
RESUMRESUMRESUMRESUM    

    

El present projecte consta en la rehabilitació d’un edifici en desús situat al barri d’horta. 

 

Durant la primera part del projecte ocupa un reportatge fotogràfic de l’estat actual, aixecament de plànols de 

l’edifici i recerca de la història del mateix. 

 

A partir d’aquí s’estudien les diferents possibles propostes d’usos per tal de reactivar aquest edifici. Per tal 

de poder arribar a l’ús que més s’adequa a aquesta edificació s’analitzen detalladament quins son els 

condicionats que afecten a aquesta: l’entorn arquitectònic, la situació social del barri d’Horta Guinardó i 

l’enfocament com a ús privatiu i públic d’aquest edifici. 

 

Una vegada definit el programa d’usos que encaixa amb les característiques de l’edificació i el seu entorn 

(tant social com arquitectònic), es realitza un estudi patològic proposant solucions a les lesions, s’analitzen 

els aspectes constructius i arquitectònics actuals de l’edifici, s’avaluen les peculiaritats del mateix i es realitza 

una proposta d’actuació.  

 

Aquesta proposta abarca actuació a les façanes, reforma i acondicionament de l’espai interior, estudi dels 

canvis estructurals que requereix l’actuació, maximització del rendiment energètic de l’edificació iun 

programa d’usos detallat acompanyat d’una memòria de qualitat que defineix tots els espais interiors de 

l’edificació. 

 

El conjunt plànols del projecte de rehabilitació està format per: 

Plànols d’estat actual i enderroc i obra nova 

Plànols generals (plantes, seccions, alçats) 

Plànols detallats de interiorisme 

Plànols d’instal·lacions 

Plànols estructurals 

 

Finalment s’exposen una sèrie de conclusions que resumeixen i resolen el que resultaría de la realització 

d’aquesta proposta de rehabilitació de l’edifici i, d’unes altres de caràcter personal. 
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1111. . . .     INTORDUCCIINTORDUCCIINTORDUCCIINTORDUCCIÓ i Ó i Ó i Ó i PREFACPREFACPREFACPREFACIIII    

    

Durant el més de setembre del 2008 l’Ajuntament de Barcelona realitzà un concurs públic en el que va seleccionar diferents 

espais en desús de Barcelona per tal de rehabilitar-los sota el nom de FABRIQUES PER LA CREACIÓ. El cilindre d’Horta va ser un 

dels espais seleccionats. 

 

Un dels motius d’elecció d’aquest edifici com a possible objectiu per el projecte final de carrera va ser la seva gran peculiaritat. 

Després d’una visita amb l’arquitecte de l’Ajuntament de Barcelona encarrgat del programa de Fàbriques per la creació, es va 

poder observar que l’espai interior del cilindre complicava l’aportació d’una proposta d’actuació que s’adeqüés a les 

característiques formals de l’edifici. 

 

 

 

Des de d’aquest punt em vaig plantejar la disjuntiva de quin era l’enfocament que se li hauria de donar a aquest projecte. El 

Cilindre d’Horta va sortir a concurs durant dues convocatòries consecutives, en les que l’Ajuntament no va adjudicar en cap 

d’elles un guanyador. Així em vaig preguntar en que consistia l’elaboració d’un espai dedicat a la creació, com l’ajuntament 

demanava, en un edifici com aquest.  

És un espai per a la creació un espai d’ús públic o privatiu? Després de contrastar diverses propostes que van ser presentades a 

concurs i de plantejar el dubte amb els responsables de l’Ajuntament, va quedar clar que des de bon principi, les propostes es 

dirigien en tots el casos a espais per a la creació i recerca artística des de un punt de vista privatiu.  

 

Un programa d’usos privatitzat encaixa a El Cilindre d’Horta i el seu entorn? O el que requereix realment és un enfocament públic? 

 

Per tal de poder respondre a aquesta pregunta calia entendre i tindre clar a on es troba el cilindre, conèixer el funcionament de 

l’entorn, el barri i el propi cilindre, i establir els conceptes de espai privat i espai públic.     

    

Les peculiaritats arquitectòniques de l’edfici i aquest plantejaments previs que la realització d’aquest projecte requeria van ser els 

motius clars que em motivaren per escollir el clilindre d’horta com a objecte del projecte final de carrera. 

    

2222. . . .     DIAGONSI DEL CILINDRE D’HORTADIAGONSI DEL CILINDRE D’HORTADIAGONSI DEL CILINDRE D’HORTADIAGONSI DEL CILINDRE D’HORTA    

2222.1.1.1.1....    LOCALITZACIÓ I HISTORIALOCALITZACIÓ I HISTORIALOCALITZACIÓ I HISTORIALOCALITZACIÓ I HISTORIA    

    

2222.1.1.1.1.1.1.1.1....    Districte d’Horta GuinardóDistricte d’Horta GuinardóDistricte d’Horta GuinardóDistricte d’Horta Guinardó    

Amb una superfície de 1.193 hectàrees, Horta-Guinardó és el tercer districtre més extens de Barcelona. Ocupa el 11,9% de 

l’extenció total del municipi barceloní. 

El districte d’Horta-Guinardó està situat al sector nord-oest de la ciutat, entre els districtes de Gracia i Nou barris. Delimita per l’est 

amb l’Eixample i Sant Martí, i pel nord amb Sant Andreu. Per l’oest, a través de la serra de Collserola, connecta amb els municipis 

de Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès. 

 

El territori que avui ocupa el districte s’ha integrat tardanament en l’espai barceloní, no va ser afectat pel procés d’industralització 

del Pla de Barcelona del segle XIX, ni va sofrir el creixement urbà d’altres nuclis de la ciutat, fins ben entrat el nostre segle 

barcelona creix pels sectors sud i oest. Horta quedava apartada de Barcelona i el seu comportament era majoritariament rural. Es 

a partir dels anys 50 que Horta comença a creixer urbanistícament, combinant l’edificació caòtica de zones sense condicions i 

l’existència de nuclis barraquistes, amb la creació d’àrees residencials de qualitat. 

 

La conjugació del medi físic propi del territori on s’ubica el districte físic configura un relleu accidentat, on l’element més 

característic és el pendent acusat, que comporta una vialitat i unes condicions d’edificació difícils. L’evolució del procés urbà 

durant la historia del districte, ha donat com a resultat una morfologia territorial molt fragmentada, el districte està format per un 

conjunt desigual d’àreas urbanes, que es tradueix directament a una pluralitat de barris molt heterogènis i poc vinculats entre sí.  

 

Les unitats territorials bàsiques del districte són: Guinardó, Baix Guinardó, Can Baró, La Font d’en Fargués,  

 

El Carmel, La Teixonera, La Clota, Vall d’Hebron, Horta, Montbau, Sant Genís dels Agudells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1   Emplaçament del districte d’Horta Guinardó  #2   Barris del districte d’Horta Guinardó 
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La historia del districte d’Horta Guinardó esta íntimament vinculada al fenomen de la immigració. Les xifres indican que d’Horta-

Guinardó te un 31,8% de població amb nacionalitat estrangera, mentre la mitja a Catalunya es del 15% , aquesta és una de les 

realitats que més ha transformat l’espai i les relacions internes entre els veïns.  

El fet que, la diversitat cultural és més gran, degut al fenomen immigratori de les ultimes èpoques,  fa mes complexa la 

convivència. La falta d’una xarxa social, de grup de acollida, fa que els grups d’immigrants visquin en grups socials apartats i 

creixin en una realitat més marginal.  

 

 

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.                 El Cilindre d’HortaEl Cilindre d’HortaEl Cilindre d’HortaEl Cilindre d’Horta    

    

El Cilindre es troba situat al barri del Carmel. 

Fins als anys cinquanta el Carmel fou el clàssic barri de casetes i hortets, però l'arribada en massa de la immigració de la resta 

d'Espanya en canvià completament la fisonomia. Les primeres edificacions, petites torres de planta baixa, les barraques  i les 

cases de d'autoconstrucció, van deixar pas a partir dels 60 a grans blocs d'habitatges que van acabar de transformar la imatge 

del barri.  

En els darrers anys s'hi han dut a terme importants obres que han millorat la situació urbanística del barri, cobrint velles 

deficiències com les dificultats d'accessibilitat derivades de la seva orografia.  

Unes de les actuacions destacades foren l'obertura del Túnel de la Rovira, la construcció de la rambla del Carmel, duta a terme 

l’any 1991 

  

El Cilindre creix al final de la llarga rambla del Carmel, i desemboca amb el carrer de Lisboa, que es on trobem l’entrada del Cap 

d’Horta. Aquest punt fa frontera amb un nou barri del districte, La Clota, i també es on començen els barri La Font d’en Fargués i 

el d’Horta.  Així que la rambla es la divisòria de 4 barris del districte d’Horta-guinardó, un element de cohesió i convergència entre 

4 nuclis importants d’Horta.  

 

 

   #3   Emplaçament de la rambla del Carmel   

 

La historia del barri del Carmel esta íntimament vinculada al fenomen de la immigració, de la mateixa manera que ho estan els 

altres barris que estan anexats al Cilindre. El barri de La Clota, la Font d’en Fargues i Horta mantenen particularitats encara que 

també existèixen grans diferencies. 

El creixement urbà de La Clota no ha estat molt intens i ha mantingut fins avui un aire semi-rural que constitueix una notable 

singularitat en la Barcelona actual. Hi coexisteixen un petit nucli format per edificacions, grups de cases baixes al llarg dels carrers 

principals, alguns tallers i bòbiles, i diversos sectors d'horts. 

El barri de la Font d'en Fargues és avui és la zona més residencial d'Horta-Guinardó, encara amb predomini de torres, si bé 

moltes van sent substituïdes per nous blocs de mitjana alçada.  

Actualment el barri d’Horta manté l'estructura del nucli antic entorn de la Plaça Eivissa, i té un eixample residencial d'edificacions 

aïllades unifamiliars i plurifamiliars.  

 

El Cilindre es va mantindre obert els primers 10 anys després de la seva construcció, durant els quals era utilitzat com a pas 

vertical. L’ús exclusiu de l’edifici i la seva rampa era el de pas de vianants per a salvar el desnivell des de el punt més alt fins al 

carrer inferior. Des de el seu tancament s’ha trobat totalment en desús i no li ha estat atorgat cap altre propòsit fora de la de 

emmagatzematge d’equipaments públics com balles i elements per a l’organització de les festes del barri.   

