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RESUM
ÍNDEX
Aquest projecte té l’objectiu principal d’adaptar una antiga casa aranesa situada a Viella
(Vall d’Aran) amb intenció de, conservant l’estructura básica del conjunt , oferir al públic un
complex hotel-restaurant situat en un entorn únic.

1. INTRODUCCIO ----------------------------------------------------------------------------------------- pg. 3-4

Degut a l’antiguitat de la casa (1924), les autoritats competents no disposaven dels
plànols originals de la seva construcció, de tal manera que s’ha dut a terme un aixecament in
situ de tot el conjunt arquitectònic per a un posterior estudi, adaptació i canvia d’ús.

1.1.

Entorn i historia de la Vall d’aran

1.2.

L’arquitectura aranesa

Un cop realitzat l’aixecament s’ha procedit a l’estudi de les possibles adaptacions que
s’haurien de dur a terme per al nomenat canvi d’ús a complex hotel-restaurant. Els dos edificis
principals del conjunt s’han mantingut intactes en façana i s’hi ha redistribuit l’interior per a
possibilitar un bon funcionament com a allotjament turístic. Els edificis interiors han estat
ampliats en perímetre i alçada per la necessitat d’ampliar la ocupació i donar un bon rendiment
econòmic al hotel.

1.3.

Història de la casa Ademà

1.4.

Inici del projecte

Per a la elaboració d’aquest treball s’han tingut en compte tant les normatives
d’habitabilitat i accessabilitat com els diferents apartats del CTE. Els plànols resultants
d’aquest procés s’han dibuixat partint de la idea de fer un hotel de 2 estrelles, així que tots els
serveis oferts junt amb les superfícies útils de tots els seus espais s’han confeccionat complint
unes taules incloses a la normativa hotelera de Catalunya TIC/313/2003. S’han tingut en
compte les normatives existents d’habitabilitat, ecoeficencia, seguretat, salubritat i tècniques.
El resultat final d’aquest projecte inclou plànols amb l’estat actual de la casa i
l’esmentada actuació projectada tant en interiors com en exteriors que inclourà plànols
detallats de tots els aspectes necessaris per a entendre el funcionament del conjunt.
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1. INTRODUCCIÓ
1.2.
1.1.

L’ARQUITECTURA ARANESA

ENTORN I HISTÒRIA DE LA VALL D’ARAN

La Vall d'Aran ofereix característiques molt diferents a les altres valls del Pirineu que
pertanyen al vessant mediterrani. La Vall d'Aran gaudeix del vessant atlàntic, amb una
extensió de 620 km/2, comprèn la zona del Garona i part de les capçaleres de la Noguera
Pallaresa i de la Noguera Ribagorçana, el Garona és alimentat per rius de llargues riberes i
barrancs al llarg de la vall.
Està situat al NO de la província de Lleida al Pirineu Català, pel nord llinda amb França i
a la seva frontera física hi trobem la cota 2.880 m. del Mauberme, per l'Est confronta amb la
comarca catalana del Pallars i cota 2.656 m. del Tuc de la Llança, pel sud amb Pallars i
Ribagorça cota 3.014 m. del
Besiberri Nord i finalment l'Oest amb
França i Aragó cota 3.010 m. del Tuc
de Mulleres.
Els ports de muntanya que
comunicaven la Vall d'Aran amb les
comarques
catalanes
eren
inaccessibles durant l'hivern i difícils
la resta de l'any, fins que la carretera
que passa pel port de la Bonaigua
(any 1924) i el túnel de Vielha (any
1948) van obrir pas al trànsit rodat i
van possibilitar la comunicació durant
tot l'any, actualment s’ha finalitzat la
construcció del nou túnel de Vielha.
L'esquí i els esports de neu
tenen un extraordinari prestigi a la Vall d'Aran, per la seva situació geogràfica que condiciona
un clima mes fred, les instal·lacions com hotels, turisme rural, gastronomia juntament amb
l'estació d'esquí de Baqueira Beret són principalment la font d'ingressos de la Vall d’Aran, així
com en aquesta ultima dècada la construcció d'apartaments, cases i urbanitzacions per a
segones residències.
La previsió del temps a la Vall d’Aran és difícil de predir, la seva situació geogràfica
juntament amb la seva orografia ho fan summament canviant, principalment en l'època
hivernal.

Les característiques pròpies de la construcció típica aranesa són el resultat d'una
societat rural basada en l'agricultura i la ramaderia. Una societat centrada en el nucli familiar i
en la casa habitatge a partir de la qual irradian diverses construccions necessàries per a les
funcions agràries.
Els principals tipus de construcció són l'habitatge i les bòrdes. Les bòrdes són edificis
que es construïen per a allotjar el bestiar i com magatzem d'herba i de les eines de camp. La
brodes podien estar dividides en diferents espais per a acollir cada tipus de bestiar i animal
domèstic: vaques, ovelles, conills, gallines, cabres... Algunes es construïen al costat dels prats
alpins, situats a la part alta de la muntanya, per a facilitar el treball durant la collita, i servien
també d'allotjament durant aquesta època. Unes altres, se situaven al costat de l'habitatge, en
el poble. A causa de la llarga durada del temps invernal, era necessària l'habilitació d'un espai
per al bestiar en la planta baixa i altre per a l'herba, en la part superior, que servia d'aliment al
bestiar. Per això, el pis superior acostuma a tenir una obertura en el sòl que servia per a tirar
l'herba directament en la comedora, és la gripia.
Les
façanes
es
construïen amb pedra de la
mateixa vall, les famílies més
adinerades usaven marbre en
comptes de fusta per als marcs
d'algunes
finestres
(és
lumedans) i portes. Les pedres
eren irregulars i s'usava un
morter d'aigua i terra per a
alguns llocs concrets. Els murs
tenien entre 50 i 100 cm.,
grossor que anava disminuint en
uns 8 cm. per pis, igual que les
pedres que es col·locaven era
cada vegada més petites.
A les cantonades, la pedra, més gran, es treballava i s'entrellaçava per a ajuntar les
dues façanes. Sovint es troben pedres molt grans com base dels cantons. Algunes, presenten
una forma tallada per a facilitar el pas de carros i animals (eth shafran).
La coberta tradicional era de palla de sègol encara que ja només queda algun
exemplar. Aquest tipus de sostre era molt bon aïllant tant per al fred com per a la calor gràcies
al grossor d'entre 30 i 60 cm. A més permetia l'airejament del recinte i de l'herba. El pendent
del 100% amb que es construïen aquestes teulades, permetia la caiguda fàcil de pluja i neu.
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Els costos de construcció eren baixos doncs eren els mateixos propietaris amb ajuda qui els
feia, a més, la palla creixia en els seus camps. Aquestes teulades podien aguantar fins als 45
anys després de la seva construcció. Una característica de la teulada de palla és el penalèr ,
és a dir, una de les façanes més estretes presenta uns graons (és penaus) que arriben fins a
la part més alta o, de vegades, només arriben a mitjan teulada. Els penaus serveixen per a
protegir la teulada de la pluja i per a evitar els focs veïns i l'aire. El major problema de la
teulada de palla era la facilitat amb que prendía el foc, la qual cosa va fer que s'anés
substituint aquest material per la llosa de pissarra. En la intersecció entre les dues pales de la
coberta, es col·locaven unes lloses més grans o planxes de zinc, és la capièra. Les teulades
acostumen a tenir una inclinació d'entre 80% i 100% per a evacuar ràpidament l'aigua i neu.
En general són cobertes a dues aigües però, de vegades, tenen més i presenten una part
triangular més curta, és el quiboish.
Altre element típic de les construccions aranesa és el arturahuecs: grans lloses
sobresurten entre 30 i 40 cm. de la pala de la coberta. Bàsicament servia per a allunyar l'aigua
de la pluja i la neu del mur i per a protegir les fustes de la fusteria. En les teulades de les casa
trobem els capuchines, unes obertures en la coberta que servien per a donar llum i que es
decoraven de diferents formes. Trobem també la boca de lop, unes obertures per als coloms.
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1.3.

