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1. RESUM

La proposta del projecte és la creació d'un hotel adaptant-lo a un edifici ja existent, l'edifici
can Ginestar. Aquest edifici està ubicat al municipi de Sant Just Desvern, comarca del Baix
Llobregat que es situa entre els vessants sud - occidentals de la serra de Collserola.
Cal destacar la seva gran riquesa en l'arquitectura, ja que es poden trobar construccions des del
segle VI -VII a.n.e fins avui, passant per arquitectures modernistes, neoàrabs, edificis de transició i
noucentistes, arquitectures modernes, postmodernes i tardomodernes.
L'antiga masia de can Ginestar (abans també coneguda com a casa d'en Rabassa, casa d'en
Duran o casa Tudó) és un edifici emblemàtic a Sant Just Desvern d'estil modernista que s'utilitza
com a casal de cultura de la vila. Es troba al carrer Carles Mercader a prop de l'ajuntament i de
l'església dels sants Just i Pastor.
Entre 1904 i 1905 el propietari de la finca, Joan Baptista Modolell, hereu d'una antiga família
benestant santjustenca, va encarregar la reforma completa de l'edifici, que va dur a terme
l'arquitecte Marcel·lià Coquillat i Llofriu en estil modernista amb clares influències neogòtiques.
Coquillat hi adossà al cos central a la banda de l'est i una capella de les mateixes dimensions que
la galeria a la banda de l'oest, per tal d'obtenir una façana simètrica. La part central segueix sent la
més ample de les tres amb un capcer esglaonat i pinacles al capdamunt. Encara que les
proporcions dels dos cossos adossats siguin quasi idèntics, cadascú ofereix un aspecte individual:
la capella té una porta d'arc lobulat i una rosassa, la galeria un balcó amb una triple finestra i a la
cantonada amb la façana de ponent una petita torre amb merlets. A més a l'espai de la finca al
capdavant de l'edifici es va afegir el jardí de Can Ginestar, que està tancat per un mur. El resultat
del conjunt d'aquestes reformes va ser una mansió senyorial que ja no conserva l'aspecte auster
d'una masia rural.
Des de l'any 1978 can Ginestar és propietat de l'ajuntament de Sant Just Desvern i s'utilitza
com a casal de cultura. Acull una sala d'exposicions, diversos tallers artístics, la biblioteca
municipal, l'arxiu històric de Sant Just Desvern i altres serveis municipals.
Entre els anys 2002 i 2008 es realitzen extenses obres de millora a l'edifici i l'arquitecte
Josep Llinàs construeix una nova biblioteca municipal annexa a can Ginestar.
Amb la realització d'aquest projecte es pretén fer una proposta d'adaptació d'un edifici el
qual té unes característiques modernistes importants i adaptar-lo a un hotel, ja que durant la
carrera la majoria d'edificis que s'han tractat són vivendes. D'aquesta manera es podrà fer un
estudi de les condicions exigides en el sector hoteler tenint en compte el moviment modernista. A
més, es pretén sintetitzar tots els coneixements que s'han anat adquirint al llarg de la carrera.
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2. PROFESSIONALS QUE INTERVENEN
2.1 AUTOR
2.2 TUTOR

2.1 AUTOR:
Aquest projecte ha estat realitzat per l'estudiant d'Enginyeria de l'Edificació de
l'Escola Politècnica Superior de Edificació de Barcelona: Mireia Regada Pucurull amb DNI
46991287-X domiciliada en el C/Tarragona, 84 - 90, 7º 3ª Esc. A, Barcelona.
2.2 TUTOR:
El professor i arquitecte Rafael Marañon González ha participat com a tutor d'aquest
Projecte Final de Grau.

ADAPTACIÓ I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI CAN GINESTAR

7

DOCUMENTACIÓ ESCRITA
Memòria històrica, descriptiva i constructiva
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3. INTRODUCCIÓ
Aquest treball tracta d'aprofitar la situació d'un solar de grans dimensions ubicat al
centre de Sant Just Desvern el qual disposa de dos naus independents de les que s'intentarà
treure el màxim profit.

Es va dur a terme un aixecament de plànols gràcies a les facilitats donades pel departament
d'urbanisme de l'Ajuntament de Sant Just Desvern i a continuació s'ha anat realitzant, al llarg
d'aquests mesos, el disseny d'un espai interior per aconseguir un aprofitament òptim d'aquest.

L'hotel s'ha plantejat a l'edifici modernista i la zona d'auditori i sala polivalent al nou annex
construït al 2002. La planta baixa de l'hotel està destinada a restaurant, cafeteria i zona de
recepció, i al primer pis i segon es troben totes les habitacions adaptades total o parcialment
per a persones minusvàlides amb els seus corresponents banys.
L' annex construït al 2002 disposa d'un auditori tant a planta baixa com a planta primera i a
planta segona es pot trobar un despatx i una sala de jocs.
Un cop concretada la distribució definitiva, es va procedir a realitzar la resta de treballs gràfics
com instal·lacions, detalls i perspectives.
Finalment, per acabar de concretar aquells aspectes que no s'aclareixen al treball gràfic,
despondrem d'una memòria descriptiva, constructiva i una justificació del compliment de la
normativa. A més, recull un anàlisis històric de l'edifici i dels seus arquitectes.
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4. MEMÒRIA HISTÒRICA DE L'EDIFICI
4.1 El modernisme
4.2 Cronologia de l'edifici
4.3 Descripció de l'edifici
4.3.1 Dades arquitectòniques
4.3.2 Dades jurídiques / cadastrals /
registrals
4.3.3 Estat de conservació
4.4 Biografia de Marcel·lià Coquillat i Llofriu
4.5 Biografia de Josep Llinàs

4.1 EL MODERNISME
Es tracta d’un Moviment artístic europeu de finals del segle XIX (1880-1890) que va
rebre diferents noms: Art Nouveau a França i Bèlgica, Modern Style a Anglaterra o
Modernisme a Catalunya.
La Revolució industrial, la urbanització, els canvis econòmics i socials profunds del segle XIX
obliguen als artistes a buscar un nou llenguatge que s’adapti a les noves necessitats dels
homes i la societat. En concret el Modernisme és l’art de la nova burgesia, símbol de la seva
puixança econòmica i del nou creixement dels eixamples de les ciutats. Aquesta burgesia vol
edificis agradables, elegants, confortables ,dignes i originals que es distingeixin de les
construccions uniformes de fàbriques i pisos barats dels obrers. Opten per edificis que
representin una nova estètica amb la utilització de nous materials: ferro, vidre, formigó armat
amb molta ornamentació
L’objectiu era aconseguir una cultura moderna amb formes i idees noves, superar el
positivisme naturalista i, alhora, la Renaixença i invalidar els valors socials i artístics establerts.
Per fer-ho, calia emmirallar-se en les cultures més avançades d’Europa, sobretot la francesa, i
crear de nou un art, una literatura i uns corrents de pensament que, homologats segons els
criteris de modernitat, permetessin un canvi global del model de societat.
4.1.1 El modernisme a Europa
El màxim representant de l'estil Modernista va ser Victor Horta, el qual es
caracteritza pels edificis orgànics, concebuts com

a

organismes

vius,

singulars,

dinàmics, que rebutgen l’ uniformisme. Semblen grans escultures que imiten les
formes vegetals, i tenen una gran força expressiva gràcies a l’ús de la línia corba,
columnes inclinades, façanes sinuoses.
Victor Horta (1861 - 1947) va ser el més pur dels modernistes i el més

representatiu.

Va aprendre arquitectura a París i es traslladà a Brussel·les on va treballar

a

l’estudi

d’un arquitecte neoclàssic. Posteriorment es va establir en solitari i construir edificis
modernistes basat en l’ús del ferro, el vidre amb formes vegetals, ondulades tan a
l’edifici com al mobiliari. Amb la 1r Guerra Mundial (1914) va marxar als EEUU on va
abandonar aquest estil i optà per edificis semblants al neoclàssic inicial.
Henry Clemens Van de Velde (1863 - 1957) va ser un dels primers modernistes. Va
construir la casa Bloemenwert on l'aspecte més interessant és el disseny de la seva
decoració, amb influències de l'expressionisme alemany i les seves teules ondulades.
William Morris (1834 - 1947) va ser un altre dels grans modernistes d'origen anglès.
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A diferència de Victor Horta, és el modernista més senzill encara que continua sent

destaca tant per la difusió i popularització que assolirà com per la complexitat estilística

carregat. Morris es centra sobretot en el disseny de mobles i petits utensilis quotidians.

i l'amplitud cronològica, cosa que permetrà la convivència i la interacció amb un darrer

Charles Rennie Mackintosh (1868 - 1928) va ser un dels grans arquitectes amb

moment eclèctic dels revivals, o amb el revisionisme social i formal dels Arts and Crafts.

influències modernistes. Els seus plantejaments són originals i aporten noves solucions

D'entre els més de 100 arquitectes que realitzaren edificis d'estil modernista català, en

als problemes arquitectònics. En són característiques les formes prismàtiques i

destaquen sobretot tres:

octogonals. Machintosh va ser l'arquitecte modernista menys ostentós als exteriors, fet

Antoni Gaudí (1852 - 1926) va anar més enllà del Modernisme Ortodox, creant un estil

pel qual se'l relaciona com un dels precursors del racionalisme.

personal basat en l'observació de la natura, fruit de la qual va ser la utilització de formes
geomètriques reglades com el paraboloide hiperbòlic, l’hiperboloide, el

helicoide i el

conoide. Es declarava partidari d’un tradicionalisme vivent.