El tancament del cilindre va provocar que els veïns necessitessin d’un pas vertical que els hi permitís accedir al crarrer Lisoa de 

manera ràpida i còmoda. Així a principis de 2007 l’Ajuntament de Barcelona va construïr un ascensor exterior que asolia aquesta 

funció.  

 

            

#4   Ascensor al passaje de Tossa      #5   Vista des del carrer Lisboa, entrada al CAP, final de la rambla del carmel i 

la obertura de l’avinguda dels estatuts  que passa per sota de la rambla del 

carmel i en surt sent el túnel de la rovira.  
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2222.2...2...2...2..    DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICADESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICADESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICADESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA    

 

L’edifici es troba situat al carrer Lisboa número 27, 08032 a la ciutat de Barcelona.  

La volumetria de l’edifici la forma un element en forma cilíndrica, amb alçada de 24.88m des de cota  +-0,00 del carrer Lisboa fins 

al punt més alt de la seva coberta, 19,47m des de la mateixa cota +-0,00 fins al punt més alta de l’estructura cilíndrica que 

conforma l’edifici i un diàmetre exterior de 19,35m. 

 

Forma part d’un conjunt arquitectònic y estructural que fa de “mur de contenció” del final de la Rambla del Carmel, per tant, bona 

part de la façana de l’edifici queda enterrada pel desnivell entre el carrer Lisboa y la ramba que es troba a una cota +15,16m. 

 

 

 

 

 

 

#6   Vista aerea Cilindre d’horta 

 

 

 

 

 

 

L’agrupació de construccions, de la cual forma part el Cilindre, està formada per el pas de l’Avinguda dels Estatuts, espais de 

magatzem de l’Ajuntament de Barcelona i el Cap del barri. 

 

 

████  Cilindre d’Horta              

 

 

 

 

 

 

 

████ Avinguda dels Estatuts             

 

 

 

 

 

 

 

████ Magatzems            

 

 

 

 

 

 

 

 

████ Cap d’Horta 

 

   

#7   Esquema explicatiu del conjunt arquitectònic 
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Consta de dos accessos, un a la part inferior des del qual s’accedeix a un espai d’accés previ al cilindre que te una alçada lliure 

de 6,70m, i un accés directe per la part superior. El cilindre alberga una rampa de tipus espiral que connecta els dos accesos.  

 

 

                

    #8 Vista entrada desde carrer Lisboa   #9   Vista entrada desde rambla del Carmel 

 

.  

            

   #10   Interior. Inici inferior de rampa         #11   Interior. Vista d’estructura de coberta  

 

En una superfície útil de 1108,7 m1108,7 m1108,7 m1108,7 m2222 la distribució de superfícies respoó a la següent taula: 

 

Superfície entrada planta baixa:        80,880,880,880,82222m2m2m2m2    

Superfície planta baixa:                    261,67m2261,67m2261,67m2261,67m2    

Superfície rampa:                            730,17m2730,17m2730,17m2730,17m2    

Superfície entrada planta superior:     35,52m235,52m235,52m235,52m2    

 

2222.2.1..2.1..2.1..2.1.    Estructura verticalEstructura verticalEstructura verticalEstructura vertical    

    

L’estructura principal de l’edifici està constituïda per un cilindre de 18,1m d’alçada, 19,35m de diàmetre exterior i uns murs de 

55cm d’espessor, a excepció de la última planta on es redueixen a 35 degut a que disminueix les necessitat resistiva de 

l’estructura.  

 

Els murs d’aquest cilindre són una estructura mixta de formigó armat i maó massís de 29x14x6,5 cm. El maó esta col·locat com a 

paret de maó de pam i mig per la cara exterior de l’edifici i compleix una triple funció: revestiment exterior vist, “encofrat perdut” 

del formigó armat per una de les cares i funció estructural del conjunt de mur mixt. Així l’espessor de les parets de cilindre es 

reparteix en aproximadament un 50% de maó y un 50% de formigó armat, esduint-se aquest repartiment a la planta superior, on el 

formigó no te importància estructural sinó que d’unió i continuïtat. (fotos #12 y #13) 

 

 

 

#12   Foto exterior maó vist 

 

 

#13   Foto interior maó vist 
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Els ultims 1,45m d’altura del cilindre el formigó armat acaba y el mur és unicament de maó col·locat a pam i mitg. (foto #14) 

 

 

#14   Foto interior maó a pam i mitg 

    

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.         Estructura interiorEstructura interiorEstructura interiorEstructura interior    

    

Interiorment l’edifici no consta de particions lleugeres ni tabiqueria de distribució. La seva estructura interior esta formada per una 

rampa en forma d’espiral que te començament a la cota 0,00 i final a la +15,16m. Aquesta rampa és de formigó armat, unida i 

recolzada als murs del cilindre, dotant de trava al conjunt de l’estructura. L’amplada de la rampa es de 3,93m; la seva secció, per 

tal de treballar millor a voladís, és de 0,64m en el punt d’unió amb els murs del cilindre i de 0,39m a l’extrem més interior. 

2222.2.3.2.3.2.3.2.3....        Coberta i tancamentsCoberta i tancamentsCoberta i tancamentsCoberta i tancaments        

    

La coberta és de tubulars metàl·lics formant una estructura encavallada a dos nivells. L’acabat exterior és de planxes d’alumini 

fixades aquesta estructura. Els elements verticals estan formats per fusteries de ferro i vidre que permeten el pas de la llum natural 

al interior. Internament l’estructura de la coberta que amagada en bona part per falsos sostres i una mena de “cupula central” de 

plaques d’escaiola. 

L’evacuació d’aigües de la coberta és lliure pel perímetre del cilindre, sense canalitzar. 

 

L’edifici no costa de fusteries exteriors a mode de finestres o ventanals. 

L’accés inferior a l’edifici (des de carrer Lisboa) consta de una porta d’una sola fulla batent metàl·lica totalment opaca de 

3,20x3,50cm i un element fixa superior que tanca l’arc de graella metàl·lica. 

Per l’accés superior (Rambla del Carmel) l’edifici té dues obertures d’entrada. Una d’elles està tapiada amb blocs de formigó 

prefabricats i l’altre, adjacent a l’anterior, consta de dues portes batents metàl·liques i una graella superior fixa. 

 

 

2222.2.4 .2.4 .2.4 .2.4 Acabats i revestimentsAcabats i revestimentsAcabats i revestimentsAcabats i revestiments    

Les façanes de l’edifici queden amb el maó massís vist i, interiorment, el cilindre careix de revestiments, tant en paraments 

verticals com horitzontals el formigó queda també vist i sense pintar. 

2222.3.3.3.3....    ESTUDI PATOLOGICESTUDI PATOLOGICESTUDI PATOLOGICESTUDI PATOLOGIC    

 

2222.3.1..3.1..3.1..3.1.    Identificació i análisis de les lIdentificació i análisis de les lIdentificació i análisis de les lIdentificació i análisis de les lesesesesionsionsionsions    

Per tal de detectar les diverses lesions que pateix l’edifici, durant el transcurs d’una visita al cilindre es va realitzar una inspecció 

d’identificació de lesions i s’han pogut agrupar en tres tipus: 

 

En quan a les lesions mecàniques les podem diferenciar en despreniments (de arrebossats, de plaquetes, ...), deformacions 

(vinclament, flexió, ...), esquerdes i fissures ( en murs, revestiments, ...) i erosions (rosament, climatologia, accidental, ...) 

 

A les lesions físiques s’inclouen les humitats (de capil·laritat, de filtració, de condensació o accidental), les erosions (l’atmosfèrica 

per la pluja, pel vent,...) o la brutícia (per deposat o per rentat diferencial) 

 

Per últim les lesions químiques, que fan referència a les eflorescències (superficial o intersticial), l’oxidació, corrosió ( immersió, 

secat diferencial, parell galvànic, ...), erosions i referides directament a la fusta, els organismes, ja siguin factors abiòtics o factors 

biòtics animals o vegetals, xilòfags o fongs respectivament. 

 

Per aquest motiu s’ha realitzat un aixecament de les lesions observades d’elements estructurals 

horitzontals i verticals. 

En les estructures horitzontals s’inclouran també les estructures inclinades. 

    

Lesions detectadesLesions detectadesLesions detectadesLesions detectades    

Un cop realitzat l’estudi aprofundit de la integritat de l’edifici, s’han localitzat diferents lesions que es classifiquen i determinen a 

continuació. 

    

Fissures i esquerdes 

No s’observen lesions d’esquerdes o fissures en la totalitat de l’estructura de l’edifici, tant en la cara de maó el mur com en el 

formigó armat. Per tan es considera que l’estructura es troba en bon estat de conservació pel que a esquerdes representa. 

 

Despreniments 

El despreniment és la separació d’un material, revestiment o element del suport al qual està fixat, per la manca d’adherència al 

mateix o discontinuïtat del suport. 

 

En aquest cas els despreniments els troben a la coberta. S’observa que falten parts de les planxes d’alumini exteriors. Les causes 

d’aquest despreniments han estat les inclemències climatològiques, com el vent i la pluja, que han debilitat la fixació de les 

planxes a la seva estructura de suport i han provocat que quedessin inestables. Degut a això van ser retirades per motius de 

seguretat. En conseqüència de la retirada de part de la coberta i degut a la falta de protecció davant la pluja, una zona del fals 

sostre de sota coberta també a estat enderrocat.  (Foto #15) 

 

En altres zones es detectes despreniments només al fals sostre. En aquest cas les lesions per despreniments han estat causades 

per la filtració d’aigua a la coberta, que encara es manté estable.  (Foto #16)  
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      #15    Despreniments sostre          # 16   Despreniments sostre 

 

Les humitats 

 

Les humitats de filtració 

Les humitats de filtració són aquelles produïdes quan la humitat penetra a l'interior a través de tancaments de façana i coberta 

quan aquests elements estan degradats. Apareixen a les cares interiors i exteriors de les parets i superiors i inferior de sostres de 

forma puntual. Podem distingir dos tipus de causes: les directes i les indirectes. Aquestes dues tipologies de causes influencien 

en l’edificació provocant les humitats per filtració. 

