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1.1

1. ESTRUCTURA

1.1 Pilar metàl·lic HEB 260.
1.4 Forjat, placa alveolar de formigó pretensat, 1200x200x7400 mm.
1.9 Remate passera, perfil angular metàl·lic U 300.

3. FAÇANA

3.1.1 Montant metàl·lic, tub d'acer 50 x 50mm.
3.1.2 Travesser metàl·lic, tub d'acer 50 x 50mm.
3.1.3 Finestra fixa de vidre laminar 8+8 clar, e=8 mm.1875 x 800mm.
3.1.4 Finestra corredissa en guia d'alumini tipus "Klein" , vidre laminar clar 8+8,

1875 x 800 mm.
3.1.5 Pletina soldada a la estructura de la façana, per a formació de barana a l'altura de 90 cm.
3.1.6 Finestra fixa de vidre laminar 8+8 amb el vidre interior tractat

amb raig de sorra, e=8 mm.1875 x 800mm.

3.2.1 Acabat interior, enrajolat ceràmic per la zona d'alta humitat, 100x100x8 mm.
3.2.2 Dos plaques de cartró-guix, e=2x13 mm, tipus "Pladur" WA (hidròfug), amb doble

estructura de montants de xapa d'acer galvanitzat, e=2x70 mm.
3.2.3 Aïllament acústic i tèrmic, llana de roca, e=150 mm.
3.2.4 Acabat exterior, 2 plaques de cartró-guix, e=2x13 mm, tipus "Pladur" WA (hidròfug).

3.3. Porta corredíssa amb aïllament tèrmic AWS 50-BS tipus "Schüco" .

3.4 Vidre amb càmara, 3+3-6+6 en marc d'alumini amb ruptura de punt tèrmic, tipus
"Schüco" .

3.5 Porta d'entrada amb càmara aïllant i acabat de xapa de fusta, e= 90 mm.

4. PAVIMENTS

4.1 Capa difusora del vapor, làmina de polietilè.
Aïllament tèrmic i fonoabsorvent rígid, evita soroll d'impact, e=30 mm.
Terra radiant - paviment de formigó armat, e=100 mm.
Terra radiant - sistema calefacció integrat, tubs de PVC col·locats a sobre poliestirè extruït

e=50 mm.

4.2 Impermeabilització tela asfàltica per a zona amb alta humitat.
Enrajolat ceràmic per a zona amb alta humitat.
Junta estanca per a zona amb alta humitat.

4.3 Impermeabilització, tela asfàltica.
Aïllament fonoabsorvent rígid, evita soroll d'impact, e=30 mm.
Capa de suport, morter de cement Portland, e=30 mm.
Acabat paviment, totxo ceràmic, 290x120x50 mm.

5. ENVANS

5.1 Acabat interior, enrajolat ceràmic per la zona d'alta humitat, 100x100x8 mm.
5.2 Placa de cartró-guix, e=15 mm, tipus "Pladur" WA (hidròfug), amb subestructura de

montant de xapa d'acer galvanitzat, e=70 mm.
5.3 Aïllament acústic i tèrmic, llana de roca, e=150 mm.
5.4 Acabat exterior, Placa de cartró-guix, e=15 mm, tipus "Pladur" WA (hidròfug).
5.5 Junta estanca.

7. BARANA - Pletines d'acer tractades amb imprimació i després
amb pintura blanca.
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*segons el decret local d'eco-eficiència, el 80% de les habitatges rebin sol directe a la sala d'estar al menys una hora al dia,
entre les 10:00 i 14:00, durant el solstici d'hivern.
*l'habitatge més desfavorable cumpleix: reb sol directe aproximadament entre 10:45 i 14:00. A més a més, regueix tenint sol
directe fins a les 15:10.

*assolellament - l'habitatge més desfavorable
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*façana nord-est - passera, 1/50

*façana sud-oest - galeria, 1/50

LA CIRCULACIÓ I L'ACCÉS

*la circulació vertical es distribueix cap als punts extrems de la barra, facilitant l'evacuació en el
cas d'incendi.