4.1.2 El modernisme a Catalunya
El Modernisme a Catalunya es desenvolupà entre els anys 1890 i 1920. És difícil

Lluís Domènech i Montaner (1850 - 1923) va crear una autèntica alternativa

situar el moviment exactament en un eix cronològic, però podem situar-lo entre l'any

arquitectònica. Junt amb Josep Vilaseca i Casanovas es pronuncia per un nou

1888, any de l'Exposició Universal de Barcelona, i el 1926 amb un epíleg fins a la mort

eclectisme progressista, un estil modern i internacional.

de Gaudí.

Josep Puig i Cadafalch (1867 - 1956) era historiador de l'art. Recull les propostes de

De fet, el Modernisme representa a tot el món i en especial a Catalunya la llibertat per la

Domènech, la casa Martí, en el soterrani de la qual està la cerveseria Els Quatre Gats

creació de noves formes anteriorment no acceptades, traient l’art de l'encarcarament

(1895-98), o la reforma de la casa Ametller en el Passeig de Gràcia, tenen elements tant

acadèmic.

de la tradició catalana como d’altres originaris dels Països Baixos o del gòtic alemany.

El Modernisme català no només reflexa en la seva arquitectura la riquesa ornamental
que és comú a tot l'Art Nouveau, sinó que manifesta un interès per mantenir i renovar
les tècniques tradicionals de construcció i decoració, utilitzant

materials antics com

el totxo i nous (en aquella època) com el ferro i també noves tècniques ceràmiques.
Els seus principis van ser la modernitat, l'europeïtat i la catalanitat. L'any 1881 va néixer
la primera publicació d'aquest corrent a l'Avenç, òrgan d'expressió d'una nova generació
d'escriptors (Raimon Casellas o Joan Maragall), de pintors (Santiago Rusiñol

o

Ramon Casas) i de gramàtics (Pompeu Fabra).
El moment històric era idoni: creixement econòmic i reafirmació nacional. Aquesta
situació contrasta amb un moment especialment pessimista a Espanya, on la pèrdua de
les darreres colònies americanes posà en crisi el concepte d'estat espanyol i manifestà
de forma meridiana l'anquilosament de les estructures de l'estat i la manca de
modernitat en l'economia i la societat espanyola.
Sovint, s'ha contemplat el modernisme en l'àmbit de l'arquitectura com el moviment
artístic de major transcendència en l'època moderna. No es pot interpretar, però, com
una simple versió catalana de l'Art Nouveau, o com la simple expressió d'un arquitecte
genial com Gaudí. Tal i com afirma Oriol Bohigas1, el modernisme té a

Catalunya una

qualitat i una intensitat extraordinàries. Es tracta d'un moviment força complex, que

1. BOHIGAS, Oriol. Reseña i catálogo de la arquitectura modernista, vol. I, Ed. Lumen, 1968.
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4.2 CRONOLOGIA DE L'EDIFICI
El 1403

Entre el 1904 - 1905

Primera documentació de la masia. La data figura en una
llinda de la planta baixa.
Reforma completa de l'edifici encarregada per Joan Baptista
Modolell, dut a terme per l'arquitecte Marcel·lià Coquillat i
Llofriu.

Des de l'any 1978

Can Ginestar és propietat de l'ajuntament de Sant Just
Desvern.

Entre el 2002 i 2008

Es realitzen extenses obres de millora a l'edifici i l'arquitecte
Josep Llinàs construeix una nova biblioteca municipal annexa
a can Ginestar.

4.3 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI
4.3.1 Dades arquitectòniques
L’edifici forma part del catàleg de Protecció del Patrimoni municipal des de 1985 i
va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local (B.C.I.L) l’any 1993. Els seus valors històrics i
arquitectònics es recullen en un estudi realitzat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local de la Diputació de Barcelona, el febrer de 2005.
Can Ginestar consta de tres crugies, cada una amb planta baixa, planta pis i planta
segona. Per tal d'obtenir una façana simètrica, a la crugia de l'oest es va construir una
capella de les mateixes dimensions que la galeria. La part central segueix sent la més
ample de les tres amb un capcer esglaonat i pinacles al capdamunt. Encara que les
proporcions dels dos cossos adossats siguin quasi idèntics, cadascú ofereix un aspecte
individual: la capella té una porta d'arc lobulat i una rosassa, la galeria un balcó amb una
triple finestra i a la cantonada amb la façana de ponent una petita torre amb merlets. A
més a l'espai de la finca al capdavant de l'edifici es va afegir el jardí de Can Ginestar,
que està tancat per un mur ondat.
Interiorment destaquen artesanies a la vista entre les fusteries, els enguixats i estucats
així com els paviments de mosaic.

4.3.2 Dades jurídiques / cadastrals / registrals
•
•
•
•

Propietat: PÚBLICA MUNICIPAL
Any de construcció: Primera documentació el 1403
Data de reforma: 2002-2008
Ref. Cadastral UTM: 2723803DF2822D0001MO

4.3.3 Estat de conservació
•
•
•
•
•
•
•

Estructura: Correcte
Tancaments: Correcte
Façanes: Correcte
Fusteria: Regular
Coberta: Correcte
Interiors: Correcte
Ornamentació: Correcte

4.3.4 Dades històriques
L'indret on s'aixeca can Ginestar ha estat habitat des de ben antic. Així ho
testimonia la troballa de Sitges d'època iberoromana i alt medieval en l'àrea circumdant
a la Plaça de Jacint Verdaguer, com ara restes de tegulae, ceràmica i una inhumació
baix imperial romana. Altres de la mateixa època trobats en aquella zona indiquen que
on ara s'aixeca l'església parroquial (que ja existeix des d'abans del 985) hi havia una
vila romana. La població de Sant Just es va originar a partir del S. X quan es van
concentrar una sèrie de masos prop de l'església parroquial.
No es coneix la data de fundació de can Ginestar, però segons explica mossèn Tenas i
Alibés, en un principi s'anomenava Heretat o casa d'en Rabassa i l'any 1659
s'anomenava Heretat d'en Duran, ja que segons consta en una nota de l'arxiu
parroquial, el seu propietari er Just Duran, pagès de la parròquia. Més tard la propietat
va ser adquirida per la família Tudó anomenant-se can Tudó. A mitjan del S. XIX la
masia va adoptar el nom de Can Ginestar, ja que el 1849 hi consta com a propietari el
Sr. Modolell o Ginestar.
4.3.5 Imatges històriques
Des de Can Sagrera podem veure el Sant Just del S. XIX. Aquesta és la foto més antiga
que es coneix del poble. Som a l'estiu del 1898 i els santjustencs i la incipient colònia
estiuenca es preparen per celebrar
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la Festa Major. A l'esquerra es pot
veure la masia de Can Ginestar abans
de la reforma modernista. El poble tenia
1.100 habitants.

Imatge històrica 4.3.5.1. Col·lecció Marcela S. Coquillat
Imatge històrica 4.3.5.3. Col·lecció Josefina Modolell i Ribalta.
Cap al 1913 finalitzà la reforma modernista que va fer Marcel·lí Coquillat i Llofriu de la masia de
Can Ginestar. Al fons, s'observa la vall de Sant Just amb molts menys arbres que en l'actualitat,
ja que el conreu del garrofer s'estenia i arribava al capdamunt de les muntanyes com la Penya
del Moro. A la dreta es pot veure el Turó Rodó.

Imatge històrica 4.3.5.2. Vista parcial des de Casa Guilera
Vista panoràmica del casc antic de la població. En primer terme trobem els camps segats,
darrera hi ha la masia de Can Guilera, a l'esquerra la masia de Can Ginestar que apareix la
reforma modernista enllestida.

Imatge històrica 4.3.5.4. Façana principal l'any 1904.
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4.4 BIOGRAFIA DE MARCEL·LIÀ COQUILLAT I LLOFRIU
Nascut a Elx, obtingué el títol d´arquitecte a Barcelona l'any 1892 amb una producció
arquitectònica concentrada a la mateixa ciutat i a Sant Just Desvern, d´on fou arquitecte
municipal. En els seus inicis destaquen obres a Sant Just Desvern, com la reforma realitzada
el 1904 d´una antiga masia, Can Ginestar (1904; Carles Mercader, 17), o la Casa Pruna (1909;
Marquès de Monistrol, 11), ambdues d´un clar estil modernista. Posteriorment, s'adaptà a les
tendències noucentistes, com s'aprecia a la Casa Bassols i Casa Solé (1916; Major, 43 i 45),
també a Sant Just Desvern.
A Barcelona realitzà, junt amb l'arquitecte A. Calvet i Peyronill, el Mercat de Sarrià (1911-1913;
pg. de la Reina Elisenda, 8), així com el tancament i l'accés principal de Villa Conchita (1912;
Mare de Déu del Coll, 81), utilitzant materials com el maó, el trencadís i el ferro amb formes i
ornaments clarament d'estil modernista. A Elx construí la Casa García Férnandez (pg. Eres de
Santa Llúcia). Així mateix, treballà a Sitges i Vilafranca del Penedès.
4.5 BIOGRAFIA DE JOSEP LLINÀS
Josep Llinàs va estudiar arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de

De la seva producció també destaquen l'edifici de direcció de la Facultat d'Informàtica a
Barcelona (1993-95) i l'Ajuntament de Vila-seca a Tarragona (1995-98), com també la
urbanització de dues places a Pallejà (1994-95). El 1999 rebé el premi Ciutat de Barcelona,
per

l'adequació

del

subsòl

del

Museu

d'Història

de

la

Ciutat

(1994-99).