 

Les causes directes són les degradacions patològiques d’elements compositors de l’edifici que permeten que penetri l’aigua de 

la pluja, com per exemple, els acabats amb materials porosos, permeables o fissurats; encrostats o bufats dels revestiments 

exteriors; defecte d’unió entre la fusteria i l’obra; esquerdes o fissures en l’estructura de les parets i degradació de les cobertes de 

l’edifici. 

 

D’altra banda les causes indirectes són provocades bàsicament per la manca de manteniment dels elements on es localitza 

aquest tipus d’humitat. 

Els efectes d’aquest tipus d’humitat depenen de la intensitat de la filtració i la seva durada. 

 

En aquesta edificació podem observar marques d’humitats superficials als paraments interiors de formigó vist, sobretot a les parts 

properes a la coberta. (Fotos #17 y #18)  

Aquestes humitats són motiu dels despreniments abans comentats en la coberta, que deixen el interior de l’edifici exposat la pluja 

i la humitat. 

 

            

#17  Humitats de filtració                    #18   Humitats de filtració 

 

Les humitats de capil·laritat 

Les humitats per capil·laritat, són les que apareixen en els paraments quan absorbeixen l’aigua del terreny a través dels 

fonaments, elements verticals de construcció o per contacte directe. Les causes que originen les humitats ascendents de les 

parets poden ser diverses. 

Amb una diagnosi correcta es poden determinar les causes que han provocat les humitats i proposar les solucions més efectives. 

 

Els efectes d’aquest tipus d’humitat depenen de les característiques constructives de l’edifici, però es poden distingir les que 

ocasionen efectes a curt termini i les que els ocasionen a llarg termini. Els efectes a curt termini són les taques d’humitat al interior 

i exterior del parament, humitats de condensació, ambient humit al interior de locals i taques i degradació d’elements decoratius. 

 

A llarg termini els efectes són aparició d’eflorescències, degradació i aparició d’esquerdes en arrebossats i enguixats tant en el 

interior com l’exterior dels paraments i disgregació interna del materials de la paret quan l’aigua continguda a la paret es gela. 

 

Detectem taques d’humitat per capil·laritat directa, a sostre i murs de l’accés inferior de l’edifici, degut a  que l’aigua de la pluja ha 

capil·laritzat des del paviment de l’avinguda superior. S’observen marques notables d’humitat en gairebé la totalitat del sostre i 

senyals d’eflorescència en alguns punts. (Foto #19) 
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#19   Humitats per capilaritat 

 

    

BrutíciaBrutíciaBrutíciaBrutícia    

    

És la capa o pel·lícula fina que es forma a la superfície dels materials de construcció per diversos motius. Es tracta d’una 

modificació superficial del material que no implica necessàriament processos de degradació o deteriorament. La brutícia depèn 

de la porositat del material (a més porositat més brutícia) i de la porqueria de l’ambient. La brutícia pot ser per dipòsit o per rentat 

diferencial, que és l’acció combinada de brutícia amb aigua canalitzant-se sempre pel mateix lloc. Afecta sobretot a les façanes i 

coberta. 

 

Fent referència a la nostra edificació, la trobem: a la planta baixa, en forma de brutícia per dipòsit de restes animals d’ocells que 

han quedat atrapats a l’edifici; als paraments verticals superiors, on s’observa rentat diferencial (causa directa la brutícia i causa 

indirecta l’aigua que entra per la coberta) 

 

 

2222.3.2..3.2..3.2..3.2.    Recomanacions d’intervencióRecomanacions d’intervencióRecomanacions d’intervencióRecomanacions d’intervenció    

    

Els despreniments 

Com s’ha vist és la lesió principal localitzada. Aquests deteriorament, degut a causes ja estudiades, es pot tractar de la següent 

manera: 

- Es realitzarà la retirada de totes les planxes que conformen la coberta actual, deixant l’estructura i una  posterior substitució de la 

totalitat de la coberta.  

 

Humitats 

Les humitats per filtració 

La solució més efectiva per evitar aquests tipus d’humitats, consisteix en l’eliminació de les causes que les provoquen i la 

reparació dels efectes produïts. 

La solució directe d’aquestes lesions es la substitució de la coberta afectada. 

 

Les humitats de capil·laritat 

Per neutralitzar aquests tipus d’humitats cal intervenir modificant les lleis que regeixen els fenòmens de capil·laritat. Es pot realitzar 

de les següents maneres: 

- Reduint la humitat del terreny. 

- Trencant la continuïtat del flux ascensional mitjançant: injeccions de resina o barreres de làmina. 

- Augmentant la velocitat d’evaporació de la humitat 

- Invertint el sentit del flux amb l’electroosmosi. 

 

La solució que s’adoptarà en el nostre cas serà realitzar una circulació d’aire forçada de tal manera que accelerem l’evaporació 

de les humitats, que es crearà en l’espai lliure entre forjat i cel ras. 

 

Brutícia 

Per a la neteja de la façana, es necessitarà de l’ajuda d’una bastida i consistirà en una primera aplicació d’aigua sobre els 

revestiments mitjançant una manega a pressió, a continuació s’aplicaran detergents neutres mitjançant raspall i per últim es 

realitzarà l’aclarit amb aigua. És molt important deixar assecar bé la superfície per no tenir posteriorment problemes d’humitats. 
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3333....    PROJECTE DE REHABILITACIÓPROJECTE DE REHABILITACIÓPROJECTE DE REHABILITACIÓPROJECTE DE REHABILITACIÓ    

    

3333.1 .1 .1 .1     DETERMINANTS DEL PRDETERMINANTS DEL PRDETERMINANTS DEL PRDETERMINANTS DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓOJECTE DE REHABILITACIÓOJECTE DE REHABILITACIÓOJECTE DE REHABILITACIÓ    

 

a) El Cilindre com a unió de 4 barris 

El cilindre d’horta creix dins del barri del Carmel, es un element de cohesió dins del districte de Horta-Guinardó, ja que es un punt 

de intersecció de 4 barris. Comunica el barri El Carmel, La Clota, Horta i Les Fonts de’n Fargués. Aquests es un dels paràmetres 

més significatius de l’entorn de l’edifici, la seva ubicació és un punt estratègic, important alhora de la realització del projecte i la 

decició de la funció i l’ús de l’edifici. 

La comunicació entre barris passa per el cilindre i la seva rampa, aixi que mantenir la funció de pas és primordial ja que es 

l’element de conexió entre aquests barris veïns. 

 

b) Cilindre com a túnel 

Encara que l’edifici sigui un element de circulació, té una superfície interior útil per l’utilització,  concepte que s’explica si entenem 

el cilindre com un túnel.  

L’element que comunica dos espais el podem entendre com un pas, com per exemple un pas de porta. Si imaginem que aquest 

pas es torna circular i, alhora, li donem volum, es transforma en un element que no tan sols es un pas, sino un tunel, Un element 

que, amés de mantenir la funció de pas, adquireix un volum, un recorregut, una superfície útil en la que poden ocórrer coses. 

 

La definició explicita de túnel al diccionari: 

Túnel: Pas subterrani obert artificialment per establir una comunicació. 

La definició del cilindre interpretada de la definició de túnel és: 

El cilindre d’horta : Pas vertical generat artificialment per establir una comunicació. 

Un túnel vertical que creix per la comunicació dels 4 barris. Un pas a través del qual es relacionen dos espais. Aquest tipus de 

forat es independent dels espais que comunica doncs té entitat per sí mateix.  

El projecte  intervé dins d’aquest túnel, que queda abrigat dins de les parets i queda estàtic, quiet mentre al seu voltant tot es 

mou, un element de “estar” al costat de una rampa que funciona com a element de circulació. 

 

En un espai com aquests que queda fora de les superfícies que comunica, que no forma part de cap dels barris que l’envolten, 

quina es la intervenció que necesessita?  

 

 

c) Espai públic  

Citant a Quim Español  “a l’espai públic tot pot ocórrer. Existeix un dret legítim d’utilitzar la ciutat que habitem i consumim”.  

Això comporta definir els espais públics com aquells llocs on no es controla ni dirigeix, on els usos son diversos, on es permet la 

improvisació dels ciutadans a trobar-se, comunicar-se, crear xarxes socials. 

Pero quines diferencies hi ha entre espais públics de pas, on la movilitat es l’element distintiu i els espais públics d’estar?  

 

La mobilitat en els espais públics, és un concepte que genera trànsit, però no llocs, es quelcom que no queda, simplement 

passa. Els carrers, son exemples d’espai públic de pas, l’usuari hi transita, es desplaça però, en general, no hi crea vincles. Llocs 

de moviment constant, és el recorregut entre dos destins. 

 

Existeixen espais públics d’estar, com parcs o places, aquells que per la seva naturaleza i característiques acullen a gent i 

propòsits molt diferents. Tenen una dimensió sociocultural, llocs de relació i de identificació, de contacte , d’animació urbana, i 

molts cops d’expressió comunitària.  No se’ls pot atorgar usos específics. Suposen domini públic, ús social col·lectiu i 

multifuncionalitat. Espais d’esbarjo i de recreació per gent de totes las edats.  

 

A força de utilitzar els espais públics, de fer-hi vida, els usuaris se l’apropien i creen vincles amb l’espai i els usuaris amb els cuals 

el comparteixen, es crea un nucli de trobada i comunicació. 

Així trobem exemples com la plaça del CCCB, on cada tarda un grup de joves del barri es troben i aprofitan unan paret mirall per 

assajar els seus balls. S’apropien de l’espai i l’usen segons les seves necessitats. La plaça es torna un espai del grup. 

Al parc de la ciutadella trobem diferents exemples, en alguns casos s’utilitzat per donar classes de ioga o alguna dansa, també 

trobem  gent que l’utilitza per vendre artesania o menjar. Utilitzen l’espai públic a conveniència i en fan el seu propi ús.  

    

    

3333.2 .2 .2 .2 ....    EVOLUCIÓ DE LA PROPOSTAEVOLUCIÓ DE LA PROPOSTAEVOLUCIÓ DE LA PROPOSTAEVOLUCIÓ DE LA PROPOSTA    

    

El cilindre, funciona com un túnel vertical, que conecta dos superfícies. Esta situat al punt central d’on neixen 4 barris molt propers 

fisicament pero molt diferents i poc cohasionats entre ells, amb una gran població d’immigrans que tenen una falta de xarxa 

social.  

La seva rampa, ens parla de movimient, de circulació, de pas, mentre que els espais interiors ens parlen de pes, lentitut i repós. 