HISTÒRIA DE LA CASA ADEMÀ

La casa es va construir l’any 1924 per encàrrec del Sr.Juan Ademà Abadía (1883-1939),
marit de la Sra.Josefina Mora Pau i metge de Vielha en aquell moment. Es va fer en un terreny
just al costat de la casa dels seus sogres, el Sr.Casimiro Mora Barra i la Sra.Elisa Pau Botaro,
els quals vivien a Barcelona i només la utilitzaven de segona residència.
Un cop acabada la casa va tenir un ús familiar fins que va començar la guerra civil
espanyola, l’any a 1936. Aquest fet va significar que el Sr.Ademà, avisat per algun amic, l’exili
de la família a França degut a les amenaces, exceptuant la Sra.Mora la qual es va fer càrrec
de l’Hotel que tenien al poble.
Quan la guerra va acabar, tota la família va tornar a Vielha. Es va recuperar l’hotel i va
tornar la vida familiar però al cap d’un mes va morir el Sr.Ademà i la seva viuda va ocupar la
casa malgrat que no com a vivenda habitual.
Quan els maquis van arribar a La Vall d’Aran, van ocupar entre altres la casa Ademà i
van fer canviar temporalment de vivenda als seus ocupants.
Poc a poc, al llarg del temps i per diferents motius, els habitants de la casa van
començar a traslladar les seves vides en diferents direccions i aquesta, malgrat que encara va
allotjar a alguns clients de confiança, va acabar per quedar abandonada cap als anys 70.
Desde llavors no s’hi ha tornat a instal·lar ningú.

1.4.

L’INICI DEL PROJECTE

Aquest projecte es va idear després de veure any rere any l’empitjorament de l’estat en
que es troba la casa Ademà. Tenint en conte la magnífica situació on es troba, el seu entorn,
les grans possibilitats que dóna l’espai de que disposa i molts d’altres factors, vaig decidir
començar a idear possibles maneres en les que es podria recuperar la vivenda. En una
comarca que gaudeix de tant de turisme i d’una gastronomia única com és l’aranesa, sempres
seràn benvinguts els turistes i els que vulguin menjar bé. Benvinguts a l’hotel Ademà.
La vivenda que tractem és una construcció tipicament aranesa, amb gruixudes parets
de pedra, forjats de fusta i coberta de pissarra amb inclinacions properes al 100%. Per a dur a
terme un bon projecte es tindran sempre en compte tots els factors d’aquests tipus de
construccions tan concretes. Factors com la neu, el fred i les temperatures més extremes
proposen un repte constructiu que s’haurà de combinar amb l’aprofitament de la gran quantitat
de recursos que l’entorn donarà per a atreure el turisme.
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2. NUCLI DE LA MEMÒRIA
2.1.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

ENTORN DE L’EDIFICI
La casa Ademà es troba construïda al límit del poble de Viella, al C/ Camí Reiau nº 8
Viella, regió catalana de la Vall d’Aran. El solar en qüestió ocupa uns 1630m2 i té una forma
trapezoïdal que dificulta la seva medició exacta.
En trobar-se a la perifèria del poble, ens trobem un magnífic entorn natural amb vistes
panoràmiques de 360º als Pirineus. Pel nordest del solar flueix el riu Garona, que travessa les
muntanyes en direcció a França. En direcció nordoest trobem la carretera N-230 que es
dirigeix cap a França d’un cantó, i cap a al túnel de Viella per l’altre, que comunica la vall amb
Lleida. La resta de l’entorn comunica la vivenda amb el poble.
Just davant de la vivenda, a l’altre banda del carrer, hi ha un pàrquing municipal gratuït,
per la qual cosa no caldrà adaptar cap zona del solar per a guardar-hi vehicles.

DADES DE L’EDIFICI
El solar consta de quatres construccions independents però comunicades (menys les
quadres) rodejades per un vallat de pedra i ferro forjat. Aquest vallat, junt amb d’altres
elements de la casa, té un cert valor estètic, així que durant la intervenció intentarem mantenirlo i restaurar-lo per a conservar la configuració.
Els quatre edificis en qüestió són la vivenda principal, les cuines i els corrals, que estan
comunicats entre ells, i un edifici una mica més aïllat que son les quadres. Aquest útlim es
troba físicament aïllat, ja que cap de les seves façanes toca els altres edificis, però la
distribució en rectangle de tots els elements, i la obertura de façanes cap a l’interior fa que tot
sigui conjunt.
La façana de carrer de l’edifici principal s’estén 16,4m en un carrer amb una lleuger
pendent cap al riu, per una fondària de 8,35m, fent una superfície construïda de 137m.
L’alçada fins al començament de la coberta és de 5,18m en la seva part més baixa. És un
edifici de dues plantes més sotacoberta, amb una arquitectura rural, però que s’allunya de les
típiques cases de la Vall d’Aran. Segons la informació de la gent de la zona, al 1900 van
arribar una onada d’influències franceses a l’arquitectura aranesa, que es reflecteix en aquesta
casa.