Realitzà la nova Biblioteca del barri de Gràcia (Barcelona, 2003), un edifici on l'arquitecte
acceptà el repte que presenta la cantonada de Torrent de l'Olla-Travessera de Gràcia, amb un
espai limitat per l'estretor residencial pròpia de la trama d'edificis del barri. La biblioteca posa
de manifest l'atenció de Llinàs per la singularitat de cada projecte, aquí confirmada amb el
bombament de la façana que expressa la necessitat d'augmentar la capacitat i les diferents
activitats a l'interior de l'equipament.
El 2003 rebé el seu tercer Premi Ciutat de Barcelona d'arquitectura i urbanisme per l'illa
d'edificis Fort Pienc. En l'àmbit acadèmic, és autor d'estudis sobre Josep Maria Jujol i Josep
Antoni Coderch.
La biblioteca Jaume Fuster:
La biblioteca Jaume Fuster, amb 5.026 metres quadrats de superfície i dissenyada per Josep
Llinás i Carmona, es situa a la plaça Lesseps del

Barcelona. Posteriorment va ser el professor d'aquest centre, així com de l'Escola Tècnica

barri de Gràcia de Barcelona.

Superior d'Arquitectura del Vallès i de la Universitat Ramón Llull.

Expressar la condició de límit muntanya - ciutat de

Va realitzar el Centre d'Assistència Primària de Ripollet i el projecte

la

per a l'ampliació del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. En

plaça

Lesseps,

ha

portat

a

configurar

volumètricament la biblioteca a partir de les

el conjunt d'habitatges al nucli antic de Barcelona (1993-95, premi

cobertes.

Ciutat de Barcelona), destaca el treball plàstic de les masses

Aquest element s'utilitza com una referència

construïdes sotmeses a forces ocultes provinents del carrer.

constant per l'usuari en tot l'interior de la

L'esllavissament del cos edificat es repetí a l'edifici d'aules i al bar

biblioteca.

de la facultat de dret de la Universitat de Barcelona (1993-96), en
una concepció vectorial de l'espai urbà que altera la natura dels
objectes que s'hi despleguen.
Figura 4.5.1 Josep Llinàs

Altres obres realitzades són les escoles a Collblanc (1987-96) i a Torredembarra (1993-96) i la
reforma del Teatre Metropol (1992-95, premi FAD), a Tarragona, edifici original de l'arquitecte
Josep Maria Jujol i Gibert de l'any 1908. A més, construí un edifici d'habitatges a Vallcarca
(1991-96) i habitatges unifamiliars a la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló (1991-94), i
a Can Caralleu (1991-93).

Figura 4.5.2. Biblioteca Jaume Fuster

El concepte de cobrir, el qual ja es manifesta a la marquesina de l'entrada, s'ha estès a tot
l'interior de l'edifici, sense dificultats en la planta segona, introduint dobles espais que permetin
la visibilitat de la coberta des de la planta baixa i la planta primera.
La seva superfície de quatre plantes consta amb un auditori, una sala polivalent, un amfiteatre,
una sala d'exposicions, una cafeteria, un espai infantil, zona multimèdia i un saló de música i
cine.
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5.1 ANTECEDENTS

5. MEMORIA DESCRIPTIVA
5.1 Antecedents
5.1.1 Objecte del projecte
5.1.2 Descripció del solar
5.1.3 Fitxa de catalogació del patrimoni
arquitectònic
5.2 Descripció del projecte
5.2.1 Dades urbanístiques
5.2.2 Compliment del codi tècnic
5.2.3 Requisits bàsics de funcionalitat (LOE)
5.3 Normativa específica

5.1.1 Objecte del projecte
Reforma i ampliació d'un edifici ja existent, destinat ha albergar un hotel, a
l'emplaçament següent:
Adreça

C/ Carles Mercadé

Núm./Parcel·la

17

Zona

Casc antic

Població

Sant Just Desvern

Codi postal

08960

Municipi

Sant just Desvern

Comarca

Baix Llobregat

5.1.2 Descripció del solar
L'edifici objecte d'estudi, conegut com can Ginestar, està situat a Sant Just
Desvern, al carrer Carles Mercadé número 17.
En el solar hi trobem 1.791,63 m² de jardí urbà de caràcter local i 4.395,55 m²
d'equipament comunitari actual.
Els accessos al solar es realitzen pel carrer Carles Mercadé, Bonavista i per l'accés
peatonal can Pedroseta.
L'edifici té una localització fàcil
pels ciutadans de Sant Just
Desvern ja que està a

una

zona bastant cèntrica.
Pel que fa al resta de ciutadans
només es pot accedir amb
línies locals com la línia JT
Lourdes - Ntra. Sra. de Lourdes
o bé amb transport privat.

Figura 5.1.2.1 Vista aèria de can Ginestar
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5.1.3 Fitxa de catalogació del patrimoni arquitectònic

5.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
5.2.1 Dades urbanístiques
L'edifici està catalogat com a patrimoni local d'interès cultural, és per això que
aquesta parcel·la està ordenada en un pla urbanístic diferent als edificis del seu voltant.
Planejament vigent

PGM de Barcelona. Pla especial de protecció i rehabilitació del
Patrimoni

Qualificació del sòl

Sòl urbà

Denominació zona

Clau 6a (jardí urbà de caràcter local) i clau 7a (Equipament
comunitari)

Usos admesos

Altres usos

Figura 5.1.3.1 Catàleg i Pla Especial de protecció i rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic.

Figura 5.2.1.1 Ajuntament de Sant Just Desvern 2011. Planejament urbanístic
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5.2.2 Compliment del codi tècnic
5.2.2.1 Seguretat estructural
S'intueix que el sistema estructural de l'edifici compleix amb els requisits
bàsics de resistència mecànica i estabilitat, seguretat i durabilitat.
Prèviament a l'inici de les obres es farà un exhaustiu estudi de l'estructura per a
determinar la seva situació real, i en cas de que fos necessari, es realitzaran les
intervencions necessàries per garantir els requisits bàsics de seguretat
estructural.

2. Locals i zones de risc especial
a) Els locals i zones de risc especial integrats en els edificis es classifiquen
segons els graus de risc alt, mitjà i baix segons els criteris que
la taula 2.1. Els locals i les zones així classificats han de

s'estableixen a

complir

les

condicions que s'estableixen a la taula 2.2.
b) Els locals destinats ha albergar instal·lacions i equips regulats per reglaments
específics, com ara transformadors, maquinària d'aparells elevadors,

calderes,

dipòsits de combustible, comptadors de gas o electricitat, etc. es regeixen, a més,

5.2.2.2 Seguretat en cas d'incendi
El compliment del Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi (DB-SI),

per les condicions que s'estableixen en aquests reglaments. Les condicions de
ventilació dels locals i dels equips exigibles per aquesta reglamentació hauran de
solucionar de forma compatible amb les de compartimentació establertes en

té per objecte establir normes i procediments que permetin el compliment de les

aquest DB.

exigències

Als efectes d'aquest DB s'exclouen els equips situats a les cobertes dels edificis,

bàsiques de seguretat en cas d'incendi. La correcta aplicació del

Decret suposa satisfer els requisits bàsics.

tot i que estiguin protegits mitjançant elements de cobertura.

L'objectiu consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris
d'aquest edifici pateixin danys provocats per un incendi accidental, com a

- Exigència bàsica SI 2. PROPAGACIÓ EXTERIOR

conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i manteniment.

1. Mitgeres i façanes:

Segons l'annex SI A, aquest edifici es classifica com edifici d'ús residencial

Totes les mitgeres o murs colindants amb un altre edifici seran com a

públic.

mínim EI-120. La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més
del 10% de la façana serà B-s3 d2.

- Exigència bàsica SI 1. PROPAGACIÓ INTERIOR

2. Cobertes:

1. Compartimentació en sectors d'incendis

Per tal de limitar el risc de propagació exterior d'incendi per la coberta,

Segons les característiques de l'edifici, el seu ús i servei a prestar, queda integrat

aquesta tindrà una resistència al foc REI 60 com a mínim, en una franja de

en el grup reconegut pel DB - SI com edifici d'ús residencial públic.

0,50 m d'amplada mesurada des de l'edifici colindant, així com en una

La secció SI 1. Taula 1.1., estableix que els edificis classificats com a residencial

franja de 1 m d'amplada situada sobre la trobada amb la coberta de

públics s'han de compartimentar en sectors d'incendi amb una superfície

tot l'element compartimentador d'un sector d'incendi o d'un local de risc

construïda màxima per sector de 2.500 m². Com que l'edifici objecte del present

especial alt.

projecte té una superfície construïda total de 2.459,60 m² , no serà necessari la
compartimentació en sectors d'incendi.
Tota habitació per allotjament, així com tot ofici de planta on la dimensió i ús
previst no obliguin a la seva classificació com a local de risc especial d'acord amb
SI 1-2, ha de tenir parets EI 60 i, en establiments on la superfície construïda
excedeixi de 500 m², portes d'accés EI2 30-C5.

- Exigència bàsica SI 3. EVACUACIÓ
S'estableix una densitat d'ocupació en aquest tipus d'edifici de 20 m²/

persona

en zones d'allotjament, 1 m² / persona en salons d'ús múltiple i 2 m² / persona
en vestíbuls generals i zones generals d'ús públic en planta baixa i entre planta.
Per tant com es preveu una ocupació mitjana que no excedeixi les 100 persones
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en la totalitat, només faria falta una única sortida d'evacuació a l'exterior. No

Taula 1.2 Classe exigible al paviment en funció de la seva localització

obstant, es projecten dues escales d'evacuació i a causa de les característiques
de l'edifici, vàries sortides a l'exterior des de la planta baixa, ja sigui al carrer o al
jardí de l'edifici.

Localització i característiques del sòl

Classe

Zones interiors seques
- Superfícies amb pendent inferior al 6%
- Superfícies amb pendent igual o superior al 6% i escales

1
2

Zones interiors humides
- Superfícies amb pendent inferior al 6%
- Superfícies amb pendent igual o superior al 6% i escales

2
3

- Exigència bàsica SI 4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
En compliment amb la secció SI 4 de detecció, control i extinció d'incendis es
disposarà dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s'indiquen
a continuació:
•

En general: Extintors portàtils d'eficiència mínima 21A - 113B, un cada 15
metres de recorregut d'evacuació i a les zones de risc especial.