Degút a l’arquitectura de l’edifici el Clinidre ens ofereix un espai de pas, un element de conexió, així la proposta d’actuació haurá 

de crear un lloc d’estar, una plaça interior que permeti parar, reposar i relacionar.  

L’edifici haurá de potenciar l’aproximació dels veins, la fricció per tal de que creixi la comunicació entre ells, i així la creativitat per 

tal de que la gent s’apropii de l’espai, i crei a dins tot alló que no té un lloc fora. 

 

Tenint clar quines son les funcions que ha d’adquirir l’edifici, la principal dificultat es troba en com proporcionar espais útils dins 

d’aquest gran cilindre en el que tan sols trobem una rampa interior. 

Les propostes d’actuació dins del cilindre han variat molt a mesura que s’entenia l’espai. 

Des d’un bon principi la finalitat ha estat crear espais útils que permetissin un programa d’usos obert.  

Avans d’arribar a una proposta d’actuació definitiva, el projecte ha patit una llarga evolució on aspectes com la iluminació natural, 

la circulació interior, els elements estructurals, les façanes... han sigut determinants a l’hora de modificar i adecuar les diferents 

sol·lucions que he anat aportant per aquest projecte.  

 

Per tal de crear aquestes noves superfícies es va plantejar primerament la creació de 4 forjats circulars inscrits a l’interior de la 

rampa. Així s’aconseguía un programa d’usos ampli i extens, que abarcaba espais de comunicació, aprenentatge, estudi, recerca 

i oci. Un dels aspectes importants durant aquest procés d’evolució de la proposta va ser el intentar mantindre la continuïtat visual 

de la rampa com a element, per tal de no perdre l’essencia imposada per l’edifici. Per tant aquestes plantes circulars van patir 

diferents modificacións que intentaven transformar aquests espais útils en elements independents a la rampa, amb estructura 

propia, i així buscar aquesta continuïtat visual i, a més, conservar la gran quantitat de llum cenital natural que entra per la coberta. 

 

Plantes de forma pentagonal, de mitges circunferencies, en forma de lluna i formes geomètriques irregulars, cap d’elles va poder 

respondre als valors que volia mantenir: en alguns casos la continuïtat visual de la rampa era casi nula, i en alguns altres les 

plantes acabaven distosionant tota l’esencia estètica que es percevia desde cualsevol punt del recorregut de la rampa; a més, la 
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llum natural es perdía de manera molt notoria  a través de les diferents plantes inferiors. Tantmateix, disminuir les dimensions de 

les plantes imposibilitaba un programa d’usos extens. 

 

          

     #20   Imatges 3D proposta plantes pentagonals 

 

       

      #21   Croquis proposta plantes pentagonals 

    

Era correcte aprofitar el forat per actuar-hi? Era millor utilitzar les parts interiors de la rampa per presentar la proposta d’ ús? O per 

contra el que calía era crear espais útils de manera continua en tot el trayecte de la rampa. 

 

En aquest punt vaig plantejar crear espais, o “boxes”, que sortien de la rampa cap el forat interior, l’accés als cuals es trobaba en 

tot el recorregut de la rampa. Així es recolzava el fet que fer servir la rampa fos totalment necessari per a fer-ne ús dels espais. El 

programa d’usos inicial, amb el qual volía oferir diferents tipologíes d’aules per a l’ús dels veïns, es veia cada vegada més 

escanyat i disminuït, necessitaven d’una ajuda, de més superfície útil, superfície que es podria guanyar cap a l’exterior, com es 

veu a la proposta de creació d’unes aules annexes a un dels laterals de l’edifici. Aquesta sol·lució distorsionava la façana de 

manera considerable i, tot i així, els “boxes” interiors quedaven gairebé impracticables, molt petits, la visual interior quedaba 

distorsionada i sense cap mena de diàleg. 

                        

 

  #22   Croquis proposta volums exteriors 

 

 

  #23   Fotomuntatge proposta volums exteriors 
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                             #24   Imatges 3D proposta de boxes interiors 

    

El projecte evolucionava, però no reflectia bé la idea de l’espai i la manera de relacionar-se amb els usuaris, com aconseguir un 

espai per la cohesió si el que feia era dividir en petits espais els punts de trobada. La proposta estava prentent una direcció 

incorrecta, el cilindre perdia la idea de espai públic únic i cohesionat per convertir-se en un espai tipus biblioteca, la creació 

d’aquests espais s’estava veient condicionada per un programa d’usos massa extens que no permetia l’ús lliure dels espais, que 

complicava l’accés lliure a l’edifici, que allunyava la proposta del concepte de plaça interior que volia trobar. En aquest moment 

calia pendre mesures per retornar al camí pel cual volía dirigir el projecte, calía ordenar l’espai,  reduïr  el programa d’usos i 

simplificar les formes. 

 

Així els  objectius arquitectònics que era imprescindible tenir en compte eren: 

 

-  No perdre de vista la rampa, mantenir sempre la visió i donar énfasis als jocs visuals que ofereix. Es l’atractiu i la 

peculiaritat de l’edifici. 

- Mantenir la llum vertical com il·luminació principal. 

- Potenciar les entrades al edifici, formar part del exterior 

 

El programa d’usos quedaba de la següent manera: 

Un sol espai que agrupi a la gent i des del qual tens visió a tot l’edifici, funciona com a “mirador” interior. 

Espais fixes, per poder cedir a grups, a associacions a qui ho necessiti per tal de fer petites trobades, reunions, donar classes. 

 

Un espai gran també fix, que funcioni com espai polivalent, permeti des de projeccions a trobades mes grans, petites 

representacions o exposicions. 

La rampa és l’element de pas, de comunicació. 

 

De manera complementaria, es planteja un bar a l’entrada superior des de la rambla, amb espai tant interior com exterior, que 

intensifica la intenció de punt de trobada i relació. 

 

Durant el transcurs d’aquesta procés evolutiu el tractament de la façana de l’edifici també a patit canvis i transformacions. La 

façana del cilindre te un impacte visual amb molt de pes des. Es tracta d’un mateix element constructiu amb el Cap d’horta i això 

dificultava el fet de integrar obertures a la façana per millorar la iluminació natural a l’interior. La proposta final planteja realitzar 

dues obertures verticals en forma de balcons tancats. Cadascuna d’elles abarca l’alçada  de 3 plantes, de tal manera que durant 

tot el recorregut de la rampa es crean entrades de llum natural a l’hora que uns balcons de descans on es crea una comunicació 

visual amb l’exterior que no existia. Des de l’exterior, aquestes obertures, tot i estar tallades per la rampa, es tracten com un 

mateix element, de tal manera que el canto del forjat de la rampa queda marcat, deixant entendre des de l’exterior l’estructura 

espiral del interior del cilindre. A més a més, els balcons intensifiquen la identificació de l’edifici a la nit, il·luminats des del interior 

quan l’edifici es troba en activitat. 

 

 

 

#24   Fotomuntatge obertures a façana principal 
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3.3.3.3.3.3.3.3. PROGRAMA FUNCIONAL I DE SUPERFÍCIESPROGRAMA FUNCIONAL I DE SUPERFÍCIESPROGRAMA FUNCIONAL I DE SUPERFÍCIESPROGRAMA FUNCIONAL I DE SUPERFÍCIES    

    

L’edifici es divideix en tres parts generals, una dedicada a accessos i serveis, l’altre dedicada a la rampa i l’acces vertical, i l’altre 

dedicada als espais de relació. 

 
PLANTA BAIXAPLANTA BAIXAPLANTA BAIXAPLANTA BAIXA    

HALL PRINCIPAL / RECEPCIÓ 46.51 m2                           

MAGATZEM / VESTUAR 14.73 m2  

LAVABOS PB 8.30 m2 

ACCESSOS PB 40.90 m2 

VENDING / TAQUILLES 28.17 m2 

MAGATZEM 23.59 m2 

BALCÓ 1 3.30 m2 

SALA POLIVALENT 98.73 m 

PLANTA PRIMERAPLANTA PRIMERAPLANTA PRIMERAPLANTA PRIMERA    

AULA 1 21.71 m2 

AULA 2  23.73 m2 

LAVABO P1 6.05 m2 

ACCESSOS P1 40.92 m2 

PLAÇA PÚBLICA    103.36 m2 

BALCÓ 2     3.30 m2 

BALCÓ 3 3.30 m2 

PLANTA SEGONAPLANTA SEGONAPLANTA SEGONAPLANTA SEGONA    

MAGATZEM DE NETEJA P2 6.46 m2  

ACCESSOS P2 38.63 m2 

BALCÓ 4   3.30 m2 

BALCÓ 5 3.30 m2  

PLANTA TERCERAPLANTA TERCERAPLANTA TERCERAPLANTA TERCERA    

MAGATZEM DEL BAR P3 6.46 m2  

ACCESSOS P3 38.71 m2 

BALCÓ 6 3.30 m2 

PLANTA QUARTAPLANTA QUARTAPLANTA QUARTAPLANTA QUARTA    

BAR 18.92 m2 

HALL SUPERIOR 43.96 m2 

MIRADOR 60.26 m2 

LAVABO P4 7.63 m2 

ACCESSOS P4 16.56 m2 

RAMPARAMPARAMPARAMPA    554.74 m2    

 

 
TOTAL SUPERFICIES ÚTILSTOTAL SUPERFICIES ÚTILSTOTAL SUPERFICIES ÚTILSTOTAL SUPERFICIES ÚTILS    1268.82 m21268.82 m21268.82 m21268.82 m2    
    

    

3333.4.4.4.4....    MEMORIA CONSTRUCTIVAMEMORIA CONSTRUCTIVAMEMORIA CONSTRUCTIVAMEMORIA CONSTRUCTIVA    

3333.4..4..4..4.1111....    Actuacions Previes 

Abans d’iniciar les obres de rehabilitació de l’edifici es procedirà a l’establiment de les zones d’emmagatzematge de material i 

contenidors de runes i es prepararan les instal·lacions provisionals de la obra. Tot segons el que estableixi el pertinent Estudi 

de seguretat i salut. Serà necessari el muntatge d’una bastida al interior de la rampa i a la tota la façana exterior per a la 

realització de moltes de les feines. 

 

3333.4.2.4.2.4.2.4.2....    EnderrocsEnderrocsEnderrocsEnderrocs    

Tots els enderrocs es realitzaran amb els mitjans manuals o mecànics necessaris i adequats a cada procés. Les runes seran 

carregades a camió o contenidor i transportades a l’abocador autoritzat més proper. 

