual. 

12. Planta soterrani estat actual amb cotes. 

13. Planta baixa estat actual amb cotes. 

14. Planta primera estat actual amb cotes. 

15. Planta segona estat actual amb cotes. 

16. Planta coberta estat actual amb cotes. 

17. Secció longitudinal A-A’ estat actual amb cotes. 

18. Secció longitudinal B-B’ estat actual amb cotes. 

19. Secció transversal C-C’ estat actual amb cotes. 

20. Secció transversal D-D’ estat actual amb cotes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTAT REFORMAT 
 

21. Planta baixa i planta pis enderroc / obra nova. 

22. Planta segona i planta coberta enderroc / obra nova. 

23. Secció A-A’ i secció B-B’ enderroc / obra nova. 

24. Secció C-C’ i secció D-D’ enderroc / obra nova. 

25. Façana principal. 

26. Façana posterior i façanes laterals. 

27. Planta soterrani estat reformat amb cotes. 

28. Planta baixa estat reformat amb cotes. 

29. Planta primera estat reformat amb cotes. 

30. Planta segona estat reformat amb cotes. 

31. Planta coberta estat reformat amb cotes. 

32. Secció longitudinal A-A’ estat reformat amb cotes. 

33. Secció longitudinal B-B’ estat reformat amb cotes. 

34. Secció transversal C-C’ estat reformat amb cotes. 

35. Secció transversal D-D’ estat reformat amb cotes. 

36. Planta soterrani estat reformat. Estructura. 

37. Planta baixa estat reformat. Estructura. 

38. Planta primera estat reformat. Estructura. 

39. Planta segona estat reformat. Estructura. 

40. Fusteria 01. 

41. Fusteria 02. 

42. Fusteria 03. 

43. Detalls fusteria. 

44. Planta soterrani estat reformat. Paviments. 

45. Planta baixa estat reformat. Paviments. 

46. Planta primera estat reformat. Paviments. 

47. Planta segona estat reformat. Paviments. 

48. Planta soterrani estat reformat. Electricitat i Telecomunicacions. 

49. Planta baixa estat reformat. Electricitat i Telecomunicacions. 

50. Planta primera estat reformat. Electricitat i Telecomunicacions. 

51. Planta segona estat reformat. Electricitat i Telecomunicacions. 

52. Planta soterrani estat reformat. Fontaneria i Evacuació. 

53. Planta baixa estat reformat. Fontaneria i Evacuació. 

54. Planta primera estat reformat. Fontaneria i Evacuació. 



 Reforma i canvi d’ús del Centre Parroquial Lluïsos d’Horta 50

55. Planta segona estat reformat. Fontaneria i Evacuació. 

56. Planta coberta estat reformat. Fontaneria i Evacuació. 

57. Planta soterrani estat reformat. Climatització/ renovació d’aire i Contra incendis. 

58. Planta baixa estat reformat. Climatització/ renovació d’aire i Contra incendis. 

59. Planta primera estat reformat. Climatització/ renovació d’aire i Contra incendis. 

60. Planta segona estat reformat. Climatització/ renovació d’aire i Contra incendis. 

61. Planta coberta estat reformat. Climatització/ renovació d’aire i Contra incendis. 

62. Estudi de so. Planta. 

63. Estudi de so. Alçat. 

64. Detalls1. Fonamentació. 

65. Detalls 2. Coberta plana invertida transitable. 

66. Detalls 3. Coberta plana invertida no transitable. 

67. Detalls 4. Coberta de fusta no transitable 
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