•

Residencial Públic: Boques d'incendis equipades, ja que la superfície
excedeix de 1.000 m². També es disposarà un sistema de detecció i d'alarma
d'incendi ja que la superfície excedeix de 500 m².

5.2.2.3 Seguretat d'utilització
La configuració dels espais, els elements fixes i mòbils que s'instal·len en
l'edifici, es projecten de tal forma que puguin ser utilitzats amb les finalitats
previstes dintre de les limitacions d'ús de l'edifici, sense que suposi cap risc
addicional pels usuaris.
- SU 1. Seguretat enfront el risc de caigudes
1. Lliscament del paviment
Amb la finalitat de reduir el risc de lliscament, el paviment dels edificis, excloses
les zones d'ocupació nul·la definides a l'annex SI A del DB SI, tindran una classe
adequada segons el punt 3 d'aquest apartat del DB SU 1.

Figura 5.2.2. 1 Classe exigible al paviment en funció de la seva localització

2. Discontinuïtats en el paviment
Excepte en zones d'ús restringit o exteriors i amb la finalitat de limitar el risc de
caigudes com a conseqüència d'ensopecs o ensopegades, el paviment ha de
complir amb les condicions següents:
a) No tindrà juntes que presentin un ressalto de més de 4 mm. Els elements
sobresortints del nivell del paviment, puntuals i de petites dimensions, no han de
sobresortir del paviment més de 12 mm. I el sobresortint que excedeixi de 6 mm
en les seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones, no haurien
de formar un angle amb el paviment que excedeixi de 45º.
b) Els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb una pendent
que no excedeixi el 25 %.
c) En zones interiors per circulació de persones, el paviment no presentarà
perforacions o buits, els quals es pugui introduir una esfera de 15 mm de
diàmetre.
3. Desnivells
• Altura: Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 900
mm quan la diferència de cota que protegeix no excedeix de 6 m i de 1100
mm en la resta de casos, excepte en el cas de forats d'escala d'amplada
menor de 400 mm, en els quals la barrera tindrà una alçada de 900 mm,
com a mínim.
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4. Escales i rampes
a) Escales d'ús restringit:
L'amplada de cada tram serà de 800 mm, com a mínim. La contrapetja serà de
200 mm, com a màxim, i la petjada de 220 mm, com a mínim. La dimensió de
tota petjada es mesurarà en cada esglaó segons la direcció de la marxa.
En escales de traçat corb, la petjada es mesurarà en l'eix de l'escala quan
l'amplada sigui menor de 1000 mm i a 500 mm del costat més estret, quan sigui
major. A més, la petjada mesurarà 50 mm, com a mínim, en el costat més estret i
Taula 3.1. CTE Barreres de protecció en finestres

440 mm, com a màxim en el més ample.

• Resistència: Les barreres de protecció tindran una resistència i una

Podrà disposar-se d'altiplans partits amb esglaons de 45º i esglaons sense

rigidesa suficient per poder resistir la força horitzontal establerta a l'apartat

pareda. En aquest últim cas la projecció de les petjades es superposarà com a

3.2.1 del Document Bàsic SE - AE, en funció de la zona on es trobi.

mínim 25 mm ( veure Taula 4.1 CTE) . La mesura de la petjada no inclourà la

• Característiques constructives: En qualsevol zona de l'edifici d'ús Pública
Concurrència, les barreres de protecció, incloses les de les escales i les

projecció vertical de la petjada de l'esglaó superior.
Es disposarà de barana en els costats oberts.

rampes, estaran dissenyades de forma que:
a) No puguin ser escalades fàcilment pels nens. Per tant hauran de tenir
una altura compresa entre 300 mm i 500 mm sobre el nivell del sòl i sobre
la línia d'inclinació d'una escala no existiran punts de recolzament.
A més, en l'altura compresa entre 500 mm i 800 mm sobre el nivell del sòl
no existiran sobresortits que tinguin una superfície sensiblement
horitzontal amb més de 15 cm de fons.
b) No han de tenir obertures que puguin ser travessades per una esfera de
150 mm de diàmetre, exceptuant les obertures triangulars que formes la
Taula 4.1. CTE Esglaons sense tàbica

petja i la contrapetja dels esglaons amb el límit inferior de la barana,
sempre que la distància entre aquest límit i la línia d'inclinació de l'escala
no excedeixi de 50 mm.

b) Escales d'ús general:
En trams rectes, la petjada mesurarà 280 mm com a mínim. En els trams rectes o
corbs la contrapetjada mesurarà 130 mm com a mínim, i 185 mm com a màxim.
La petjada H i la contrapetjada C complirà en tota la mateixa escala la relació
següent:
540 mm ≤2C+H≤700 mm

Taula 3.2. CTE Línia d0inclinació i part inferior de la barana
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REPLÀ

Codi Tècnic de l'Edificació

Projecte

Amplada de replà

≥ Amplada de l'escala

Correcte

Longitud de replà

≥1000 mm

1000 mm

Figura 8. Replà de l'escala
Taula 4.2. CTE Configuració dels esglaons
ESCALES LINEALS

Codi Tècnic de l'Edificació

Projecte

Petjada (H)

≥280 mm

300 mm

Contrapetjada (C)

130≥H≤185 mm

180 mm

Relació
540 mm ≤2C+H≤700 mm

La relació es complirà en tota una
escala

660mm

BARANES

Codi Tècnic de l'Edificació

Projecte

A un costat de l'escala

Quan salvin alçades superiors a
550 mm

Procedeix

En tots dos costats

Quan l'amplada ≥1200 mm o quan
estigui previst l'ús de persones de
mobilitat reduïda

Procedeix

Figura 5.2.2.4. Baranes de l'escala

Nota: A causa de la diferent configuració de les escales, s'ha utilitzat l'escala més

Figura 5.2.2.2 Escales lineals

desfavorable.
TRAMS

Codi Tècnic de l'Edificació

Projecte

Número mínim d'esglaons per
tram
Alçada màxima ha salvar per
tram
En una mateixa escala tots els
esglaons tindran la mateixa
petjada
En una mateixa escala tots els
esglaons tindran la mateixa
contrapetjada
En trams corbs
En trams mixtes

3

3

≤3,20 m

1,80 m

Obligat

Compleix

Obligat

Compleix

Radi constant
La petjada mesurada a
l'eix del tram en las parts
corbes ≥ petjada a les
parts rectes
1000 mm

-

Amplada lliure (núm. persones
previstes ≤100)

Figura 5.2.2.3. Trams d'escala

- SU 2. Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar atrapat
Es limitarà el risc de què els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements
fixes o practicables de l'edifici complint el DB SU 2.
- SU 3. Seguretat enfront a quedar tancat
Es limitarà el risc de què els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins
d'un recinte complint el DB SU 3
- SU 4. Seguretat enfront d'il·luminació inadequada
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

1000 mm

d'il·luminació seran:
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Taula 1.1 Nivells mínims d'il·luminació
Zona
Exterior

Exclusiva per a persones

Interior

Per a vehicles o mixtes
Exclusiva per a persones
Per a vehicles o mixtes

Escales
Resta de zones
Escales
Resta de zones

Il·luminació
mínima
lux
10
5
10
75
50
50

Taula 1.1. CTE Nivells mínims d'il·luminació

Nota: El factor d'uniformitat mitja serà del 40% com a mínim.
- SU 5. Seguretat per alta ocupació
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d'ús hoteler, només ho és
per edificis previstos per a més de 3000 espectadors drets.
- SU 6. Seguretat enfront del risc d'ofegament
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d'ús hoteler, nomes 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
Les característiques constructives, protecció dels recorreguts peatonals i
senyalització de les zones d'aparcament i de circulació de vehicles en els edificis
compliran el DB SU7.
- SU 8. Seguretat enfront del risc de llamps
Es limitarà el risc d'electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8.
5.2.2.4 Salubritat
- HS 1. Protecció de la humitat

- HS 2. Recollida i evacuació de residus
L'edifici disposarà d'un espai al magatzem de la cuina per a contenidors selectius
d'acord amb el DB HS 2 i també l'article 7 del Decret d'eco eficiència 21/2006 i la
normativa municipal.
- HS 3. Qualitat de l'aire interior
D'acord amb les disposicions del CTE s'aplicaran les solucions constructives
habituals per a la ventilació i limitació de la contaminació de l'aire interior de
l'edifici.
- HS 4. Subministrament d'aigua
D'acord amb les disposicions del CTE es disposarà dels medis adequats pel
subministrament d'aigua i equipament higiènic seguint les previsions de la Norma
bàsica per a les instal·lacions interiors de subministra d'aigua, tot garantint un
consum de forma sostenible, aportant caudals suficients pel seu funcionament,
sense l'alteració de les propietats d'aptitud pel consum, i impedint els possibles
retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l'estalvi
i el control d'aigua.
- HS 5. Evacuació d'aigües
D'acord amb les disposicions del CTE s'aplicaran les solucions constructives
habituals i l'edifici disposarà de dues xarxes independents d'evacuació d'aigües:
la recollida d'aigües residuals pròpies i la recollida d'aigües de pluja, que
compliran amb els paràmetres del Decret d'eco eficiència 21/2006.
5.2.2.5 Protecció enfront el soroll
D'acord amb les disposicions del CTE per protegir els ocupants dels
edificis de les molèsties que ocasionen els sorolls i aconseguir un nivell acústic
acceptable, les solucions constructives s'hauran d'adaptar per tal que no es