Les parets perimetrals tenen un gruix de 90cms, que gràcies a certes patologies dels
revestiments, he pogut descobrir que son de maó. Els forjats de la casa són unidireccionals,
amb cargues que reposen sobre els gruixuts murs longitudinals. Aquests forjats es conformen
per unes bigues transversals, sobre les quals es col·loquen els taulons de fusta que formaran
la base sobre la qual descansa l’entarimat, també de fusta.
La coberta és un element de tipologia aranesa, formada per peces de pissarra
col·locades sobre l’estructura de fusta que tanca la vivenda per la part superior. Al igual que
marca la construcció de la zona, les cobertes tenen una pendent que ronda el 100%, encara
que segons les necessitats del tancament pot variar. Aquestes pendents són d’obligat
compliment en garantir l’evacuació de la neu quan s’acumula un cert gruix, que d’altra manera
podria ocasionar grans sobrecàrregues sobre l’estructura de fusta, que podrien generar lesions
irreparables o, fins i tot, el col·lapse del conjunt estructural.
L’altre edifici que es pot considerar significatiu són les quadres, amb una tipologia
semblant a la vivenda principal, però que es troba uns 8 metres allunyat de la via pública.
Aquesta construcció parteix d’una considerable simplicitat en estar destinada a guardar i
alimentar el bestiar anys enrere, per la qual cosa no hi trobem separacions interiors ni cap
tipus de pavimentació, fora d’un empedrat que s’ha anat degradant amb el pas dels anys. En
trobar-se abandonada la casa, i formant part de la historia familiar, els veïns de la vivenda
contigua han obert una porta des del seu terreny a les quadres que fan servir com a magatzem
i aparcament.
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Les cuines i els corrals, que es troben darrere de la vivenda principal, tot formant una L,
consten de planta baixa més el fumeral, i tenen una estructura seguint la línea dels altres dos
edificis, però a nivell molt simple, ja que tenen una alçada menor i la sotacoberta no es
considera transitable.
Per la part del darrere de totes les edificacions, s’estenen unes esplanades on molts
anys enrere s’hi havia cultivat verdures i fruites, però que actualment, i a arrel de l’estat ruïnós
de tot el conjunt, s’hi troben terrenys deixats i plens de males herbes.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
S’actuarà redistribuint tota la tabiqueria interior de l’edifici vivenda (edifici 1) de manera
que s’hi distribuirà la recepció, oficines i sala d’estar en planta baixa, i habitacions amb banys
totes elles en les dues plantes superiors. A la documentació gràfica es podrà observar que
s’ha mantingut la xemeneia central per a la planta baixa. La que havia estat l’entrada principal
de la vivenda s’habilitarà com a entrada de l’hotel. El bloc de comunicació vertical, composat
per escales i ascensor, es col·locarà tocant la mitgera amb l’edificació veïna per a facilitar i
optimitzar les distribucions interiors de les habitacions. Amb objectiu de mantenir intacte la
morfologia de les façanes, es distribuirà tot l’espai tenint en compte els forats de finestra
existents. Es farà un estudi exhaustiu de l’estat de tota l’estructura per a reforçar-la en cas de
ser necessari, o inclús substituir certs elements si el seu estat de conservació ens ho indica.
L’edifici de les quadres (edifici 3) serà adaptat com a restaurant del conjunt. S’hi podrà
accedir des del carrer, per la tanca metàl·lica principal, o des del hotel pròpiament si els
inquilins ho requereixen. Per la part del darrere de la construcció s’hi afegirà una ampliació per
a poder ubicar-hi les cuines, magatzems i d’altres espais necessaris per al restaurant. S’hi
disposarà un nou bloc de muntacàrregues més escales, ja que les originals es troben en mal
estat i no complirien les normatives d’accessibilitat d’avui dia. En planta baixa es col·locarà un
entarimat de fusta nou en no existir-hi paviment.
Les cuines i els corrals (edifici 2) s’uniran per una banda amb la vivenda principal, i per
l’altra amb el restaurant per la planta primera. S’adaptara com a bar-cafeteria en planta baixa, i
habitacions més banys en la primera. Per a poder dur a terme aquestes funcions s’hi
construirà una ampliació que constarà d’una planta superior, una ampliació cap a la banda dels
horts, i s’allargarà la primera planta per tal de comunicar tot el conjunt amb el restaurant situat
a uns pocs metres. En planta baixa s’hi ubicarà l’esmentat bar-cafeteria, amb una terrasseta
tapada que donarà als jardins del darrere. També hi trobarem dos banys, un petit magatzem i
la sala de rentadores de l’hotel. Com ja he comentat, la primera planta es destina
completament a ús d’allotjament d’inquilins, que tot seguint el passadís podran arrivar al
menjador de l’hotel. La planta sotacoberta o fumeral es deixarà com a espai polivalent per a
l’hotel que es podria aprofitar com a mirador, biblioteca, petit museu de la cultura aranesa o
qualsevol altra funció. Això es deu a que és un espai de poca rendibilitat degut a les seves
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dimensions i he preferit deixar-ho lliure. També s’hi disposarà un bloc vertical de ascensor més
escales per a facilitar la circulació entre plantes.
L’hotel tindrà una capacitat per a 30
persones distribuïdes en 1 habitació indiv., 9
habitacions dobles de dos llits, 4 habitacions
dobles amb llit de matrimoni i una habitació
doble amb un llit supletori. Les habitacions i
els banys compleixen en totes les seves
superfícies amb la normativa hotelera de
Catalunya TIC/313/2003. Les habitacions
s’han distribuït de tal manera que, en cas que
fos necessari, es podria col·locar un llit
supletori treient una taula o un sofà.
Es podrà observar que en tot moment s’han
tingut en compte els principis d’accessibilitat
per a minusvàlids col·locant rampes en els
canvis d’alçada, i ascensors distribuïts en
cadascun dels blocs arquitectònics.
Els terrenys de la part del darrere,
antigament els horts, s’adaptaran per a
deixar-hi una zona de jardins plens de
vegetació autòctona de la Vall d’Aran en la
seva gran part. Per la banda nordest del
solar, on l’ajuntament té previst fer unes obres a
curt termini que unirà els carrers de Bergàs i del
Camin Reiau, s’obrirà una entrada pels cotxes
per a facilitar la càrrega i descàrrega tant del
restaurant com de l’hotel. Juntament a aquest
petit aparcament, s’hi projecta una zona per a la
col·locació d’una instal·lació solar tèrmica que
produirà ACS per a ús de l’hotel-restaurant.
D’aquesta manera contribuirem a un important
estalvi energètic i en conseqüència també
econòmic. Aquesta instal·lació és un punt
important del projecte ja que permetrà la
construcció d’un hotel que tingui una baixa
repercussió medioambiental sobre tot l’entorn
natural. També s’estudiarà la possibilitat de
implantar-hi una instal·lació solar fotovoltaica per
a produir electricitat pròpia i minimitzar encara
més el consum energètic i la contaminació.
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TAULES DE SUPERFÍCIES ÚTILS

PLANTA

EDIFICI

ESPAI

SUP. ÚTIL (m²)

PLANTA

EDIFICI

ESPAI

SUP. ÚTIL (m²)

Baixa

1

Oficina

9,27

1ª

1

Habitació 1

8,81

Recepció
Sala d'estar

33,35
44,13

Bany 1
Habitació 2

4,20
15,08

Bany 1

3,80

Bany 2

3,77

Bany 2
Bar-Cafeteria
Magatzem
Lavanderia

3,80
99,66
7,41
16,25

Habitació 3

14,03

Bany 3

3,00

Habitació 4

13,40

Bany 4

3,60

Cambra de neteja

2,12

Habitació 5

14,91

Bany 5
Habitació 6
Bany 6
Habitació 7
Bany 7
Habitació 8
Bany 8
Habitació 9
Bany 9
Habitació 10
Bany 10
Habitació 11
Bany 11

3,81
14,91
3,77
14,13
3,72
14,00
3,72
13,72
3,72
14,32
3,72
14,13
3,72

Habitació 12

14,00

Bany 12
Habitació 13

3,72
14,83

Bany 13
Cambra de neteja 2

3,72
7,87

Menjador

54,35

Terrassa semi-coberta

39,98

2

3

Bany 3

4,38

Bany 4
Cambra frigorífica
Cuina
Magatzem
Menjador restaurant

6,5
3,65
11,94
5,59
70,71

PLANTA

EDIFICI

ESPAI

SUP. ÚTIL (m²)

2ª

1

Habitació 1

16,84

Bany 1

4,19

Habitació 2
Bany 2

18,03
6,77

Biblioteca-Mirador

129

2

2

3
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INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Com ja s’ha esmentat es farà un projecte d’instal·lació solar tèrmica per a la producció
d’aigua calenta sanitària. L’estudi de la viabilitat del projecte i el dimensionat de la instal·lació i
els col·lectors solars tèrmics s’ha dut a terme mitjançant el mètode fchart, i des de les
condicions que estableix el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE),
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic e higiene mitjançant les instal·lacions de
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària ACS, per a aconseguir un us racional de la
energia. El càlcul s’ha dut a terme amb un programa per gentilesa de la UPC i més avall es
podran llegir els resultats. L’estudi s’ha posat apaïsat per qüestions de format i claredat per al
lector.

JRC European Comission
Radiació solar, radiació solar
en angle òptim, i radiació solar
a 40º (que és l’angles que hem
escollit per a orientar els
panells.

Primerament s’ha fet l’estudi del lloc, l’entorn, la radiació solar, la línea de l’horitzó, la
pèrdua per hombres i altres dades necessàries per a calcular la possible eficiència de tota la
instal·lació. A continuació es poden veure algunes gràfiques que expliquen aquests estudis.

JRC European Comission
Angles d’inclinació òptim per
als panells solars tèrmics.

JRC European Comission
Temperatura mitja al llarg de
tots els mesos de l’any.