 

DesmuntatgesDesmuntatgesDesmuntatgesDesmuntatges    

Es procedirà al desmuntatge de la barana metàl·lica existent a la rampa de l’edifici. 

Les portes metàl·liques dels accessos es mantindran fins al moment adequat, segons el planning de l’obra, per tal de facilitar el 

tancaments dels accessos a l’obra. 

Es desmuntarà i retirarà la totalitat de la coberta, deixant vista l’estructura encavallada. Començarà amb la retirada de els falsos 

sostres interiors i les seves estructures de subjecció. A continuació es procedirà a l’extracció de les planxes d’alumini, els 

elements de subjecció, remats, fusteries de vidre i elements de remat de coberta. 

 

Moviment de terres Moviment de terres Moviment de terres Moviment de terres     

Es realitzarà una excavació de terres a planta baixa per tal de la construcció de la fonamentació que l’estructura de pilars del forjat 

superior requereixi. 

 

Les terres que s’obtinguin amb runa es portaran a l’abocador més proper. La resta es repartiran per la superfície del terreny 

intentant adequar el nivell del terreny per evitar la existència de forats de grans dimensions. 

 

RepicatsRepicatsRepicatsRepicats    

Per tal de realitzar la posterior substitució del paviment existent en planta baixa, es repicarà i retirarà el paviment actual de panot 

de morter tipus vorera, amb els medis adequats i necessaris. Deixant la solera vista i llesta per rebre el nou paviment. 

 

EnderrocsEnderrocsEnderrocsEnderrocs    

Rampa 

L’enderroc de la rampa es realitzarà des de la part superior cap a la part més baixa, mitjançant martell pneumàtic.  

L’actuació estructural a la rampa queda contemplada a l’apartat corresponent d’estructura. 

 

Obertures 

Per a la realització de les obertures de façana definides en el projecte s’haurà de realitzar l’enderroc de murs mixtos  de maó i 

formigó, prèviament realitzat l’estintolament corresponent. 

 

Per aconseguir aquest objectiu s’empraran mitjans mecànics d’usuari com pot ser el martell pneumàtic. 

De la mateixa manera, es realitzaran les obertures interiors a murs de càrrega de formigó armat, segons plànols d’enderroc i obra 

nova.  

S’enderrocarà també la paret de bloc de formigó prefabricat que tapia un dels accessos superiors al cilindre. 
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3333.4.3..4.3..4.3..4.3.    EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    

Partim de la base de que l’actual estructura de l’edifici es troba en perfecte estat de condicions estructurals. Per tant, no 

considerem oportú fer cap reforç a l’estructura existent de murs de càrrega. En aquest apartat es defineix la metodologia 

d’actuació a les diferents intervencions estructurals que es plantegen en projecte:  

    

ForjatForjatForjatForjat    enenenen    accés deaccés deaccés deaccés de    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa    

A l’espai d’accés inferior previ al cilindre, es proposta la realització d’un forjat per tal de l’aprofitament de l’alçada total d’aquesta 

cambra i al qual es tindrà accés des de la planta primera. 

 

Aquest sostre es planteja amb un sistema de forjat unidireccional de biguetes pretensades, d’un espessor de 25cm. 

Per un dels laterals les biguetes recolzaran sobre el mur de càrrega de formigó armat de l’edifici. Es realitzaran empotraments al 

mur de 30cm per cada extrem de bigueta i un posterior formigonat de l’empotrament amb formigó sense retracció. 

A l’altre extrem de biguetes, es realitzarà el mateix tipus d’empotrament en un dels trams. Per tal de recolzar el sostre, i com a 

element d’unió entre aquest i el que continuarà per la zona d’accés a serveis i l’escala, es preveu la col·locació d’una biga que 

salvarà l’obertura existent de l’edifici que comunica els dos espais. Es col·locarà una viga de formigó armat prefabricada 

empotraments de40cm als seus extrems i posterior formigonat. 

 

Reducció de la rampaReducció de la rampaReducció de la rampaReducció de la rampa    

Per tal de reduir l’amplada de la rampa, es necessita enderrocar part de la llosa que la conforma. Aquest procés es planteja com 

a una actuació de manera continuada en tot el seu recorregut. L’amplada actual de la rampa es de 3,93m i es pretén reduir a 

3,40m, per a tal efecte, i posterior a l’apuntalament de tota la rampa, es realitzarà l’enderroc dels 53cm sobrants i de 30cm més. 

Es deixarà l’armadura transversal vista uns 25cm i doblegada. Així, i per tal de donar rigidesa i estabilitat a l’extrem interior de la 

rampa, es realitzarà un formigonat i armat de “vora” de 30cm d’amplada i de canto allò que la secció original de la rampa 

requereixi. Previ al formigonat es perforarà el canto de la llosa de la rampa i l’armat de la “biga de vora” quedarà connectat 

mitjançant armadures transversals empotrades 40cm i mitjançant soldadures entre aquest i els extrems de l’armadura original. 

 

Accessos escala i serveisAccessos escala i serveisAccessos escala i serveisAccessos escala i serveis    

A cada planta es requereixen accessos a la caixa d’escala i als banys o magatzems previstos. Aquest estintolaments als murs de 

formigó armat es realitzaran mitjançant bigues de formigó in-situ amb emportaments als murs on recolzen. Aquestes bigues seran 

fabricades realitzades la geometria que l’edifici requereixi. 

 

Obertures a façanaObertures a façanaObertures a façanaObertures a façana    

De la mateixa manera que es solucionen les obertures al interior del cilindre, les obertures de façana per a formació dels finestrals 

es realitzaran mitjançant estintolaments amb bigues de formigó prefabricades, encastades als murs i fabricades amb la forma del 

cilindre. 

 

Forjat de la PlaçaForjat de la PlaçaForjat de la PlaçaForjat de la Plaça    

Per a la realització del forjat al interior del cilindre que fa de sostre de l’espai polivalent a planta baixa, degut a la forma circular del 

forjat es defineix la realització d’un forjat bidireccional de blocs perduts de 11,45m de diàmetre i un espessor de 25cm, pilars de 

formigó armat de diàmetre 30cm i fonamentació mitjançant sabates aïllades. 

Després del moviment de terres necessari, es procedirà a la realització de les sabates aïllades de fonamentació  per als 5 pilars 

que suportaran el forjat superior.  

Tot aquest conjunt d’estructura treballa de manera independent de la rampa i sense afectar a la resta del conjunt de l’edifici. 

    

EscalaEscalaEscalaEscala    

El conjunt de l’escala, inclòs el replà d’escala, està formada per una llosa de formigó armat de 13 cm de gruix recolzada als murs 

de la caixa d’escala, sobre la qual es construeixen els graons d’escala. L’amplada de la llosa és de 1,15m i de forma corbada 

segons els plànols de cada planta. 

Es diferenciaran dos tipus de llosa: la que forma el replà de planta i la pròpia llosa d’escala. Tots dos casos es per les condicions 

més desfavorables. 

La caixa d’escala estarà formada en bona part pels murs existents de l’edificació i per la creació de nous murs de fàbrica de maó 

resistent de 15cm. 

    

Forjats d’accés a escalaForjats d’accés a escalaForjats d’accés a escalaForjats d’accés a escala    

Per a la formació dels forjats d’accés a escala i serveis es pren com a solució la construcció de forjats unidireccionals de biguetes 

pretensades de 25cm d’espesor. De igual forma que el sostre de l’accés inferior, les biguetes s’encastaran als murs resistents del 

propi edifici. 

 

AmpliacióAmpliacióAmpliacióAmpliació    forjat planta quartaforjat planta quartaforjat planta quartaforjat planta quarta    

Es realitzarà una ampliació al forjat existent situat a la planta quarta. Mitjançant un sistema de biguetes pretensades i revoltons 

ceràmics i una biga de cèrcol de formigó armat realitzada in-situ, tot el conjunt lligat i empotrat a l’element de forjat existent, que 

treballarà com a voladiu. 

 

Bar planta Bar planta Bar planta Bar planta qqqquartauartauartauarta    

La realització del conjunt que agrupa el bar, l’últim tram d’escala i ascensor i bany de planta quarta esta previst mitjançant parets 

resistents de fàbrica de maó de 15cm d’espessor, amb trasdossat de 4cm i cambra amb llana de roca intermitja. 

El forjat que fa de sostre es preveu com a un forjat de biguetes prefabricades. Aquest mateix funciona com a coberta plana 

invertida no transitable, de la cobert d’aquesta edificació nova, a la qual només s’accedeix per manteniment. Es realitzarà una 

jàssera in situ de fomrigó armat per tal de lliurar la llum de les portes d’accés a l’edifici. 

 

3333.4.4.4.4.4.4.4.4....    Tancaments interiorsTancaments interiorsTancaments interiorsTancaments interiors    

Està previst la realització de divisions interiors, per a la creació d’espais de magatzem i lavabos. Els envans de les zones humides 

es formaran amb maó doble foradat de 9 cm d’ample inclòs el revestiment de guix per les dues cares; 10 cm inclòs el revestiment 

de guix i de rajoles en cares oposades i de 12 cm amb les dues cares oposades enrajolades. Per a magatzem es farà servir maó 

simple foradat de 7cm d’ample. 

 

3333.4.5.4.5.4.5.4.5....    Tancaments exteriorsTancaments exteriorsTancaments exteriorsTancaments exteriors    

Les finestres amb envidraments a l’exterior es realitzaran finestrals segons definit a plànols, amb perfileria de ferro amb protecció 

antioxidant i lacat, amb vidre climalit 6/8/4. 
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3333.4.6.4.6.4.6.4.6....    CobertaCobertaCobertaCoberta    

La coberta mantindrà la seva estructura encavallada original de tubulars metàl·lics. Es substituirà les planxes d’alumini existents 

per plafons tipus sandwich, amb els seus remats ia cabats necessaris.  

 

3333.4.7.4.7.4.7.4.7....    Instal·lacionsInstal·lacionsInstal·lacionsInstal·lacions    

    

AscensorAscensorAscensorAscensor    

Es col·loca un ascensor, que donarà servei a les plantes de l’edifici, segons el que s’especifica al Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya (D. 135/1995) 

L’ascensor tindrà accés per un costat i 5 parades amb un recorregut de 15,16 m per sobre de la rasant. En cada planta, l’espai 

d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre d’1,50 m. 