D'acord amb les disposicions del CTE s'aplicaran les solucions constructives

superi els valors límit de nivell de pressió de soroll a impactes (aïllament acústic a

habituals, disposant de medis que impedeixin la presència d'aigua o humitats

soroll d'impactes), que no es superi els valors límit de temps de reverberació que

inadequades procedents de precipitacions atmosfèriques, del terreny o de les

s'estableixen i complir les especificacions diferents al soroll i a les vibracions de

condensacions per a la protecció de la humitat a l'interior dels edificis.

les instal·lacions. Així doncs, tots els elements constructius verticals tindran
aïllament acústic segons els usos previstos en les dependències que delimiten.
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D'aplicació pels edificis de nova construcció, procedents de reconversió

(1)

d'antigues edificacions o obres de gran rehabilitació.

l'apartat 3.2.2.1, sigui inferior a 0,52 W/m² K es podrà prendre el valor de UHlim

En els casos en què la transmitància mitja dels murs de façana UMm, definida a

indicat entre parèntesis per a les zones climàtiques C1, C2, C3 i C4.
5.2.2.6 Estalvi d'energia
- HE 1. Limitació de la demanda energètica

Cada un dels tancaments i particions interiors de l'evolvent tèrmica tindran una

Segons la norma reglamentària d'edificació sobre l'aïllament tèrmic NRE . AT -

transmitància no superior als valors indicats:

87, la categoria climàtica corresponent al municipi és C, pel fet d'estar establerta
per aquesta norma, l'altitud sobre el nivell del mar es de 2 m i la classe de clima
que afecta a l'edifici és 1. El tipus de calefacció és per bomba de calor.
Valors previstos del coeficient mitjà de transmissió tèrmica i de la part massissa
del tancament i de les seves obertures:
Evolvent tèrmica

Tancaments i particions interiors
Murs de façana, particions interiors en contacte amb espais no habitables,
primer metre del perímetre de les soleres recolzades sobre el terreny i primer
metre du murs en concate amb el terreny.
Soleres
Cobertes
Vidres i bastiments
Mitjaneres
Particions interiors entre diferents unitats d'ús d'habitatges

ZONA C
0,95
0,65
0,53
4,40
1,00
1,2

Segons el DB HE Estalvi d'energia, la zona climàtica corresponent al municipi és
C2. La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el que

Taula 2.1. CTE Transmitància tèrmica màxima de tancaments i particions interiors de l'envolvent

els paràmetres característics dels seus tancaments i particions interiors de

tèrmica U en W/m² K

S'utilitzarà l'opció simplificada quan es compleixi simultàniament les condicions

l'evolvent tèrmica siguin els següents:

següents:

• Transmitància límit de murs de façana
y tancaments en contacte amb el terreny
• Transmitància límit de sòls

USlim: 0,50 W/m² K

• Transmitància límit de cobertes

UClim: 0,41 W/m² K

• Factor solar modificat límit de lluminàries

FLlim: 0,32 W/m² K

% de

Transmitància límit de forats(1)

superfície

UHlim W/m² K

1) que la superfície dels forats en cada façana sigui inferior al 60 % de la seva

UMlim: 0,73 W/m² K

superfície.
2) que la superfície de lluminàries sigui inferior al 5 % de la superfície total de la
coberta.
- HE 2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

Factor solar modificat límit de forats FHlim:
Càrrega interna baixa

Càrrega interna alta

de forats

N

E/O

S

SE/SO

E/O

S

SE/SO

E/O

S

SE/SO

de 0 a 10

4,4

4,4

4,4

4,4

-

-

-

-

-

-

de 11 a 20

3,4(4,2)

3,9(4,4)

4,4

4,4

-

-

-

-

-

-

de 21 a 30

2,9(3,3)

3,3(3,8)

4,3(4,4)

4,3(4,4)

-

-

-

0,60

-

-

de 31 a 40

2,6(2,9)

3,0(3,3)

3,9(4,1)

3,9(4,1)

-

-

-

0,47

-

0,51

de 41 a 50

2,4(2,6)

2,8(3,0)

3,6(3,8)

3,6(3,8)

0,59

-

-

0,40

0,58

0,43

de 51 a 60

2,2(2,4)

2,7(2,8)

3,5(3,6)

3,5(3,6)

0,51

-

0,55

0,35

0,52

0,38

Taula 2.2. CTE Valors límit dels paràmetres característics mitjans

Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips,
d'acord amb el vigent Reglament d0Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).
- HE 3. Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació
S'aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions d'il·luminació interior de l'edifici
projectat. La lluminària

mitja

d'il·luminació unificat (UGR) i

horitzontal

mantinguda

(Em)

com

l'índex

l'índex del rendiment del color (Ra) s'adequarà a

les necessitats d'il·luminació dels usuaris de cada zona. L'eficiència energètica
limitant el valor del VEEI a 7,5 W/m² x 100 lux a les zones comuns: vestíbul i
escala; i 5 W/m² x 100 lux als aparcaments.
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Les zones d'ús esporàdic disposaran d'un control d'encesa i apagat per sistema

L'edifici és de planta gairebé quadrada, amb planta baixa, planta pis i

de detecció de presència o sistema de temporització. En cap cas es realitzarà

planta segona i una capella, la qual es conservarà. A la part esquerra de

exclusivament des del quadre elèctric.

l'edifici hi ha un afegit modern fet de vidre i perfils metàl·lics.
5.2.3.1.2 Criteris compositius del projecte

5.2.3 Requisits bàsics de funcionalitat
5.2.3.1 Utilització

La regularitat de la planta i la catalogació de l'edifici com a patrimoni

La proposta garanteix les necessitats del programa funcional d'un edifici

arquitectònic, ha obligat a l'hora de realitzar la distribució interior i de

municipal i les consideracions establertes. Per tant la solució adoptada s'orienta

mantenir criteris estètics i compositius en el seu interior.

cap aconseguir un nivell alt de confort, un funcionament racional del seu

La planta baixa queda dividida per una zona de recepció, vestíbul i banys

programa de necessitats i garantir a les persones de mobilitat reduïda o qualsevol

amb la zona de cafeteria, restaurant, cuina i magatzem. D'altre banda i

altre limitació, la seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent.

trobem la sala d'exposicions i l'auditori, els quals donen a l'edifici una visió

En relació al programa bàsic i d'acord amb els paràmetres hotelers, l'equipament

més moderna.

comptarà amb una superfície total de 1991,55 m² distribuïts de la següent

La primera planta es troba dividida amb la zona d'habitacions amb els seus

manera:

respectius banys i la sala d'exposicions també amb els seus respectius
banys.
La última planta queda dividida per les habitacions i la zona de terrassa i

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

Recepció

Habitacions

Habitacions

Restaurant

Banys de les habitacions

Banys de les habitacions

Respecte a les façanes de l'edifici, reformades a principis del S. XX per ser

Cuina

Banys

Zona escales

la residència d'una antiga família benestant santjustenca, destaca l'estil

Magatzem

Zona escales

Traster

modernista amb clares influències neogòtiques. La façana principal està

Cafeteria

Sala d'exposició

Sala de jocs

composta per 3 crugies i cada una d'elles està dividida per tres nivells,

Zona escales

Traster

Despatx

corresponents a la divisió interior de l'edifici. La qual cosa fa veure que la

Terrassa

façana té una clara intenció funcional on queda mostrada a l'exterior,

Banys

d'altra banda una zona de jocs i un despatx.

la

composició interior.

Capella
Sala d'exposició

La façana lateral és la que dóna accés a l'ampli jardí que té l'edifici. I

Auditori

finalment la façana posterior que també es podria dividir en tres cossos
igual que la façana principal.

Sala de projecció
Figura 5.2.3.1 Distribució per plantes

L’hotel tindrà una capacitat per a 28 persones distribuïdes en 2 habitació
individuals, 10 habitacions dobles amb llit de matrimoni i dos habitacions
dobles amb un llit supletori. Les habitacions i els banys compleixen en

5.2.3.1.1 Criteris funcionals del projecte

totes les seves superfícies amb la normativa hotelera de Catalunya Decret

Es tracta de donar resposta a la necessitat de potenciar el sector

183/2010, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic. Les

hoteler a la zona cèntrica de Sant Just Desvern i de mantenir l'edifici com

habitacions s’han distribuït de tal manera que, en cas que fos necessari, es

un bé cultural a través d'una sala d'exposicions i d'un auditori.

podria col·locar un llit supletori traient una taula o un sofà. Es podrà
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observar que en tot moment s’han tingut en compte els principis
d’accessibilitat per a minusvàlids col·locant ascensors distribuïts en
cadascun dels blocs arquitectònics. Els terrenys de la part del darrere,
s’adaptaran per a deixar-hi una zona de jardins plens de vegetació. Per la
banda nord est del solar, s’obrirà una entrada pels cotxes per a facilitar la
càrrega i descàrrega tant del restaurant com de l’hotel.
Coberta

Façana

Material

Color

Coberta

Coberta no transitable

Gris

Coberta

Coberta no transitable de zinc

Gris

Mur cortina

Vidre laminat colorat i vitrificat

Transparent

Fusteria

Alumini anoditzat

Plata

Proteccions

Lames originals de fusta després de ser

Marró

tractades contra la intempèrie

Planta segona
Habitacions
Banys de les habitacions
Zona escales
Traster
Sala de jocs
Despatx
Terrassa
Total superfície útil
Total superfície construïda

135, 84
55,14
67,42
2,65
87,38
19,51
129,06

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

1991,55 m²
2.459,60 m²

Figura 5.2.3.3 Quadre de superfícies

5.2.3.2 Accessibilitat
El projecte garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o
qualsevol altre limitació, la seva accessibilitat, amb el compliment de la
normativa vigent.