Viella està situada a la zona climàtica número II. En realitat és província de Lleida, però per
clima té més semblança amb Huesca, i és per això que per als càlculs s’ha agafat com a lloc la
província de Huesca.
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JRC European Comission
University of Oregon
Gràfica de la línea d’horitzo a Saint-Gaudens, un poble molt proper a Viella, situat també al cor
del Pirineu. A la gràfica també podem veure el recorregut del sol de Desembre (blau) i Juny
(vermell).

Aquest gràfic mostra la elevació del sol i la inclinació amb la que incideix sobre Viella al llarg
dels mesos de l’any i les hores del dia.
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Després d’aquest estudi podem concloure que la instal·lació és totalment viable i
necessària per a aquest projecte. Un cop calculat, trobem que per al nostre hotel d’un màxim
de 30 persones hospedades, es necessitarà una superfície de col·lecció solar d’uns 24m², la
qual quedarà completament coberta amb 10 panells EURO-C20 HTF. S’ha escollit aquest tipus
de captador però n’hi ha un gran catàleg de productes al mercat, així que la elecció s’hauria de
contrastar amb un especialista.
Situarem els panells a l’extrem nord del nostre solar, lluny dels edificis colindants i de
les seves possibles hombres. Els captadors estaran dirigits totalment cap al sud, aconseguint
així un acimut=0 i una màxima eficiència de la instal·lació.
Com es pot observar a les dades de la pàgina anterior, amb aquesta instal·lació es
compleix amb els requisits del CTE i s’aconsegueix un important estalvi energètic, reduint les
emisions de CO2 i aconseguint una major autonomia per a la construcció.

2.2.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

FONAMENTACIÓ:
La fonamentació de l’edifici es dedueix que estarà formada per sabates continues sota
els murs de carrega perimetrals, construïdes probablement amb una base de morter i pedres o
obra ceràmica. S’haurà de realitzar un estudi exhaustiu mitjançant cates en el terreny per
determinar la dimensió de la fonamentació existent i veure’n l’estat. Depenent del resultat de
l’estudi de les cates es procedirà a realitzar un recàlcul de l’estructura existent. Si fos necessari
es recalçaria la cimentació contínua tornant per trams.
En l’ampliació de l’edifici 3 s’haurà de deixar perduda la cimentació de sabata contínua
pertanyent a la façana demolida, que servirà com arriostrament de les sabates contínues
longitudinals. La nova estructura pertanyent a l’ampliació quedarà totalment independent de
l’estructura antiga, tractant les dues fonamentacions per separat, serà la constatació d’una
junta de dilatació estructural.
S’haurà de realitzar un recàcul de la nova cimentació per tal d’averigar, mitjançant l’estudi
geotècnic del terreny, si hi hauran assentaments diferencials al entrar en contacte amb el nou
bulb de descàrrega.
L’edifici 2 s’ampliarà amb una planta més, una extensió cap a la banda dels jardins i una
altra per a comunicar amb l’edifici 3. Per a dur a terme aquestes actuacions s’haurà de fer una
nova fonamentació a la banda del jardí format per sabates arriostrades entre sí. Es farà un
estudi de la resta de la estructura per a decidir si serà suficient per a suportar les noves
càrregues que apareixeran. En cas contrari es reforçarà la fonamentació així com la resta de
l’estructura per tal d’assegurar un bon funcionament de tot el conjunt. Es realitzarà un nou
forjat sanitari desprès d’haver sanejat tota la cimentació antiga existent.
El paviment de planta baixa del nucli 1 també es sanejarà i es realitzarà un nou forjat
sanitari realitzatnt uns nous treballs de sanejament i connectant la nova xarxa a l’antiga
embocadura. Com que no es podrà mantenir el forjat del nucli 1 s’haurà de realitzar una nova
estructura de pilars eliminant part de la sabata de mur de façana i realitzant una nova sabata
aïllada per als nous pilars. Aquestes sabates aniran arriostrades dos a dos amb les presents a
la façana fronatal. Les cimentacions contínes de façanes lognitudinals també serviran de trava.
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ESTRUCTURA PORTANT

SISTEMA ENVOLVENT

L’estructura general de l’edifici respon a un esquema estructural acord a l’època de la
construcció de l’edifici. Es tracta de murs de carrega perimetrals de totxo ceràmic sobre els
que descansen jàsseres de fusta i biguetes també de fusta per soportar els forjats.
Per tant es tracta d’una estructura unidireccional de biguetes de fusta com a soport d’un
paviment directe de tarima de taulons de fusta. Veient que aquest forjat incompleix les
normatives a seguir en quant a aïllament acústic i protecció contra el foc no podem mantenir el
forjat existent.
Així doncs ens veiem obligats a realitzar un canvi de forjat, arriostrant totes les façanes
perimetrals i demolint el forjat i executant un de nou.
Per aconseguir fer forjats nous s’hauran de realitzar una estructura auxiliar d’arriostrament de
façana.

S’haurà de realitzar un rentat de tota la façana amb aigua a pressió, per eliminar la pols
i brutícia acumulada durant els anys, i d’aquesta manera permetre una major adherència dels
tractaments necessaris. Posteriorment es farà una rehabilitació visual de la façana mitjançant
l’aplicació de morter reparador en les zones més malmeses.

La nova estructura es realitzarà picant la part interna dels murs i col·locant pilars
metàl·lics que s’uniran amb jàsseres metàl·liques soldades aconseguint pràcticament nusos
rígids. Així doncs ens veiem obligats a realitzar un canvi de forjat, arriostrant totes les façanes
perimetrals i demolint el forjat i executant un de nou.
Un cop els tinguem, col·locarem una camisa metàlica a l’alçada del nou forjat (2,60m)
des d’on sortiran les jaçeres que suportaran el nou forjat, aquestes aniran soldades a la
camisa per aconseguir una unió estable. Es col·locaran uns tirants des de les jàsseres que les
unificaràn donant-les-hi rigidesa aconseguint així nusos rígids. Per altra banda col·locarem
pilars HEB tocant a la façana per aconseguir els pòrtics necessaris per la realització del nou
forjat.
Aquest nou forjat es farà amb tipologia de forjat col·laborant de xapa grecada
aconseguint així molt poc gruix, cosa que és molt necessaria donades les alçades lliures que
disposem.
Degut al mal estat de la coberta, aquesta també l’haurem de reforçar i hi col·locarem un
reforç al carener. Les biguetes estan en bon estat i soportaran bé l’actuació a realitzar en
quant a aïllament tèrmic.
L’estructura de nuci 2 s’haurà de reforçar en la part existent i a la zona ampliada es
reaitzaràn pilars de formigó i forjats unidireccionals de bigueta semiresistent amb revoltó
ceràmic i capa de compresió amb negatius i mallasso segons càlcul estructural.
El forjat del nucli 3 també s’haurà de demolir i realitzar de nou amb la particularitat de
que hi ha una aplicació de planta. La unió de l’antiga planta amb la nova es tractarà com una
junta estructural fent que es dues estructures i cimentacions quedin totalment independents. El
forjat de les dues estructures independents seran de xapa col·laborant també per aconseguir
un gruix mínim de forjat degut a la poca llum entre plantes que tenim.

El gran grossor dels murs perimetrals de façana fan que, segons Codi tècnic, es
compleixin exigències tan d’aïllament acústic com tèrmic, per tant no caldrà actuar al respecte.
Les noves façanes es realitzaran amb tancament de gero, càmara d’aire amb aÏllament de
llana de roca i paredó interior i acabat arrebossat seguint la línia de l’antiga façana d’aquest
nucli.
En la façana del nucli 1 s’haurà de reparar el decorat “almohadillado” amb morter sense
retracció amb colorant per tal d’imitar al màxim el ral de la façana.

DIVISORIES
Les divisions es faran amb envans de plaques de cartró guix Palfoc amb perfilería de
planxa d’acer galvanitzat i aÏllament interior de llana de roca de 8 mm.