Serà de tipus elèctric amb la cambra de màquines adjacent al lateral del forat d’ascensor a part inferior d’arrancada i l’accés a 

aquesta cambra serà desde sota de la llosa del primer tram d’escala. La cambra estarà suficientment iluminada (200 lux min), 

amb una porta metàlica amb clau i obertura lliure desde l’interior.  

Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor practicable: 1,10 d’amplada x 1,40 de fondària i 1,20 m2 de 

superfície, tindrà capacitat per a 6 persones i 450 kg de càrrega. Les portes de la cabina, així com les del recinte seran 

automàtiques i telescòpiques. 

 

Instal·lació ElèctricaInstal·lació ElèctricaInstal·lació ElèctricaInstal·lació Elèctrica    

Característiques de la instal·lació elèctrica 

La instal·lació proporcionarà la potència elèctrica per subministrar el consum determinat i necessari. 

La tensió de servei entre fases serà de 400V i la tensió de serveis entre fase i neutre serà de 230V. 

Les preses de corrent admetran com a mínim: 

- 10 A. en circuits d’enllumenat. 

- 16 A. en circuits de preses generals 

- 16 A. en circuits de preses per a cuina i banys. 

- 25 A. en circuits de calefacció i aire condicionat. 

- 25 A. en circuits de màquinaria dús domèstic ( circuit microones) 

 

Paral·lelismes 

La separació mínima entre canalitzacions d ’aigua i calefacció serà de 30 cm. 

La separació mínima a canalitzacions de telefonia, interfonia i televisió serà de 5 cm. 

 

Circuits 

Els conductors seran aïllats de coure i normalment unipolars, sent la tensió assignada 450/750V, flexibles i plastificats protegits 

dins de canonades rígides o flexibles vistes o encastades, respectivament, a les parets. 

Les caixes d’acoblament i seccionament encastades per estesa i reparació de línies i connexions amb regletes. 

Per a la xarxa de terra es disposaran conductors de protecció de cable de coure flexible plastificat en punts d’enllumenat, preses 

de corrent, antena de TV masses metàl·liques (totes les canonades, masses metàl·liques de bany, calefacció, etc.). 

 

Instal·lació 

L’escomesa serà subterrània i anirà des de la línia de companyia subministradora a Caixa de Protecció 

i Mida (CPM.) situada a la façana de ledifici 

La derivació individual (DI) anirà de la CPM fins el quadre de comandament i protecció (CMP) amb una 

secció de 2 x 10 mm² (2x8.4 mm²). La CMP es situarà al magatzem de personal de la planta baixa.  

La CMP disposarà de: 

- Interruptor de control de potència (ICP) de tall omnipolar i accionament magnetotèrmic de 40 A. 

- Interruptor general automàtic (IGA) de 40 A. 

- Dos interruptors diferencials (ID) d’intensitat nominal 25 A. i sensibilitat 30 mA. 

- Interruptors de Protecció Interior d’Abonat (PIA) d’intensitat variable segons el seu ús. 

Les línies de subministrament als punts de consum tindran les següents seccions mínimes: 

- Circuits d’il·luminació : 2 x 1.5 x 1.5 mm². 

- Circuits de preses generals: 2 x 2.5 x 2.5 mm². 

- Circuits presa de corrent de microones: 2 x 6 x 6 mm² 

 

Execució de la instal·lació 

S’empraran mecanismes de la casa Simon sèrie 82, color negre grafito. 

Els mecanismes es col·locaran a una alçada mínima de 20cm per endolls i 100cm per interruptors. 

En el volum de protecció de banys i lavabos no s’instal·laran interruptors, preses de corrent ni aparells 

d’il·luminació. Per altra banda, sí que es podran instal·lar preses de corrent de seguretat i aparells fixes 

d’enllumenat no metàl·lics classe II. 

S’instal·laran els punts de llum, preses de corrent, brunzidors, polsadors, etc. que figuren en els plànols 

del projecte. 

La instal·lació complirà tot allò preceptuat en el “Reglamento Electrónico para Baja Tensión” (Real Decret 842/2002 de 2 d’Agost) 

(Veure memòria corresponent a ANNEX II Memòria d’instal·lació elèctrica.) 

 

Instal·lació de Posta a Terra 

Característiques de la posta a terra 

La instal·lació de posta a terra constarà de les següents parts: 

- Connexió a terra. 

- Línies principals de terra. 

- Derivacions de les línies principals de terra. 

- Conductors de protecció. 

 

 

Connexió a terra 

La connexió a terra constarà de: 

- Elèctrode. 

- Línia d’enllaç amb el terra. 

- Punt de posada a terra. 

Com a elèctrodes s’empraran piques verticals que seran de: 

- Barres d’acer recobertes de coure, Ø exterior de 15 mm. com a mínim. 

- Amb una longitud mínima de les piques 2 m. 

- I una separació mínima entre piques 2 m. 
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La línia d’enllaç amb el terra seran els conductors que uneixen els elèctrodes amb el punt de posada a terra i tindran una secció 

mínima: Coure 35 mm² altres materials secció equivalent que disposi de conductància igual. 

El punt de posada a terra serà el punt d’unió entre línia d’enllaç amb el terra i línia principal del terra i 

estarà constituït per: regleta, placa, born, etc., registrable i desconnectable. 

 

Línies principals del terra 

Són els conductors de coure que parteixen del punt de posada a terra i tindran una secció mínima de 16 mm² . Es podran utilitzar 

altres materials de secció equivalent que disposin d’igual conductància. 

 

Derivacions de les línies principals del terra 

Són els conductors que parteixen de les línies principals del terra i tindran la mateixa secció que els conductors de protecció. 

 

Conductors de protecció 

Són els conductors que uneixen elèctricament les masses metàl·liques amb les derivacions de les 

línies principals del terra, o directament a les línies principals del terra. 

Tindran les següents seccions mínimes: 

- Per fase activa de secció menor de 16 mm² 

- 2,5 mm² si tenen protecció mecànica. 

- 4 mm² si no tenen protecció mecànica. 

 

Elements a connectar al terra 

A la pressa de terra s’hi connectarà tota massa metàl·lica important existent en la zona de la instal·lació, i les masses metàl·liques 

accessibles dels aparells receptors. 

A la mateixa presa de terra s’hauran de connectar les parts metàl·liques dels dipòsits de gas-oil, instal·lacions de calefacció en 

general, instal·lacions d’aigua i de les antenes de radio i televisió. 

 

Instal·lació de telefoniaInstal·lació de telefoniaInstal·lació de telefoniaInstal·lació de telefonia    

La instal·lació de telefonia comprendrà l’entrada d’una línia analògica des de la xarxa de la companyia telefònica i la instal·lació 

d’una xarxa interior composada per tantes línies independents com punts de preses interiors estan indicades a plànols. 

A la planta baixa a l’entrada estarà situada la caixa de derivacions on des d’aquest punt partiran línies individuals a cadascuna de 

les preses. 

Les característiques de l’escomesa de telefonia vindran donades per l’informe tècnic de la companyia subministradora. 

Les canalitzacions interiors de la xarxa de telefonia seran independents de qualsevol altre instal·lació per evitar possibles 

interferències i interrupcions. Es separarà 5 cm. com a mínim. 

S’escolliran les preses de telefonia tipus RJ11, de la mateixa sèrie de mecanismes escollits per a la instal·lació de baixa tensió.  

Es col·locaran tantes presses de telefonia com n’hi hagin de grafiades als plànols. 

 

 

 

 

 

Il·luminacioIl·luminacioIl·luminacioIl·luminacio    

La instal·lació de il·luminació es realitzarà en tots els casos possibles amb bombetes tipus LED, de baix consum, de potencia 

segons fabricant, i de làmpades fluorescents de baix consum on calgui. 

S’instal·laran detector de moviment per l’accionament de la il·luminació dels banys y magatzems de l’edifici. 

 

Instal·lació de TV i FMInstal·lació de TV i FMInstal·lació de TV i FMInstal·lació de TV i FM    

La instal·lació de televisió contemplarà la captació i distribució de senyals de Radio FM i Televisió Terrestre i Digital i la distribució 

de les mateixes fins a les preses de cada un dels punts de connexió. 

L’equip de captació estarà situat a la coberta de l’edifici de manera que no causi problemes als elements estructurals. 

Les línies de distribució entre el sistema d’amplificació i les preses de TV seran instal·lades a tubs o canals registrables. 

La canalització serà independent de les d’electricitat i altres instal·lacions, per evitar interferències en la senyal. 

Es situaran preses a les zones grafiades en els plànols d’instal·lacions de telecomunicacions de TV i FM. 

 

    

Instal·lació de Sanejament i VentilacióInstal·lació de Sanejament i VentilacióInstal·lació de Sanejament i VentilacióInstal·lació de Sanejament i Ventilació    

    

Conductes d’Evacuació de fums i gasos 

Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats “in situ” per la ventilació dels banys. No es preveu 

instal·lació d’escalfament d’aigua per tant, no és necessari l’extracció de fums de cap aparell escalfador o caldera. 

Els conductes seran perfectament estancs i disposaran d’aïllament tèrmic equivalent al proporcionat 

per un envà de 5 cm. de gruix. 

No es podran evacuar fums i gasos de diferents procedències, al mateix temps i pel mateix conducte. 

Els diàmetres mínims a col·locar a banys serà de Ø 12 cm. 

 

La xarxa horitzontal d’evacuació 

La xarxa horitzontal d’evacuació comprèn les conduccions que recullen les aigües negres o fecals i greixoses o sabonoses, per 

conduir-les a la xarxa general de clavegueram. El material a emprar en les canonades, d’aquest projecte és de PVC i es 

col·locaran amb un pendent mínim del 1.5%. 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d’aconseguir una circulació normal per gravetat, serà estanc i no 

presentarà exsudacions ni estarà exposat a obstruccions. 

Els tubs s’uniran mitjançant cola especial per a tubs de PVC. Qualsevol canvi de direcció, reducció o unió s’efectuarà amb peces 

especials, segons el tipus de canonada de que es tracti. 

 

Les arquetes sifòniques 

Les arquetes de connexió sifònica són de totxana, amb arrebossat i lliscat a l'interior amb pasta de ciment pòrtland, formant mitja 

canya a les cantonades. 