Figura 5.2.3.2 Descripció de la coberta i de la façana

L'edifici disposa de dos ascensors, té un itinerari practicable que uneix les
diferents entitats amb les dependències d'ús comunitari o amb la via

5.2.3.1.3 Quadre de superfícies

pública, amb les condicions següents de l'article 27.1 del Decret 135/1995:

ESTÀNCIA
Planta baixa
Recepció
Restaurant
Cuina
Magatzem
Cafeteria
Zona escales
Banys
Capella
Sala d'exposició
Auditori
Sala de projecció

SUPERFÍCIES
103,11
112,00
61,13
11,28
34,21
52,52
48,41
26,35
286,16
109,73
12,71

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Planta primera
Habitacions
Banys de les habitacions
Banys
Zona escales
Sala d'exposició
Traster

213,34
73,10
16,75
103,35
317,05
13,36

m²
m²
m²
m²
m²
m²

Itinerari practicable que uneixi les dependències d'ús comunitari i a la via
pública
Espai per a girar

ᴓ1,50 m lliure d’obstacles al vestíbul

Passadís i pas

Amplada lliure de pas ≥ 1,20 m

Portes

Amplada lliure de pas ≥ 0,80 m mesurada al marc

Mecanismes d’obertura i tancament situats entre 0,80 – 1,20 m d’altura
Paviment

No ha de contenir peces ni elements solts
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5.2.3.3 Accés als serveis de telecomunicacions
El projecte de l'edifici ha de garantir la previsió d'espais per a la

CAPÍTOL I
Definicions i processos administratius

implantació de les infraestructures de telecomunicacions segons R.D Llei

Article 1

1/98 "Infraestructures comunes en los edificios para el acceso a los

Concepte, regles i principis generals

servicios de telecomunicación" (BOE 28/02/1998). Els edificis han de

1. Són establiments d’allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on,

disposar obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió

de manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a llurs

terrestre i radiodifusió sonora (RTV). Pel que fa a la Televisió i radiodifusió

persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d’allotjament,

sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de permetre la distribució

així com d’altres serveis turístics d’acord amb les condicions establertes en aquesta

dels senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la

norma.

col·locació de les antenes parabòliques. Pel que fa als serveis de

2. Els establiments d’allotjament turístic no es poden constituir en habitatges, amb

Telecomunicacions per cable (TLCA) nomes cal preveure la canalització,

l’única excepció dels establiments de turisme rural. Els establiments d’allotjament turístic

fins als punts de presa de l'usuari, que possibiliti en un moment donat la

no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries

col·locació del cablejat necessari que serà a càrrec dels operadors.

turístiques, en cap cas. Les persones usuàries poden disposar un màxim d’onze mesos

L'evolució de les tecnologies i l'augment de les exigències dels usuaris

l’any de la mateixa unitat d’allotjament.

determinen que la previsió d'espais feta d'acord amb els mínims de la

3. Queden exclosos d’aquest decret aquells establiments i instal·lacions residencials

normativa autonòmica resulti en alguns casos insuficient. En aquest sentit,

regulats per normativa sectorial pròpia, com ara instal·lacions juvenils, residències per a

és recomanable que les dimensions dels espais siguin més generosos i

gent gran, residències per a estudiants, així com establiments en els quals s’exerceixen

s'adeqüin al nou RD 401/2003, encara que en cap cas és obligatori.

activitats de naturalesa sexual o anàlegs.

Per a la previsió d'espais per a les instal·lacions de telecomunicacions, es
complirà el Decret 172/1999 Canalitzacions i infraestructures de

Article 3

radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cables en

Serveis turístics

els edificis, d'àmbit autonòmic i vàlid només per a un nombre màxim de 25

3.1 Són aquells adreçats a atendre les demandes de les persones usuàries dels

unitats privatives.

establiments d’allotjament turístic, incloent-t’hi el gaudi de les instal·lacions i locals.
3.2 La prestació del servei d’allotjament es considera servei turístic quan s’ofereix en

5.3 NORMATIVA ESPECÍFICA
El futur hotel ha estat estudiat i projectat agafant com a pautes restrictives les
pertanyents al DECRET 183/2010 (tenint en compte que es projecta un complex de 4 estrelles
superior).
S’adjunten les parts que afecten del document.
5.3.1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DECRET
183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic

combinació amb qualsevol dels següents:
a) Cambres de bany i serveis higiènics amb els elements necessaris per a la seva
immediata utilització, amb reposició i neteja incloses en el preu.
b) Servei de neteja periòdica inclosa en el preu, de les unitats d’allotjament i/o
instal·lacions comunes mentre hi són allotjats els hostes. Aquest servei s’exceptua dels
albergs mòbils, semimòbils i fixos en els establiments de càmping.
c) Canvi de roba de llit i bany inclòs en el preu.
d) Servei de menjador en el mateix establiment.
e) Servei de bugaderia.
f) Servei d’habitacions.
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g) Servei de recepció, seguretat i/o vigilància les 24 hores.

Apartament: unitat d’allotjament composta com a mínim d’una habitació, una

3.3 La prestació d’aquests serveis implica l’obligació de disposar de l’habilitació

cambra de bany i dotada del mobiliari i instal·lacions necessàries per a la conservació,

corresponent.

elaboració i consum d’aliments.

3.4 L’obligatorietat de la prestació dels serveis turístics ve exigida en funció de

Estudi: unitat d’allotjament composta per una sala conjunta d’estar - menjador dormitori,

la tipologia de l’allotjament i la seva categoria, sens perjudici que uns vagin inclosos

un servei de bany i una cuina (incorporada o no a la sala).

en el preu de la pernoctació o jornada i altres es puguin pagar a banda.

Júnior suite: habitació doble amb bany i saló.
Suite: és el conjunt de dues o més habitacions dobles, amb els seus corresponents

Article 4

banys i un saló en comú.

Classificació
1. Els establiments d’allotjament turístic es classifiquen d’acord amb les disposicions

Article 33

establertes en el present Decret.

Classificació

2. La classificació turística identifica el grup, modalitat, categoria i, si escau, especialitat

1. Els establiments hotelers, atenint-se a llurs característiques bàsiques, es classifiquen

de l’establiment.

en dos grups:

3. Resta prohibida la utilització de qualsevol denominació, classificació, grup o categoria

a) Grup d’hotels

o especialitat reservada a establiments d’allotjament turístic per aquest Decret sense

b) Grup d’hostals o pensions

haver obtingut la preceptiva habilitació.

2. Els establiments del grup d’hotels es classifiquen en les modalitats següents:

4. L’empresari s’auto classifica mitjançant la presentació de la declaració responsable a

a) Hotels

què es refereix l’article 5.2. Amb posterioritat, la direcció general competent en matèria

b) Hotels apartament

de turisme verifica la classificació, i en cas que aquesta no s’ajusti al projecte tècnic o a

c) Balnearis

la realitat, re classifica l’establiment, sens perjudici de la responsabilitat en què pugui

3. La modalitat “hotels” pot disposar d’un màxim d’un 40% d’unitats d’allotjament que

incórrer l’empresari per subministrar dades falses o incorrectes en la declaració

siguin apartaments o estudis, sense que sigui considerada hotel apartament sempre

responsable.

que formi part de la mateixa unitat d’explotació i estiguin situats en el mateix immoble o
bé en un immoble d’ús exclusiu.

TÍTOL II

4. La modalitat “balnearis” són aquells establiments hotelers que disposen d’aigües

Disposicions específiques per modalitats d’establiments d’allotjament turístic

mineromedicinals declarades d’utilitat pública pel departament competent i autorització
sanitària. Els requisits mínims per a la classificació dels balnearis són els definits per a

CAPÍTOL I

la modalitat “hotels”.

Establiments hotelers
Article 34
Article 32

Identificació

Definicions

1. Els establiments del “grup hotels” s’identifiquen amb les lletres H (hotel), HA (hotels

Als efectes d’aquest Decret , s’entén per:

apartament). Els balnearis s’identifiquen amb la lletra H i amb un símbol propi

Habitació: unitat d’allotjament integrada en un edifici hoteler dotada del mobiliari

complementari.

i instal·lacions necessàries per pernoctar i servei de bany.
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2. Els hotels i hotels apartament es classifiquen en set categories, que són identificades

Els establiments poden augmentar la seva categoria a la immediata superior d’acord

per estrelles daurades (una estrella o bàsic, dues estrelles, tres estrelles, quatre

amb el procediment previst a l’annex II, sobre barems de qualitat.

estrelles, quatre estrelles superior, cinc estrelles i “GL” o gran luxe).
3. Els establiments del “grup d’hostals o pensions” es classifiquen en una categoria

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

única identificada per una P o una HS.

Resten derogades les normes següents:

4. Les característiques tècniques dels elements identificatius de la categoria, modalitat i

1. Decret 176/1987, de 9 d’abril, pel qual s’estableixen normes sobre l’ordenació i la

especialitat d’establiment hoteler estan publicades al web del departament competent

classificació dels establiments d’allotjament turístic sotmesos al règim d’hoteleria.

en matèria de turisme.

2. 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,

Article 35

modalitats, categories i especialitats.

Especialitats

3. Decret 211/1995, de 27 de juny, pel qual es crea l’especialitat d’hostatgeria com a

1. D’acord amb l’article 42.2 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya,

establiment hoteler.

es defineixen les especialitats d’hostatgeria i de turisme familiar.

4. Ordre TIC/313/2003, de 8 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre de 6 d’octubre de

2. L’especialitat d’hostatgeria correspon a aquell establiment hoteler que forma part d’un

1987 per la qual s’estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als

conjunt amb una església, capella o santuari, amb culte obert al públic, de renom

establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.

popular a Catalunya.