FUSTERIES
Totes les fusteries de la casa es canviaran a tancaments secundaris d’alumini amb
ruptura de pont tèrmic, doble envidrament 6/12/6 menys els porticons que seran de vidre
laminat 4+4/12/4+4 mm.
Les portes d’entrada peatonal a l’edifici serà tipus Vidur amb vidre transparent i
estructura d’acer inoxidable.
Fusteria exterior d’alumini lacat RAL 7022 a finestres i balconeres exteriors, amb perfils
amb ruptura del pont tèrmic i doble envidrament tipus “Climalit” i cortines opaques .
Els manubris i farratges de fusteria, seran de metall cromat.
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PAVIMENTS
No es manté cap paviment existent al haver demolit els forjats existents i sanejar la
solera realitzant un nou forjat sanitari a plantes baixes.
En el vestíbuls s’utilitzarà un paviment format per marbre crema marfil en peça
estàndard de 60x30cm amb morter de ciment cola. Prèviament s’haurà de realitzar una solera
de formigó autoanivellant per a col·locar l’acabat final.
En les habitacions i restaurant l’acabat final del terra serà de parquet flotant que donarà
un ambient càlid en contraposició a l’ambient fred del recepció i formal.
A les zones humides s’optarà per col·locar enrajolat gres antilliscant.
A la cuina s’utilitzarà terratzo amb tractament antilliscant.

TABIQUERIA
Tancaments interiors: Els envans de distribució interior seran de maó foradat pres amb
morter de ciment ràpid a les seves dues primeres filades i la resta amb morter de guix.
Els paraments verticals que siguin enrajolats, o pels quals passin conduccions
encastades,
seran de maó doble foradat de 9 x 10 x 29 cm. I com a norma general s'utilitzarà aquest tipus
de maó en les parets de banys i cuines, per a evitar humitats i permetre les regates per a
instal·lacions. Aquests últims no podran ser presos amb guix a causa de la seva higroscòpia.
L'espessor mínim de qualsevol envà serà de 6 cm.

preparat per a rebre l'enrajolat.
Els armaris de comptadors aniran revocats amb morter M-40/B.
Enguixats:
Paraments verticals interiors: els paràmetres verticals d'obra aniran enguixats a bona vista,
amb lliuraments a cant viu.
L’enguixat s'efectuarà mitjançant guarnit de guix ordinari sobre el qual s'arrebossarà amb bon
guix blanc tamisat.
El treball s'efectuarà a bona vista, prèvia formació de mestres en els racons, arestes,
lliuraments a sòcols i paviments i en els trams superiors a 3 m de longitud.
Paraments horitzontals interiors: Enguixats igual que els paraments verticals.
Falsos sostres: En bany i cuina de l'habitatge, fals sostre de planxa per a enguixar, col·locada
amb fixacions mecàniques.
Granits:
Sobre-cuina de granit de 3 cm de gruix.
Entrada principal i escala:
Els graons i els replans de l’escala seran de marbre crema marfil com el paviment de l’entrada
principal. La pintura al plàstic llisa en les parets i sostre.
SERRALLERIA
Baranes de passamà d’acer inoxidable. Les altres baranes s’executaran amb vidre
laminat col·locat amb dos perfils U d’acer inoxidable amb tapeta a la part inferior d’aquesta.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
El comptador general serà al vestíbul.

A fi d'evitar les possibles fissures degudes a assentaments o deformacions dels forjats,
es preveurà una unió flexible entre el peu dels envans i el forjat inferior (junta de neoprè, feltre
o cartró). D'igual manera les últimes filades estaran preses i recatades amb morters molt
elàstics, deixant un espai en la coronació que es rejuntarà posteriorment amb pasta de guix.

ACABATS
Enrajolats:
Fins al cel-ras en banys i cuines amb taulell llis de 1ª qualitat de 20 x 20 cm, col·locat amb
morter de ciment PAM sobre estucat.
Acabats:
Paraments verticals interiors: El bany i cuina seran especialment tractats en els seus
paraments verticals mitjançant esquerdejat previ amb morter mixt de calç i portland M-40/A,

Instal·lació elèctrica en habitatge de grau mig, amb presa a terra en preses de corrent i
punts de llum.
Es tindrà en compte la reglamentació vigent d'instal·lacions de baixa tensió REBT. Els
conductors seran de coure comercial pur i amb les condicions exigides en cada servei amb
una protecció plàstica exterior que garanteixi el seu funcionament a ple rendiment. Els
conductors aniran encastats en tubs de PVC. en tota la seva extensió. Les caixes de registre i
les caixetes d'entroncament han de quedar rasants amb l'arrebossat. Els interruptors,
polsadors, etc, es col·locaran encastats. Mecanismes model Light de Bticino
Es miraran els plànols d’instal·lació elèctrica per determinar la distribució de lluminàries,
endolls, etc.
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INSTAL·LACIÓ AIGUA
La centralització de comptadors serà al vestíbul.
La instal·lació comprendrà subministrament d'aigua freda i calenta a lavabo, bany,
dutxa, aigüera i bidet. Es calcularan els diàmetres per a respondre a una pressió de 5 m de
columna d'aigua en cada aparell i un consum de:

2.3.

Seguidament descriuré tot el procediment dut a terme per tal d’elaborar aquest estudi
d’adaptació i canvi d’ús.
AIXECAMENT GRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL:
•

Aixetes de bany 20 l/min
lavabo 12 l/min
bidet 10 l/min
vàters 5 l/min
aigüera 20 l/min
S'executarà de tub d'acer galvanitzat i anirà encastada en la seva totalitat i constarà de claus
de pas de seguretat abans de cada aparell.
Instal·lació completa per a rentaplats i rentadora.

METODOLOGIA

•
•

CLIMATITZACIÓ
Equip individual compost per una unitat exterior i una interior, Split, en menjador i
habitacions.
S’utilitzarà plaques solars per escalfament d’aigua sanitària.

•

TELEFONIA i TV

•

Incicialment s’ha dut a terme un aixecament gràfic de la totalitat del solar i de l’edificació
existent ja que no es conserva cap tipus de plànol previ. L’ajuntament no conté un arxiu
documental gaire extens de les construccions de vivenda unifamiliar antiga i no lligada a
algun pla de protecció, i la família tampoc conserva cap document al respecte.
Per dur a terme aquest aixecament primerament s’ha delimitat el terreny triangulant.
Aquesta primera delimitació de parcel·la s’ha validat amb la fitxa de cadastre obtinguda.
A partir de a delimitació de la parcel·la s’ha aixecat gràficament els dos nuclis
d’edificació existents també per via de triangulacions. Primerament s’ha delimitat el
perímetre exterior de façanes segons punts fixes exteriors i posteriorment s’ha aixecat
la divisió interior i zonificació també via triangulacions fent quadrar aquesta última amb
el perímetre de façana exterior segons grossors de mur de façana. Aquests grossors
s’han obtingut a partir de les obertures de portes i finestres realitzats a dites façanes.
Així doncs s’ha obtingut el grafiat de l’edificació existent.
Posteriorment s’han obtingut les cotes de paviment acabat, i per tant les atures lliures
entre forjat, mitjançant un nivell làser. L’altura del carener de l’edifici s’ha obtingut via
taquígraf. Quan es va aconseguir el taquígraf es van realitzar comprovacions de la
parcel·la i del perímetre exterior de l’edificació constatant que el treball realitzat fins
llavors era totalment correcte.
Amb tot definit s’ha realitzat un estudi de materials de l’edificació existent per tal de
poder decidir com actuar en l’adaptació (conservar o no diferents acabats).