 

Sifons i baixants 

Tos els aparells disposaran de sifons per evitar la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. S’hauran de col·locar el 

més pròxim possible del desguàs de l’aparell. 

Els diàmetres mínims de baixants i accessoris a utilitzar són els següents: 

LAVABOS  
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Ø ext 40 mm  

WÀTERS 

Ø ext 110 mm  

 

Material sanitari 

Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada, color blanc, la qualitat necessària per l’ús correcte i de les següents 

característiques: 

 

Disposaran de l’equip complert de jocs d’aixetes per aigua freda i calenta i els corresponents desaigües. 

Les aixetes disposaràn de sistema temporitzador i mecanisme airejador. Acabat cromat. 

 

Instal·lació deInstal·lació deInstal·lació deInstal·lació de    Subministrament Aigua SanitàriaSubministrament Aigua SanitàriaSubministrament Aigua SanitàriaSubministrament Aigua Sanitària    

El subministrament d’aigua sanitària d’un edifici requereix una instal·lació composta d’escomesa, instal·lació interior general i 

instal·lació interior particular. 

L’escomesa amb claus de maniobra anirà a compte del subministrador i les seves característiques es fixaran d’acord amb la 

pressió de l’aigua, cabdal subscrit, consum previsible, situació del local a subministrar i serveis que comprèn d’acord amb 

l’apartat 1.5.1 de la NIA (Normas básicas de las 

instalaciones interiores de suministro de agua) 

 

Materials que constitueixen les instal·lacions interiors 

Els materials utilitzats en canonades i claus de les instal·lacions interiors hauran de ser capaços, de forma general i com a mínim 

per a una pressió de treball de 15 kg/cm2, en previsió de la resistència per suportar la de servei i els cops “d’ariete” provocats pel 

tancament de les aixetes. Hauran de ser resistents a la corrosió i totalment estables en el temps en les seves propietats físiques 

(resistència, rugositat,...) tampoc podran alterar cap de les característiques de l’aigua (olor, color, sabor, etc.) 

En el cas de substàncies plàstiques hauran de prendre’s les precaucions oportunes per que aquestes canonades quedin fora de 

l’acció de l’aigua calenta. 

 

Grups de sobreelevació 

L’equip de bomba a pressió anirà ubicada a la planta baixa. 

La posada en marxa o aturada del grup a pressió estarà comandat per un presostat encarregat de mantenir la pressió entre dos 

valors, que es determinaran de manera que garanteixin el funcionament correcte de tots els aparells instal·lats. El volum del 

recipient auxiliar no ha de fer aturades i posades en marxa massa freqüents ja que escurçarien la vida dels mecanismes. 

La xarxa interior tindrà la possibilitat de buidat, mitjançant una clau destinada a aquest fi. 

 

Canonades 

Les canonades es realitzaran amb tubs i accessoris de coure protegides amb una mànega de plàstic. S’encastaran en envans i 

paredons realitzats per aquest fi evitant al màxim la realització de rases per el pas d’instal·lacions pels murs resistents de pedra 

existents. En el cas que fos necessari el pas d’instal·lacions per aquests murs es realitzaran un doblat amb un envà de 7cm de 

gruix mínim. Les canonades aniran fixades als paraments amb morter de ciment pòrtland quedant prohibida la utilització de guix i 

la calç per a la fixació d’aquest tipus d’instal·lació. 

 

 

Instal·lació de Climatització 

No es preveu instal·lació de climatització de l’espai. 

    

Instal·lacions protecció incendisInstal·lacions protecció incendisInstal·lacions protecció incendisInstal·lacions protecció incendis    

Extintors 

Els extintors seran de tipus Pols a de 6kg, situats a 15m de recorregut com a màxim des de qualsevol origen d’evacuació. A les 

zones de perill elèctric es col·locaran de tipus CO2. 

    

Polsadors d’alarma 

Situats de tal manera que la distancia màxima a recórrer, des de qualsevol origen d’evacuació, no superi els 25m. 

    

Detectors de fum 

Segons la capacitat de detecció dels dispositius es col·locarà de tal manera que abarquin tota la superfície de l’edifici. 

    

Detectors tèrmics 

Es col·locarà detectors tèrmics a la zona de bar, on els detectors de fum perden la seva funcionalitat a causa dels fums de la 

cuina. 

    

B I E s 

S’instal·laran boques d’incendi equipades de 25mm, complementades amb una presa d’aigua per connexió d’una manega, amb 

rac 45mm o de 70mm. Quedaran situades de tal manera que totes les zones de l’edifici quedin abarcades per un radi d’acció de 

les manegues de 25m+5m de l’aigua projectada. 

 

3.4.8.3.4.8.3.4.8.3.4.8.         AcabatsAcabatsAcabatsAcabats    

    

PavimentsPavimentsPavimentsPaviments    

Paviments de resines epoxi 

Paviment sobre suport de formigó, a interior, obtingut per l’aplicació successiva de dues capes amb morter bicomponent a base 

de resines epoxi, amb rendiment aproximat de 0,8 kg/m2 i capa d’acabat amb pintura bicomponent a base de resines epoxi. 

Capes esteses a ma mitjançant rastres de goma en capes uniformes amb un espessor total aproximat a 1mm 

 

Llosa prefabricada de formigó 

Paviment realitzat amb lloses prefabricades de formigó de 50x50cm i 5cm de gruix, col·locat a junt seguit, igual que l’existent a la 

zona exterior de la planta quarta. 

 

Gres porcelanic 30x60 

Paviment de rajola de gres porcelanic premsat mate, de mides 30x60cm, col·locades amb ciment cola, a junt seguit. Model 

Estanho de Pavigres, o similar. Tractament antilliscant a banys accessibles. 

 

Gres porcelanic 60x60 

Paviment de rajola de gres porcelanic premsat mate, de mides 60x60cm, col·locades amb ciment cola, a junt seguit. Model Negre 

Sudafrica de Keramoteca, o similar.  
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RevestimentsRevestimentsRevestimentsRevestiments    

Formigo vist 

Acabat de parament en formigó existent vist. El parament es netejarà abans de la obra amb aigua a pressió i productes especials, 

per tal d’eliminar bruticia i pintades. Al finalitzar es realitzarà una segona neteja i un tractament final de vernís per protecció anti-

graffitis. 

 

Aplacat de fusta xapa roure 

Revestiment d’aplacat de fusta de DM amb xapa de roure natural amb vernís de oliureta transparent i mate. Estructura de suport a 

base de rastells de pi cuperitzat. Es buscarà continuïtat de veta entre les xapes. 

 

Xapa de ferro negre 

Revestiment de xapa de ferro de 3mm de gruix, amb bastidors de tubulars metàl·lics, pintats amb protecció anticorrosiu. Juntes 

de la xapa soldades, polides i tornades a escalfar per aconseguir continuïtat entre xapes. Acabat envernissat mate. 

 

Gres porcelanic 30x60 

Revestiment de rajola de gres porcelanic premsat mate, de mides 30x60cm, col·locades amb ciment cola, a junt seguit. Model 

Estanho de Pavigres, o similar. Tractament antilliscant a banys accessibles. 

 

Aplacat de fusta DM lacada 

Revestiment d’aplacat de fusta de DM de 15mm de gruix, sobre estructura de rastrells de pi cuperitzat. Amb una ma d’imprimació 

i dues mans d’acabat lacat mate RAL 9010. 

 

SostresSostresSostresSostres    

Fals sostre de cartró guix 

Fals sostre de plaques de cartró guix laminat, de 12,5mm de gruix, amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat 

ocult amb suspensió. Acabat pintat amb una ma d’imprimació i dues d’acabat.  

Les plaques seran hidròfugues a les zones humides. 

 

Fals sostre lames de DM 

Fals sostre de lames de DM de 70x15mm, amb una separació entre elles de 10mm. Subjectades sobre estructura penjada de 

rastres de pi cuperitzat de 50x50mm. Acabat envernissat mate incolor. 

    

3.4.9.3.4.9.3.4.9.3.4.9. Consideracions mediambientalsConsideracions mediambientalsConsideracions mediambientalsConsideracions mediambientals    

L’evolució de noves tecnologies i l’aparició de nous materials, la nova conscienciació social respecte al medi ambient i la 

necessitat de l’estalvi d’energia fan que cada dia s’apliquin tècniques que tinguin un impacte menys negatiu en el medi ambient, 

ja sigui en les edificacions d’obra nova com en les ja existent. 

A continuació s’exposen les solucions aportades en aquest projecte per tal de minimitzar-ne el impacte ambiental. 

 

Gestió de residGestió de residGestió de residGestió de residusususus    

Els excedents de l’enderroc seran seleccionats a l’obra abans de portar-se a l’abocador corresponent, on seran tractats segons 

les seves característiques. 

Amb aquestes runes de la obra de rehabilitació, es procedirà a la seva selecció mitjançant uns abocadors col·locats a peu d’obra 

que s’aniran omplint a mitjà que s’avança amb el procés d’enderrocs i deconstrucció. Aquests abocadors seran portats a les 

plantes de reciclatge més properes on ells li donaran l’ús corresponent.  

 

Material sanitariMaterial sanitariMaterial sanitariMaterial sanitari    

Les aixetes de l’edifici aniran previstes de airejadors, amb els que s’aconsegueix gairebé un 40% d’estalvi d’aigua. Tanmateix 

disposaran de sistema temporitzador, amb el que s’aconsegueix que el temps d’utilització i, per tant el consum d’aigua, es 

minimitzi. 

En el cas dels inodors es farà servir cisternes de doble descàrrega per tal de permetre als usuaris l’ús de la descàrrega d’aigua 

menor en els casos que convingui. 

 

Il·luminacióIl·luminacióIl·luminacióIl·luminació    

Es pretén reduir el consum elèctric de la instal·lació de il·luminació i per a tal efecte, es preveuen les següents mesures: 

Utilització de làmpades que germanitzin un baix consum, de tipus LED o fluorescents de baix consum 

Instal·lació de sistema de detecció de moviment als banys i magatzems per tal d’activar la il·luminació d’aquestes estances tan 

sols quan calgui. 
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3333.5.5.5.5....    CONDICIONS CONDICIONS CONDICIONS CONDICIONS D’ACCESSIBILITATD’ACCESSIBILITATD’ACCESSIBILITATD’ACCESSIBILITAT    

 

Per l’acondiccionament d’accessibilitat d l’edifici es segueixen les normes d’accessibilitat en l’edificació. Decret 135/1995, de 24 

de març de 1995. Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

 

ITITITITINERARI ADAPTATINERARI ADAPTATINERARI ADAPTATINERARI ADAPTAT    

Un itinerari es considera adaptat quan compleix el requisits següents: 

• No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat. (S’admet, a l’accés de l’edifici, un desnivell no superior a 2 cm, i s’arrodonirà o bé 

s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º). Ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles en tot el 

recorregut de 2,10 m. 