5. Decret 55/1982, de 4 de febrer, sobre l’ordenació de la pràctica del càmping i dels

3. L’especialitat de turisme familiar correspon a aquell establiment hoteler que, ubicat en

establiments dedicats a aquest fi.

un municipi reconegut pel Departament competent en matèria de turisme com a

6. Decret 167/1985, de 23 de maig, pel qual es determina el procediment per a

destinació especialitzada en l’acolliment turístic de famílies, compleixi amb els requisits

l’autorització dels establiments dedicats a la pràctica del càmping.

tècnics exigits concretament per a aquesta tipologia d’establiments d’allotjament turístic

7. Ordre d’11 de juliol de 1986, per la qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació

segons els paràmetres definits en el “Manual d’avaluació de la destinació de turisme

i el funcionament dels càmpings.

familiar”, publicat al web del Departament competent en matèria de turisme, als efectes

8. Ordre de 24 de juliol de 1991, de modificació de l’Ordre d’11 de juliol de 1986, per la

oportuns.

qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings.
9. Ordre de 22 de gener de 1992, de modificació de l’Ordre d’11 de juliol de 1986, per la

Article 36

qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings

Requisits tècnics mínims

10. Decret 163/1998, de 8 de juliol, d’apartaments turístics

La determinació de la categoria dels establiments es fa en virtut del que es disposa en

11. Decret 313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme rural

aquest Decret en relació amb els requisits tècnics mínims de classificació. Els requisits

12. Decret 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis

tècnics mínims consten a l’annex I. Els establiments de la modalitat “balnearis” han de

complementaris en establiments d’allotjament turístic.

complir els requisits tècnics especificats en aquest annex per la modalitat “hotels” o

13. Els articles 30, 31,32, 33, 34 i 35 del Decret 106/2008, de 6 de maig de mesures per

“hotels apartament”, si escau.

a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat
econòmica.

Article 37
Barems de qualitat

Barcelona, 23 de novembre de 2010
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JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
JOSEP HUGUET I BIOSCA
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
ANNEX I
Requisits tècnics mínims
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A les suites se’ls hi pot donar l’ús complementari o alternatiu de dues habitacions
independents. Les gran suites en categoria GL han de ser comercialitzades en tot el seu
conjunt.
Les superfícies del saló de les junior suites en hotels que hagin obtingut el
reconeixement com a Destinació de Turisme Familiar han de tenir una superfície
mínima de 5 m².
En els hotels apartament les unitats d’allotjament que siguin únicament habitacions les
superfícies són les corresponents a la modalitat hotel. En les habitacions amb passadís

Banys de les unitats d’allotjament

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. Sense reduir els metres quadrats
reglamentaris es pot reordenar la distribució de l’habitació, apartament o estudi,
incloent-hi habitació, vestíbul d’entrada, salons, banys i altres elements, sempre que es
considerin 1,5 m² addicionals en la suma dels elements.
En la modalitat hotel, les habitacions amb terrasses de superfície mínima d’1,20 m²
poden computar el 25% de superfície de la terrassa com a superfície d’habitació. Així
mateix, les terrasses més grans de 3 m², podran computar com a màxim un 15% del
total de la superfície de l’habitació amb un màxim d’1 m² per terrassa. Les superfícies

Els banys es componen de banyera de longitud mínima 1,60 m o dutxa amb prestacions

d’habitacions familiars en hotels que hagin obtingut el reconeixement com a especialitat

de superfície mínima del recinte d’1,20 m², rentamans i inodor.

“turisme familiar” han de tenir la superfície mínima següent:

Els banys de les habitacions familiars han de disposar de banyera
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ANNEX II
Barems de qualitat
Els establiments que no acompleixin amb els requisits tècnics de superfícies per a una
categoria superior a la que disposen en un 20% com a màxim de les unitats
d’allotjament, poden obtenir-la sempre que sumin els punts de serveis següents:
a) De 1 estrella a 2 estrelles: 50 punts de la columna 1
Pot incorporar-se a l’estar - menjador dels apartaments i estudis. Ha de disposar de

b) De 2 estrelles a 3 estrelles: 45 punts de la columna 2

ventilació directa o forçada obligatòria Els estudis tenen una capacitat de 2 places

c) De 3 estrelles a 4 estrelles: 35 punts de la columna 3

exclusivament La porta d’accés al bany dels apartaments o estudis, en cap cas pot

d) De 4 estrelles a 4 estrelles superior: 35 punts de la columna 4

donar a la zona de la cuina i/o menjador. Totes les portes han de tenir una amplada

e) De 4 estrelles superior a 5 estrelles: 25 punts de la columna 4s

mínima de 0,80 metres i l’alçada mínima transitable de l’habitació ha de ser de 2,50

f) De 5 estrelles a gran luxe: 15 punts de la columna 5

metres excepte el banys que han de tenir una alçada mínima de 2,20. En el cas d’haver

El servei 23 quan es presti en unes instal·lacions properes a l’allotjament, ha de tenir l’horari

cobertes inclinades, no es computa com a superfície útil l’alçada inferior a 1,50 m. Les

establert en aquestes.

suites o habitacions amb saló del grup hotels poden disposar d’una petita cuina o
similar, sempre que quedi situada en un espai independent de l’habitació o del saló, i la
seva superfície no es pot comptabilitzar com a superfície del saló o de l’habitació.
En el cas de rehabilitacions integrals d’edificis o de rehabilitacions d’edificis catalogats o
d’interès historicoartístic (segons catàleg nacional i/o municipal), sempre i quan els
elements estructurals a conservar condicionin les superfícies de les habitacions, un 20%
d’habitacions, com a màxim, poden tenir 0,50 m² menys de superfície, sempre i quan la
resta d’unitats la tinguin incorporada, a efectes de compensació global.
Requisits mínims del mobiliari i instal·lacions per a totes les unitats d’allotjament:
a) Habitacions dormitori 1 llit (individual 90x190 cm / doble 135x190 cm) Mobiliari
auxiliar al costat del llit Armari o espai per desar la roba, amb capacitat suficient pels
usuaris
b) Sala estar - menjador Taula, butaques i cadires en quantitat suficient per als usuaris.
c) Cuina : Coberts, parament i llenceria proporcional al nombre d’usuaris, utensilis
necessaris per a l’elaboració de menjar, aparell de cocció amb un mínim de 2 focs,
microones, aigüera, frigorífic.
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3. Productes d’higiene personal: raspall de dents, pasta dentífrica, mocadors de paper,
estris d’afaitar i productes d’higiene intima femenina (compreses, tampons)
4. Productes d’higiene personal: colònia, llimes, kit de cosir, netejador de sabates i
productes d’higiene intima femenina (compreses, tampons)
5. Assecador de cabell
10. Servei d’esmorzar amb productes de proximitat
13. Minibar
20. Canals internacionals
22. Accés obert a Internet als espais comuns
29. Servei de premsa nacional i estrangera a l’establiment

En el cas dels establiments de 4 estrelles i 3 estrelles que desitgin assolir una categoria
superior són serveis d’obligat compliment els següents:
De 4 estrelles a 4 estrelles superior
1. Dos tipus de coixins per dormir
3. Productes d’higiene personal: raspall de dents, pasta dentífrica, mocadors
de paper, estris d’afaitar i productes d’higiene intima femenina (compreses, tampons)
4. Productes d’higiene personal: colònia, llimes, kit de cosir, netejador de sabates
i productes d’higiene intima femenina (compreses, tampons)
8. Bar
10. Servei d’esmorzar amb productes de proximitat
12. Servei d’habitacions 24 hores
16. Dutxa amb columna d’hidromassatge o banyera amb hidromassatge al bany
de l’habitació, en un mínim d’un 60% de les habitacions
19. Preparació de l’habitació per a dormir
20. Canals internacionals
29. Servei de premsa nacional i estrangera a l’establiment
32. Servei de porter a l’establiment
33. Servei de grum a l’establiment
De 3 estrelles a 4 estrelles
1. Dos tipus de coixins per dormir
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6. MEMORIA CONSTRUCTIVA
6.1 Descripció de l'obra
6.1.1 Enderrocs
6.1.2 Estructura
6.1.3 Tancaments
6.1.4 Coberta
6.1.5 Particions i elements interiors
6.1.6 Fusteria interior
6.1.7 Serralleria interior
6.1.8 Acabats
6.1.9 Equipaments diversos
6.2 Descripció de les instal·lacions
6.2.1 Instal·lació de sanejament
6.2.2 Instal·lació de fontaneria
6.2.3 Instal·lació d'electricitat
6.2.4 Instal·lació de climatització i ventilació
6.2.5 Instal·lació de protecció contra incendis
6.2.6 Instal·lació de gas
6.2.7 Instal·lació de telecomunicacions

6.1 DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
6.1.1 Enderrocs
Prèviament s'anul·laran les instal·lacions existents i després es procedirà a
l'enderrocament segons els plànols, mitjançant sistemes manuals i mecànics.
Els elements divisoris s'enderrocaran de manera manual amb martells hidràulics ja que
és l'única manera d'accedir a l'edifici sense que aquest es deteriori. La càrrega de runa
es farà manualment sobre contenidor i transport a abocador autoritzat.
L'enderroc dels paviments es farà manualment i amb martell picador, amb càrrega de
runa sobre contenidor i transport a abocador autoritzat.
Finalment el desmuntatge de la fusteria es realitzarà manualment ja que són elements
d'un alt valor arquitectònic. Es carregarà sobre camió degudament protegides i
transportades a una empresa restauradora per a la seva posterior re col·locació.
6.1.2 Estructura
L'estructura vertical de l'edifici construït a principis del segle XX està formada per
parets de càrrega de fàbrica de maó i l'estructura horitzontal està formada per biguetes
de fusta amb revoltons ceràmics. Per tal de reforçar algunes zones, es col·locarà una
jàssera metàl·lica.
D'altre banda tenim l'estructura de la part més nova, la qual està feta amb bigues de
formigó armat i pilars metàl·lics.
En planta segona s'opta per realitzar un nou forjat que descarregarà sobre les parets de
càrrega. Aquest nou forjat és del tipus xapa col·laborant i descansa sobre perfils
metàl·lics normalitzats. El sistema escollit és INCO 70.4 de INCOPERFIL, amb aquest
sistema s'estalvia en el procés de formigonat ja que no es fan servir encofrats, sinó que
la pròpia xapa grecada serveix d'encofrat i li proporciona al forjat resistència a la flexió.
Aquesta xapa estarà unida als perfils metàl·lics mitjançant peces proporcionades per la
mateixa empresa fabricadora dels perfils.
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6.1.4 Coberta
6.1.4.1 Coberta planta no transitable
Aquesta coberta es troba a la planta segona i a la planta tercera. Aquestes
cobertes de nova construcció estaran formades sobre el suport estructural amb formació
de pendents, barrera de vapor, aïllament tèrmic, sistema de membrana, làmina
separadora i acabat ceràmic.
Figura 6.1.2.1 Xapa grecada