Pre-instal·lació de telefonia als habitatges, TV i antena, video-porter automàtic.
Preinstal·lació per a comunicacions.
DESENVOUPAMENT DE PROJECTE D’ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS
ASCENSOR
Ascensor elèctric per a quatre persones amb portes automàtiques de 80 cm. i cabina de
1,20x1,00 m. d’acer inoxidable amb la maquinària sobre la cabina.

•

Per idear l’actuació a fer a aquesta edificació s’ha tingut en compte tota la normativa
referent al canvi d’ús que es vol aconseguir: en aquest cas un hotel-restaurant.
Per tant s’ha consultat, per exemple la normativa d’Accessibilitat, per ta d’adaptar
l’edificació existent fent-la complir tots els requisits obligats en quant accessibilitat de
minusvàlids.
També s’ha consultat la Normativa Hotelera de Catalunya (Ordre TIC/313/2003) per la
qual s’estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments
hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.
A partir d’aquestes normes a seguir s’ha anat ideant diferents zonificacions que poc a
poc han anat conformant el canvi d’ús proposat.
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ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS.
•

•

•
•
•

S’han realitzat plànols on es detalla l’actuació a realitzar per tal de poder executar
aquest canvi d’ús, començant per uns plànols d’organització i sectorització interior que
defineixen aquest canvi d’ús habitació per habitació. Per tal d’adequar l’ús s’han
enderrocat divisòries i executat de noves canviant la distribució interior pràcticament en
la seva totalitat. Això s’ha pogut projectar ja que els forjats són unidireccionals i no
tenen cap mur de càrrega interior. Els murs de càrrega són les dos façanes
longitudinals. Per tant tenía certa llibertat en plantejar una nova distribució interior.
Així doncs s’han realitzat plànols de la nova distribució interior grafiant també les
ampliacions i actuacions realitzades, on conten les superfícies útils de cada estança, els
seus nous usos, el seu mobiliari i les seves noves instal·lacions.
Per acabar de detallar el projecte s’han realitzat plànols de coberta, alçats de façanes i
seccions.
Finalment s’ha realitzat una memòria constructiva on es detalla tot el procés constructiu
i l’actuació a realitzar per dur a terme aquest projecte.
La descriptiva de l’actuació s’ha realitzat mitjançant la memòria. No s’han detallat
gràficament aquestes actuacions, aquestes es grafiarien un cop el projecte tingués el
vist-i-plau de la propietat.
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2.4.

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA TÈCNICA GENERAL
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción
de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar
expressament l'observança de les normes de la presidència del governo i les del ministeri de la
vivenda sobre la construcció vigents.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a
normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de
complimentar en el projecte.
Requisits bàsics de qualitat

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a
l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables
sobre construcció.

Normativa en funció de l’ús: Habitatge
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de
les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra
s'observaran les mateixes.

D 282/91 (DOGC: 15/1/92)
Llei de l'habitatge
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)
Llibre de l'edifici

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses
normatives i per donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els
documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE.

D 206/92 (DOGC: 7/10/92)
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de
conservació dels edificis d'habitatges
D 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada
tema indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin
amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD
1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibilitat
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

Àmbit general

D 135/95 DOGC: 24/3/95
Ley de integración social de los minusválidos

Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 13/82 BOE 30/04/82
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

Codi Tècnic de l’Edificació

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la
Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

17

ADAPTACIO I CANVI D’US DE LA CASA ADEMA A HOTEL-RESTAURANT

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells

Seguretat en cas d’incendis
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

1.3

Salubritat

CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Seguretat d’utilització

1.4

Protecció enfront del soroll

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios
CTE DB SU Seguretat d’Utilització
O 29/9/88 BOE: 8/10/88
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
Llei de protecció contra la contaminació acústica
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
Ley del ruido
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Estalvi d’energia
CTE DB HE Estalvi d’Energia

Materials i elements de construcció

HE-1 Limitació de la demanda energètica

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras
de construcción

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
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UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

D 3151/1968

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energia eléctrica

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción

Instal·lacions d’il·luminació

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

Instal·lacions
Instal·lacions de protecció contra incendis

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Instal·lacions de fontaneria

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

Instal·lacions de parallamps

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Criterios sanitarios del agua de consumo humano

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió

Regulación de los contadores de agua fría

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instal·lacions d’evacuació

Instrucció 9/2004, de 10 de maig

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
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Instal·lacions de telecomunicacions

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación

Instal·lacions de combustibles

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Gas natural i GLP

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als
edificis.

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tècnicas complementarias
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) en vigor el 4/3/2007
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) quedarà derogat pel RD 919/2006

D. 172/99 (DOGC: 07/07/99)

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de
telecomunicacions per cable

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat pel RD 919/2006

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals
de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles
O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) quedarà derogat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat pel RD 919/2006
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos
fijos
O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) quedarà derogat pel RD 919/2006
Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat
superior a 15 kg

Instal·lacions tèrmiques

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63)

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als
15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63)

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas
complementarias

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02)
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) quedarà derogat pel RD 919/2006
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i
les seves instruccions tècniques complementaries.

Aparatos a gas
RD 1428/1992 (BOE: 2/12/1992) correcció errades (BOE:23/1/1993)

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios

Gas-oil

(DOCE 04.01.2003)
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que
aprobó el reglamento de aparatos a presión.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)
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COMPLIMENT DE LA NORMATIVA HOTELERA

Control de qualitat
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

El futur hotel restaurant ha estat estudiat i projectat agafant com a pautes restrictives les
pertanyents al TIC/313/2003 (tenint en compte que es projecta un complex de 2 estrelles).
S’adjunten les parts que afecten del document.

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

“TIC/313/2003, de 8 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre de 6 d'octubre de 1987 per la qual
s'estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments hotelers en els
seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.

Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització
administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

L'Ordre de 6 d'octubre de 1987 va establir els requisits tècnics mínims exigibles en els
establiments hotelers.
El temps transcorregut des de l'entrada en vigor d'aquesta, i l'evolució i modernització del
sector hoteler català d'acord amb les exigències de la demanda fan necessària la seva revisió
per tal d'actualitzar els requisits exigits als establiments hotelers.

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents
components de sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Residus d’obra i enderrocs
Residus

Tanmateix la promulgació del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del codi d'accessibilitat, reconeix als municipis la competència
de l'aplicació de les normes d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en
l'edificació del lleure i turisme, d'acord amb l'article 63 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya, i deixa en mans de l'Administració de la Generalitat la
comprovació de la seva aplicació.
També la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental,
modificada per la Llei 1/1999, de 30 de març, va distribuir de nou les competències en matèria
de seguretat en establiments turístics.

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Així mateix l'Ordre de 25 de maig de 1999, d'acord amb aquest nou marc normatiu, va derogar
les ordres relatives a la prevenció d'incendis en establiments hotelers, aspectes aquests
relatius a la seguretat, que ja estan previstos en la normativa bàsica de l'edificació i de
protecció contra incendis, en l'àmbit de les recomanacions de la Unió Europea.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Un dels aspectes modificats consisteix en què, sense reduir els metres quadrats reglamentaris
dels diferents espais dels hotels, es pugui reordenar segons el criteri i l'especialitat de cada
hoteler la distribució de vestíbuls, salons, sales de convencions, gimnàs i altres elements, així
com l'accés a cada habitació amb el seu vestíbul d'entrada, que comporta l'armari, el maleter,
l'accés al bany i altres elements, amb uns nous criteris que permetin una millor distribució i
utilització de l'espai.
Per altra part, l'ús actual dels banys aconsella disposar de més possibilitats en l'elecció dels
seus elements, sense baixar la qualitat del servei. Per exemple, la banyera no cal que sigui
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necessària si es substitueix per una dutxa de mides especials que contingui prestacions
addicionals, com termòstat d'ambient, vapor, pressió o altres, o la supressió del bidet, si no es
creu necessari.
Aquestes són en línies generals, a part d'altres modificacions, les consideracions que han
portat a fixar els nous requisits tècnics, que s'han de considerar sempre amb caràcter de
mínims, i que han d'assolir els establiments hotelers de Catalunya per d'aconseguir una
posada al dia i una millora de la seva qualitat que ha de beneficiar fonamentalment els seus
usuaris.
Per aquest motiu i fent ús de les competències que tinc atribuïdes,
Ordeno:
Article únic
Es dóna nova redacció a l'Annex 1 de l'Ordre de 6 d'octubre de 1987 que conté els requisits
tècnics mínims aplicables als establiments hotelers de qualsevol grup i modalitat.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 8 de juliol de 2003
Antoni Fernàndez Teixidó

Modalitat hotels

Annex 1
Requisits tècnics mínims
Comuns a tots els grups i modalitats
Tots els establiments regulats per la present Ordre hauran de donar compliment a la normativa
vigent sobre accessibilitat.”