*l'accés als habitatges es fa mitjançant un espai comú - una passera amplia, amb fondària
variant entre 1.20 m i 2.50 m. L'amplada màxima s'obté davant l'entrada en el pis i la cuina,
donant la possibilitat de portar una taula fora del límit privat i apropiar-se d'una zona de la
passera. Tambe es pot deixar la bici, unes plantes etc. Per a potenciar l'us d'aquest espai exterior,
al costat de l'entradaes col·loca un armari accesible des de l'exterior de l'habitatge.

CRITERIS DE TRAÇAT

*l'habtitatge és més ampla i menya profunda per a millor assolellament i més superfície de
façana.
*les dues façanes oposades obertes • llum i ventilació natural.
*ventilació creuada NE-SO.

*llocs de transició entre interior i exterior • límits gruixuts compostos per intersticis
amortiguadors de petita escala, que li donen a l'habitatge una major varietat d'espais.

L'ORGANITZACIÓ DE LES FRANJES PERIMETRALS

*les peçes tècniques com el bany i la cuina s'orienten cap a la passera (nord-est), mentres que la
habitació i la sala d'estar s'orienten cap a la galería (sud-oest).

*es recupera la tradició barcelonesa de la galeria que dona al pati interior d'illa. Aqui, la galeria
es col·loca cap a la façana sud-oest, com a amortiguador entre l'exterior i l'interior. Tancada amb
superfícies vidriades, la galeria es comporta com un hiveracle (captador solar passiu, a l'hivern).
Les lames de vidre es poden obrir en varis llocs i aixi l'efecte hivernacle es anul·la a l'estiu •
galeria amb funció de balcó.
*la profunditat de la galeria protegeix de gran part de la incidència del sol d'estiu, i permet una
gran entrada de sol a l'hivern a l'interior de la sala d'estar i l'habitació.

*el bany és adjacent a la habitació. Està format per un plat de dutxa enrasat, wc i rentamans.

*la zona de rentat (amb caldera, rentadora i estenador) fa la transició entre l'interior i la passera.
És un espai permanentment ventilat, però protegit de l'aigua de pluja i de vistes des de l'exterior
mitjançant una gelosia de lames horitzontals inclinades, d'acer galvanitzat pintat blanc.
*la cuina està oberta a la sala, però te connexió visual amb l'exterior. Està formada per un taulell
lineal amb armaris alts i baixos, aparell de cocció elèctric i forn elèctric, campana extractora i
nevera alta. Es possibilitza la col·locació d'una rentvaixella.

LA SALA I L'HABITACIÓ

*per la obertura de tres portes corredisses l'habitació i a la sala d'estar es converteixen en un
espai únic. En la sala hi cap un rectangle de 2.70 x 2.70 m (normativa).

*per criteris d'intimitat, lla meitat de la façana de l'habitació és opaca. En l'habitació hi cap un
rectangle de 1.90 x 1.90 m (normativa).

L'ALÇADA lliure en totes les vivendes és de 2.50 m en la zona bany-cuina, 2.70 en la sala i
l'habitatge i 2.75 en la galeria.

LES SUPERFÍCIES

sala-cuina: 15.25 m²
habitació: 12.40 m²
bany: 2.70 m²
galeria: 10.00 m²

Superfície útil total: 40.35 m²
Superfície construïda total (+30%) 52.45 m2
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La galeria de l'Eixample
Interior a l'aire lliure - Ramon Casas

Detall trobada paret exterior-mitgera 1/5.

a. Placa Pladur 13 mm.
b. Montant, xapa d'acer galvanitzat 70 mm.
c. Cargol PM.
d. Aïllament llana de roca, 2 x 70 mm.
e. Anclatge canal.

Espesor total  192 mm.

Detall trobada paret bany-mitgera 1/5.

a. Placa Pladur WA 15 mm.
b. Montant, xapa d'acer galvanitzat 70 mm.
c. Cargol PM.
d. Aïllament llana de roca, e=70 mm.
e. Anclatge canal.
f. Enrajolat ceràmic 100 x 100 x 15 mm
g. Junta estanca.
h. Segellat elàstic.

Espesor total  100 mm.
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