• En cada planta de l’itinerari adaptat d’un edifici hi ha d’haver un espai lliure de gir on es pugui inscriure un cercle d’1,50 m de 

diametre. 

• En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,20m de diametre. 

 

PortesPortesPortesPortes    

• Les portes han de tenir com a mínim una amplada mínima de 0,80 m i una alçada mínima de 2 m. 

• En cas de portes de dues o més fulles, una d’elles haurà de tenir una amplada mínima de 0,80 m. 

• A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura de la porta, on pot inscriure un cercle 

d’1,50 m de diametre (excepte a l’interior de la cabina d’ascensor). 

• Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanisme de pressió o de palanca. 

• Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas en què aquest sigui de seguretat, tindran un sòcol inferior de 30 cm d’alçada, com 

a mínim. A efectes visulas ha de tenir una franja horitzontal de 5 cm d’amplada, com a minim, col·locada a 1,50 m d’alçada i amb 

marcat contrast de color. 

 

RampesRampesRampesRampes    

Al no tractarse d’un cas d’edifici d’obra nova i a causa de l’estructura existent de l’edifici, es pren la decició de no adaptar la 

rampa a les condicions que el codi d’accessibilitat requereix. Es defineix l’ascensor com a itinerari adaptat. 

 

Ascensor adaptatAscensor adaptatAscensor adaptatAscensor adaptat    

• La cabina d’ascensor té unes dimensions d’1,40 m en el sentit de l’accés i d’1,10 m en el sentit perpendicular. 

• Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m, i les botoneres, tant interiors com de replà, s’han col·locar entre 

1,00 m i 1,40 m d’alçada respecte al terra. Les botoneres han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

• Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta hi ha d’haver un número en alt relleu que identifiqui la planta, amb una 

dimensió mínima de 10 cm x10 cm i una alçada d’1,40 m des del terra. 

• Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d’una amplada mínima de 0,80 m i devant d’elles es pot inscriure un 

cercle d’un diàmetre de 1,50 m. 

• Els passamans de la cabina han de tenir un disseny anatòmic que permeti d’adaptar la mà, amb una secció igual o 

funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

    

ITINERARI PRACTICABLEITINERARI PRACTICABLEITINERARI PRACTICABLEITINERARI PRACTICABLE    

Un itinerari es considera practicable quan compleix els requisits següents: 

• Té una amplada mínima de 0,90m i una alçada de 2,10 m totalment lliure d’obstacles en tot el recorregut. 

• No inclou cap tram d’escala. 

• A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària mínima d’1,20 m. L’alçada màxima d’aquests graons és 

de 14 cm. 

• En el edificis en què per normativa sigui obligatòria la instal·lació d’un ascensor només s’admetrà a l’itinerari l’existència d’un 

graó, com a màxim de 12 cm d’alçada, a l’entrada de l’edifici. 

    

PortesPortesPortesPortes    

• Les portes o passos entre dos espais han de tenir com a mínim una amplada de 0,80 m i una alçada de 2,00 m. Les manetes 

de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o de la palanca. 

• A les dues bandes de qualsevol porta inclosa dins d’un itinerari practicable hi ha d’haver un espai lliure sense ser escombrat per 

l’obertura de la porta, on sigui inscrivible un cercle d’1,20 m de diametre (exepte a l’interior de la cabina d’ascensor). 

• Les portes de la cabina de l’ascensor són automàtiques, mentre que les de recinte poden ser manuals. Totes dues tenen una 

amplada mínima de 0,80 m. 

    

Ascensor practicableAscensor practicableAscensor practicableAscensor practicable    

• La cabina de l’ascensor ha de tenir, com a mínim, unes dimensions d’1,20 m en el seu sentit d’accés, de 0,90 m en sentit 

perpendicular i una superficie mínima d’1,20m2. 

• En l’espai previst per a un ascensor practicable no es permetrà la col·locació de cap ascensor que no tingui almenys, aquesta 

consideració. 

• A l’espai situat davant la porta de l’ascensor , s’hi ha de poder inscriure un cercle d’1,20 m de diàmetre sense ser escombrat 

per l’obertura de la porta. 

• Les botoneres de l’ascensor, tant de cabina com de replà, s’han de col·locar a una alçada d’entre 1,00 m i 1,40 m respecte del 

terra. 

    

EscalesEscalesEscalesEscales    

Les escales d’ús públic han de complir les condicions següents: 

• L’alçada màxima del graó és de 16 cm i l’estesa mínima, de 30 cm (a les escales amb projecció en planta no recta hi ha d’haver 

la dimensió mínima d’estesa de 30 cm a 40 cm per la part inferior). 

• L’estesa no presenta discontinuïtats on s’uneix amb l’alçària. 

• L’amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m. 

• El nombre màxim de graons seguints, sense replà intermedi, és de 12. 

• Els replans intermedis tenen una llargada mínima d’1,20 m. 

• Es disposaran passamans a tots dos costats. 

• Els passamans de l’escala estan situats a una alçada d’entre 0,90 m a 0.95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en la tramada de 

graons. 

• Els passamans de l’escala tenen un disseny anatòmic que permeti d’adaptar la mà, amb una sensació igual o funcionalment 

equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

• El punt d’inflexió del passamà coincidirà amb l’inici del tram d’escala. 

 

CAMBRA HIGIÉNICA ADAPTADACAMBRA HIGIÉNICA ADAPTADACAMBRA HIGIÉNICA ADAPTADACAMBRA HIGIÉNICA ADAPTADA    

Característiques que haurà de reunir una cambra higiènica adaptada: 

• Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser corredisses. 
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• Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

• Hi haurà d’ahver entre 0 m i 0,70 m d’alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d’1,50m de diàmetre. 

• L’espai d’apropament lateral al vàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans serà de 0,80 m com a mínim. 

• Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 

• Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafars’hi amb força en la 

transferència lateral a vàters i bidets. 

• La barra situada al costat de l’espai d’apropament serà batent. 

• Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. 

• Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 

• Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

• Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, i no als extrems. 

• El paviment serà no lliscant. 

• Hi haurà indicadors de serveis d’homes o dones que permetran la lectura tàctil, amb senyalització “Homes-Dones” sobre la 

maneta, mitjançant una lletra “H” (homes) o “D”(dones) en alt relleu. 

 

4444....    CONCLUSICONCLUSICONCLUSICONCLUSIOOOONSNSNSNS    

    

Acabat el projecte de rehabilitació i canvi d’ús del Cilindre d’Horta, es clarifiquen unes conclusions globals del treball realitzat. 

 

Un dels processos importants d’aquest projecte ha estat la diagnosi dels aspectes que terminarien el programa d’usos de l’edifici. 

Degut a la situació estratègica dins del barri i a l’entorn arquitectònic del qual el Cilindre d’Horta forma part, l’estudi i l’anàlisi 

detallat de les diferents propostes d’actuació s’ha convertit en un pas imprescindible per a arribar a la millor solució. 

 

Excloent un enfocament privatiu del projecte, la visió d’un edifici d’ús públic obria moltes possibilitats d’acció. Així em vaig 

preguntar que ens proporcionava l’edifici i quines mancances tenia per tal de convertir-se en una entitat publica complerta. 

L’edifici comunicava i feia de pas, però no permetia estar, descansar, dialogar o fer-ne us d’ell. Així, després d’un llarg procés 

evolutiu, s’arriba a un projecte de rehabilitació que va de la mà de l’edifici,  proporcionant  equipaments i espais que el doten 

d’utilitat, zones de descans, parades,  accessibilitat i serveis, com el bar, mantenint sempre la funció primària: el pas.  

Tanmateix, mitjançant la situació estratègica de la plaça principal s’escorça el recorregut de la rampa i  s’incita al ciutadà entrar i 

usar l’edifici.  

 

Per altra banda, la proposta presentada respecta la bellesa formal de l’edifici, el dota de presència, netedat, ordre i sentit. Es 

creen noves obertures a façana que fomenten la comunicació visual entre l’interior i l’exterior, alleugerant-lo de pes visual i 

sensorial, de la mateixa manera que es millora la il·luminació natural al interior, reduint el consum de llum artificial. 

 

En conjunt, el projecte de rehabilitació presentat assoleix els objectius primordials: donar un nou ús a l’edifici que respongui a les 

necessitats socials del seu entorn, una proposta d’actuació que respecti l’estructura visual existent i l’essència de l’edifici. Es 

presenta un projecte d’interiorisme que s’apropia de l’espai interior, obre punts de llum natural, millora l’accessibilitat i crea nous 

espais proporcionant usos polivalents, equipaments i validesa formal.  

    

Cal esmenar que aquest projecte hauria d’anar acompanyat d’un detallat projecte estructural realitzat per una enginyeria. 

Tanmateix, el present podria anar seguit un estudi d’actuació a la Rambla del Carmel, per tal de dotar-la de més espais verds, 

millorar les condicions de conservació en les que es troba i crear cohesió entre la rambla i el Cilindre. 
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La codificació del conjunt de documentació gràfica respon a: 

    

EMPEMPEMPEMP   EMPLAÇAMENT  

EAEAEAEA   ESTAT ACTUAL 

RFRFRFRF      REPORTATGE FOTOGRAFIC 

EOEOEOEO   ENDERROC I OBRA NOVA 

ARQARQARQARQ   ARQUITECTURA 

ZZZZ   DETALLS PER ZONES 

FAFAFAFA   FAÇANES 

SESESESE   SECCIONS 

DESDESDESDES   DESPLEGAT DEL CILINDRE 

ESTESTESTEST   ESTRUCTURA 

INSTINSTINSTINST   INSTAL·LACIONS 

ILILILIL   IL·LUMINACIÓ 

ACACACAC   ACABATS: Revestiments i paviments 

SOSOSOSO   SOSTRES 

RRRR   SIMULACIONS RENDERITZADES 

    