Grup
hostals o
pensions

i balnearis
1-Accessos

5*

4*

3*

2*

1*

5*

4*

3*

2*

1*

2*

1*

Entrada clients

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Entrada servei

X

X

X

X

X

X

Muntacàrregues

5*

4*

3*

5*

4*

3*

2*

1*

2*

1*

Des de 2 nivells

X

1*

2*

1*

1

1

2-Comunicacions verticals

Des de 3 nivells

1*

X

Des de 4 nivells
No es computaran
plantes subterrànies.

2*

X

X
X

X

les

Ascensors.
Per a la categoria de 5
estrelles caldrà l'existència
d'ascensors a partir de 2
nivells (1 pis o més).

Conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme

Modalitat hotels apartament

3-Salons i zones comunes
Superfície mínima en m2
per plaça de vestíbuls,
salons, restaurants, bars,
sales privades, gimnàs.

5*

4*

3*

2*

1*

5*

4*

3*

2*

2,5

2

1,5

1,2

1

2,5

2

1,5

1,2 1
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Comuns a les modalitats hotels, balnearis i hotels apartament
Modalitat hotels i balnearis
Serveis generals
Televisió
habitacions

a

5*

4*

3*

les X

X

X

2*

Modalitats hotels i balnearis
Modalitat hotels apartament

1*

5*

4*

3*

X

X

X

2*

1-Habitacions.
1*

Superfícies mínimes útils en
m2.
5*

4*

3*

2*

1*

Individuals

10

9

8

7

6

amb connexió directa

Dobles 1 llit

16

15

14

13

11

a l'exterior

Dobles 2 llits

17

16

15

14

12

Nombre de dobles mínim

75%

75%

75%

50%

25%

Nombre de suites mínim

5%

Telèfon a les habitacions X

Minibar

X

Servei d'esmorzars

X

Servei d'habitacions

X

X

X

X

X

X

X
X

X

En les habitacions amb passadís d'accés que doni entrada al bany, es computarà com a
superfície d'habitació la superfície neta de l'accés que excedeixi d'1,5 m2.

(room service) 24 hores
Servei d'habitacions

X

A les suites de dues o més habitacions amb dos o més banys complets i saló o salons, se'ls hi
podrà donar l'ús complementari o alternatiu de dues habitacions independents.

(room service) mínim
12 hores
Aire condicionat

X

X

X

X

Cas de disposar de servei d'habitacions (room service), mínim 12 hores, s'ha d'exposar la
franja horària que comprèn a la vista del públic.
Serveis obligatoris en totes les categories del grup hotels (hotels, balnearis i hotels
apartament): calefacció, aigua freda i calenta, telèfon d'ús general, office de planta i serveis
sanitaris en espais comuns.

2-Banys
habitacions

4*

3*

2*

1*

75%

75%

50%

25%

Superfície útil mínima m2 5

4,5

4

3,5

3,5

Bany petit

25%

25%

50%

75%

3,5

3

3

2,5

Bany complet

de

les 5*
75%

25%

Superfície útil mínima m2 4

Els banys complets es componen de banyera de longitud mínima 1,60 m o dutxa amb
prestacions de superfície mínima d'1,20 m2, rentamans i inodor. En un 20% d'habitacions com
a mínim serà obligatòria la banyera.
Els banys petits es componen de banyera o dutxa, rentamans i inodor.
En 5 i 4 estrelles totes les habitacions dobles han de tenir banys complets.
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COMPLIMENT DE LA CTE I EL DECRET D’ECOEFICIENICA
Compliment dels requisits de seguretat

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per
il·luminació inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un
enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’iluminació seran:
Zona

Seguretat d’utilització
Exterior

Exclusiva per a persones

Interior

Per a vehicles o mixtes
Exclusiva per a persones

SU 1 Seguretat enfront el risc de caigudes

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels
desnivells, les característiques de les rampes i de les escales, i la neteja de vidres compliran
el DB SU 1.

Escales
Resta de zones
Escales
Resta de zones

Per a vehicles o mixtes
factor d’uniformitat mitjà

Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres
arquitectòniques també compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Iluminancia mínima
[lux]
10
5
10
75
50
50
fu ≥ 40%

SU 5 Seguretat per alta ocupació.

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per vivendes, només ho és a edificis previstos
per a més de 3000 espectadors drets.

El projecte compleix les disposicions relatives a seguretat següents:
SU 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament

BARANES.
No han de ser escalonades, ni permetre passar al seu través.
L’alçada mínima ha d’estar compresa entre 110/120 cm, amidada des de qualsevol punt on
algú pugui enfilar-se (amb passamà d’acord amb la normativa sobre Minusvàlids).
Si són de barrots verticals, aquests tindran una separació màxima de 12 cm.
VIDRES.
Qualsevol vidre situat total o parcialment per baix de 1,00 m d’alçada, serà armat,
laminar de seguretat d’un gruix de 3+3 mm (es recomana que s’apliqui aquesta solució).
FINESTRES.
La descomposició de la finestra serà de tal manera que no hi hagi elements practicables
per baix de 1,10/1,20 m (o bé s’instal·larà barana protectora) mesurats sobre qualsevol
element on algú pugui enfilar-se (radiador, lleixa, etc.).

SU 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat.

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o
practicables de l’edifici complint el DB SU 2.
SU 3 Seguretat enfront de quedar tancat.

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un
recinte complint el DB SU 3.
SU 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per a vivendes, només ho és per a piscines
d’ús col·lectiu, i en queden excloses les piscines d’habitatges unifamiliars.
SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment

Aquesta exigència bàsica s’aplica a la zona d’aparcament, que no és objecte del
projecte, per tant no afecta.
SU 8 Seguretat enfront del risc de llamps

Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8.
S’adjunta fitxa.
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Compliment dels requisits d’habitabilitat

S’adjunta fitxa DB HS 1

Salubritat

Protecció contra el soroll

HS 1 Protecció de la humitat:

DB-HR

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels
edificis i als seus tancaments complint el DB HS 1.

Les reformes no entren en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa, de manera que no
hauran actuacions referents aquests aspectes.

HS 2 Recollida i evacuació de residus:

La obra de reforma no entra en l’àmbit de la DB HS 2.
Tots els residus produïts a l’obra tant d’excavació de terres, com de construcció, es
dipositaran manual o mecànicament a un contenidor; i després es transportaran amb camió a
l’abocador autoritzat.
HS 3 Qualitat de l’aire interior:

L'edifici compleix els paràmetres condicions de disseny d'acord amb el DB HS 3.
HS 4 Subministra d’aigua:

L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministra d’aigua i equipament higiènic
d'acord amb el DB HS 4.
S'alimentarà amb aigua freda sanitària, lavabos d’habitacions, offices nets i bruts,
rentamans de quiròfans, i lavabos de vestidors tant de personal com de pacients. S’alimentarà
amb aigua calenta sanitària als mateixos llocs on s'alimenta l'AF a excepció d’inodors i
abocadors.
Previsió de cabal:
El cabal de les aixetes dels diferents aparells sanitaris es superior a 9l/min. i inferior a 12l/min.

Estalvi energètic
HE1 Limitació de la demanda energètica:

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació aquesta norma serà només aplicable a reformes
de més de 1000 m2 de superfície útil i en que es renovin més del 25% dels seus tancaments
exteriors. L’actuació d’aquest projecte només afecta el 1% dels tancaments exteriors, arreglant
les fissures de la façana posterior del edifici.
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques:

Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb
el vigent Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).
S’adjunta fitxa en l’apartat de memòria constructiva d’instal·lacions de gas o
combustibles.
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació:

S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions de il·luminació interior de l’edifici projectat.
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat
(UGR) i l’índex de rendiment del color (Ra) s’adequarà a les necessitats d’iluminació dels
usuaris de cada zona.

HS 5 Evacuació d'aigües:
HE4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària:

La xarxa de sanejament s’adequarà per tenir evacuació d’aigües separada: hi ha una
xarxa d’aigües pluvials, i una xarxa d’aigües negres. En el projecte sols caldrà fer una
instal·lació d’aigües negres.
La nova instal·lació d’evacuació d’aigües residuals complirà les condicions de dissenys,
dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 del
Decret d’ecoeficiència 21/2006.
Les cisternes dels lavabos són de doble descàrrega acomplint el decret de
ecoeficiència.

Al ser una demanda d’aigua calenta inferior a 50l, no es necessari instal·lar un sistema
de captació d’energia solar, complint la normativa HE4 i la normativa de Catalunya que fa
referència al Decret 21/2006 d’ecoeficiència.
Normativa d’aïllament tèrmic
Compleix la normativa del codi tècnic en el que fa referència al DB HE d’Estalvi d’energia.
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COMPLIMENT DE REQUISITS FUNCIONALS
Criteris d’aplicació del Servei Català de la Salut
Aquesta planta soterrani destinada a unitat de cirurgia major ambulatòria i
hospitalització s’ha projectat seguint la normativa per a hospitals d’aquestes característiques
del Servei Català de la Salut, i la compleix en tot alló que li afecta.
Codi d’accesibilitat
El projecte COMPLEIX els requisits que estableixen les instruccions i la normativa, ja
que no són aplicables en la redacció de projectes de reforma d’edificis plurifamiliars.
Llei 13/82 d’integració social dels Minusvàlids
Títol IX, secc. 1a sobre Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’Estat)
Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques
DOGC 04.12.91
Decret 135/95 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat
DOGC 28.04.95

Accés als serveis de telecomunicacions.
En referència als serveis de telecomunicacions el projecte COMPLEIX amb el RD. Llei
1/98 i amb el reglament que el desenvolupa RD. 279/99 de 22/02/99 (BOE. 09/03/99).
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3. CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS

AGRAÏMENTS

Aquest és el primer treball de tanta envergadura que mai he dut a terme, i s’ha de dir
que ha sigut tot un repte. Quan el vaig començar, uns quants mesos enrere, no em podia
imaginar la quantitat d’hores que hauria d’aplicar a la seva elaboració.

Vull agrair a totes les persones que d’una o d’altra manera m’hagin pogut ajudar en
l’elaboració d’aquest treball.

En enfrentar-me amb una construcció que data de principis del segle XX era molt
provable que es trobés sense documentació gràfica, que realment va ser el cas. Així doncs he
pogut portar a terme la meva primera feina d’aixecament arquitectònic. Haig de dir que
aquesta primera fase del treball ha sigut bastant feixuga degut a la naturalesa enrevessada i
irregular de les construccions, però el resultat ha estat prou bo.
Entrant ja en el aspecte central d’aquest treball, l’adaptació i canvi d’ús de la casa rural
a un hotel-restaurant, he pogut trobar-me amb diverses dificultats que anaven sorgint a mida
que l’actuació anava agafant forma. L’arquitectura tan característica de la Vall d’Aran, amb els
seus gruixuts murs de pedra, les seves cobertes de pissarra amb un pendent tant exagerat per
a evitar l’acumulació de neu, els porticons de fusta, les seves enormes xemeneis per a escalfar
habitacles sencers,... Totes aquestes característiques han condicionat molt la solució final que
s’ha adoptat en el projecte, però com es podrà observar, el resultat no és pas un cliché de
l’hotel típic de muntanya, sinó que més aviat es podria veure com un hotel rural que s’ha sabut
adaptar als temps que corren.
Per a mi era important emfatitzar un parell de coses d’aquest projecte. Primer havia de
ser un hotel apte per al turisme de gent jove, amb preus raonables i no abusius. És per això
que en distribuir les superfícies he agafat la normativa aplicable als hotels de 2 estrelles.
Un segon aspecte al que li he donat prou importància era fer un conjunt que respectés
el medi ambient i tota la bellesa natural que l’envolta. És per això que s’ha reservat un espai al
solar per a la instal·lació de panells solars tèrmics, i que en un futur es podria estendre a una
possible instal·lació de plaques fotovoltaiques per a poder generar també la seva pròpia
electricitat. Crec que en els temps que corren és important que els estudiant d’Arquitectura
Tècnica sortim de la carrera mentalitzats en fer una arquitectura i construcció sostenible i
respectuosa amb el medi ambient.
S’ha d’afegir que la Vall d’Aran ha estat un indret molt explotat en els darrers anys per la
forta expansió constructiva que hem viscut, i tot i que sembla que la ocupació de l’entorn
natural s’ha calmat una mica, és de vital importància controlar la urbanització de paradisos
naturals com és aquest.
Finalment m’agradaria esmentar que aquest treball ha tingut un especial significat per a
mi, en tractar-se d’una casa que pertany a la meva familia aranesa. Al llarg dels anys he sentit
mil històries d’una casa que mai he vist ocupada i sé que a moltes persones de la vila els
encantaria tornar a veure i sentir moviment darrere d’aquelles parets. I és que quin és l’objectiu
d’una vivenda si no viure-hi?

Agraeixo a tots els professors i persones que durant la carrera m’han ensenyat tots els
coneixements que avui dia m’han permès fer aquest projecte i finalitzar el títol d’Arquitecte
Tècnic.
Al meu tutor Rafael Marañón per la seva inestimable ajuda, sense la qual no hagués
estat possible aquest resultat final. Al meu tiet l’arquitecte Juan José Tous Ademà per
transmetre’m tants coneixements sobre l’arquitectura aranesa. Al meu tiet Casimiro, que en
pau descansi, que sense saber-ho m’ha proporcionat l’única documentació existent sobre la
casa. A tots els amics i a la meva família per tot el seu suport i menció especial per a una
persona que ha viscut aquest projecte tant de prop que gairebé hauria d’estar el seu nom a la
caràtula del bloc.
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4. CONTINGUT DEL CD

MEMÒRIA DEL PROJECTE EN FORMAT PDF
CARPETA AMB TOTS ELS PLANOLS EN FORMAT PDF
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5. PLÀNOLS
1. SIE.01
2. SIE.02
3. EA.01
4. EA.02
5. EA.03
6. EA.04
7. ES.01
8. DS.01
9. DS.02
10. DS.03
11. DS.04
12. C.01
13. C.02
14. C.03
15. C.04
16. AS.01
17. AS.02
18. AS.03
19. IA.01
20. IA.02
21. IA.03
22. IA.04
23. IE.01
24. IE.02
25. IE.03
26. V.01
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