6.1.3 Tancaments
Les façanes es mantindran tal i com es troben en l'actualitat, ja que estan

6.1.4.2 Coberta de zinc
La coberta de la sala d'exposicions i auditori està realitzada amb zinc, el
qual és un metall noble d'alta qualitat. Aquest, té la característica d'adaptar-se a

protegides.

qualsevol forma inclòs en corbes i geometries complexes. S'instal·len fàcilment en

Primer de tot s'haurà de realitzar un rentat de tota la façana amb aigua a pressió per

pendents de 1º fins a 90º. La naturalesa fina de les làmines i la seva aptitud per obtenir

eliminar tota la brutícia acumulada a causa de les situacions climatològiques i la

juntes fines entre làmines permet que cobertes de gran superfície i diferents formes

contaminació i fums. En les zones de la façana amb acabats continus s'haurà de fer un

geomètriques siguin de gran qualitat i semblin contínues. Amb aquest material,

repintat general, amb un repàs previ dels desperfectes existents com ara cops,

l'arquitecte té total llibertat

erosions, taques o parts mal adherides, peces amb desperfectes de fixació, etc. Aquest

sense limitacions en la forma de la

repàs es farà mitjançant l'aplicació de morter reparador. També s'ha d'incloure el repàs

coberta.
Aquesta coberta a més,

d'elements com les cornises, assegurant la correcta fixació i l'estat de conservació dels
elements.

està construïda pel sistema de

A la planta coberta es disposa d'un mur cortina amb perfilaria metàl·lica d'alumini

junta alçada, més recent, ofereix

anoditzat plata mate, format per muntants estructurals verticals rectangulars col·locats

unes qualitats econòmiques i de

cada 100 - 130 cm amb ruptura del pont tèrmic mitjançant la interposició d'una junta

durada

intercalada de PVC, reforçat entre els perfils d'estructura i els perfils de contratapa,

l'arquitectura contemporània.

ancorats a forjats mitjançant perfilaria i peces especials d'acer laminat en calent amb

més

adaptades

a

Figura 6.1.2.2 Esquema de junta alçada

acabat galvanitzat..
Els travessers horitzontals superiors i inferiors de rigidització seran perfils d'alumini de

- Economia: reducció del temps d'execució degut a l'ús de màquines de perfilar

les mateixes dimensions que els muntants.

(perfiladora) i engatillar per al tancament de la junta alçada longitudinal,

Les unions muntants - travessers, en tall recte, es faran mitjançant embuts especials

particularment en grans superfícies de coberta.

d'alumini amb junta de silicona per garantir l'estanquitat de la unió.

- Estanquitat: la junta alçada garanteix una màxima estanquitat en regions de

L'envidrament estarà format per una cambra del tipus Climalit 4+4.16.8 amb vidre

muntanya o d'alta pluviometria i una gran resistència a les regions molt exposades al

laminar interior de 4+4 amb làmina de butiral de polivinil incolor esmorteïdora del so,

vent (possibilitat de modificar, segons les condicions que es presentin, el nombre de

cambra d'aire deshidratat amb 16 mm de gruix i lluna exterior simple incolora de 6 mm

potes de fixació de la coberta).

amb tractament de baixa emissivitat garantint els valors de U= 1,5W/m2 i Fs=49%
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- Discreció: la poca alçada dels perfils (25 mm com un espessor de 5 mm) contribueix

6.1.7 Serralleria interior

a la modernitat, a la lleugeresa i a la regularitat de la coberta en la seva funció
arquitectònica, sobretot en les formes complexes, conferint un aspecte " high tech ".
Aquest sistema convé particularment a les cobertes de superfície important i les que
estan situades en regions de clima rigorós amb nevades freqüents (muntanya o clima
continental) molt exposades al vent o la pluja.
6.1.5 Particions i elements interiors
6.1.5.1 Particions interiors
Les divisions interiors d'obra es realitzaran amb parets de maó calat de 29
x 14 x 10 cm per revestir o amb paret de totxana de 29 x 14 x 10 cm per revestir,
segons el cas.
En el cas de les divisions desmuntables de la sala d'exposicions es resoldran
amb el sistema M92 de Movinord obtenint un espessor final de 80 mm.
5.1.5.2 Cel - rasos
Es poden distingir els següents casos:
•

Cel - ras de plaques de fibres minerals de 600 x 600 x 15 mm, model
CERAMGUARD d'ARMSTRONG, amb tractament hidròfug per ser instal·lats a la

Les portes tallafocs amb grau de resistència EI-60, seran d'acer amb acabat
pintat.
Les baranes d'escala seran d'acer, amb una alçada de 100 cm formada per travessers
superiors, inferiors i verticals. El passamà serà rectangular de 50 x 30 cm.
6.1.8 Acabats
En planta baixa tindrem diferents tipus de paviments. A recepció i la zona de
cafeteria trobem un paviment ceràmic Ape de 45x45 cm (1) i un paviment de granet
artificial recuperat de can Ginestar. El restaurant tindrà una tarima flotant Nogal (2) de
120x20 cm igual que la part d'auditori. La cuina estarà composta per rajoles de granit
de Bahréin de 50x50 cm (3). La part d'exposicions tindrà una tarima flotant de jacoba de
Junckers de 200x20 cm (4). Pel que fa les habitacions seran de parquet de roure de
Junckers (5) i els banys tindran un paviment de gres porcel·lànic Beige de 30x30 (6).
Els banys s'enrajolaran amb rajola de 15x45 cm color cru, fixades amb morter cola (7).
La resta de parets aniran pintades amb pintura d'origen vegetal.
6.1.9 Equipaments diversos

cuina i banys de totes les plantes. Es col·locarà amb perfilaria totalment oculta

•

d'acer galvanitzat, suspesa del forjat mitjançant grapes regulades amb pern

Donades les característiques de l'edifici i el seu ús, s'ha previst la instal·lació de

roscat i encaixat a pressió en el perfil i amb perfil en L en tot el perímetre. Damunt

dos aparells elevadors. S'ha optat per un tipus d'ascendir elèctric, model SCHINDLER

de la cara oculta es reforçarà l'aïllament amb llana de roca de 30 mm de gruix.

5300 amb una sortida per planta i una parada a cada planta. La carga serà de 800 Kg

Cel - ras de plaques de fibres minerals de 600 x 600 x 19 mm, model ULTIMA DB

per a cada ascensor, amb un màxim de 10 persones.

d'ARMSTRONG, sobre estructura d'acer galvanitzat, suspesa del forjat mitjançant

Aquests ascensors compleixen els mínims exigits per l'accés de persones amb mobilitat

grapes reglades amb pern roscat i encaix a pressió en el perfil i amb el perfil

reduïda (segons la guia d'accessibilitat 2001):

especial en L al perímetre, agafat al parament.

- les mesures interiors de la cabina seran de 1,30 x 1,30, complint amb el mínim de
1,00x1,20 m

6.1.6 Fusteria interior
Les portes seran batents amb estructura interior de fusta i acabat amb DM per
pintar. Totes tindran una alçada de 2,10 m ha excepció de les que es mantenen de la
distribució original.
Les portes i tancaments envidriats interiors es realitzaran amb perfilaria d'acer per
pintar, a base d'un marc de platina d'acer de 10 x 62 mm amb filets de 15 x 30 mm per a
vidres fixos i llunes pivotants amb fre encastat a paviment per a ser practicables.

- També compleix la condició de la porta lliure 0,85 m, ja que no té cap obstacle davant.
- Dins la cabina també es complirà amb les alçades de passamans i botons.
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6.2 DESCIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
6.2.1 Instal·lació de sanejament
El disseny i l'execució de les instal·lacions de sanejament seguiran el CTE DBHS 5 d'evacuació d'aigües, complint amb totes les indicacions establertes.
• Connexió general

6.2.2 Instal·lació de fontaneria
• Descripció de la instal·lació
La instal·lació de fontaneria (AFS) es composarà de diverses parts.
Primerament tindrem la xarxa de distribució d'on surt l'escomesa, la qual
es conservarà l'original. De l'escomesa es col·locarà una clau de presa,

El sistema de clavegueram a la població de Sant Just Desvern és

una clau de registre i una clau de pas o clau general de l'edifici. En

separatiu. Per tant el sistema recollida d'aigües residuals a la xarxa de

aquesta, és on començarà el tub d'alimentació de l'edifici que enllaçarà

clavegueram serà de PVC i s'origina a la planta baixa. I d'altra banda el

amb la instal·lació interior de l'edifici. La unió de l'escomesa amb el tub

sistema de recollida d'aigües pluvials serà independent de les fecals, però

d'alimentació es realitzarà amb una clau de pas situada a l'armari del

també serà de PVC.

magatzem de la cuina on també hi haurà els comptadors d'aigua. Des de

• Sistema vertical

la clau de pas sortirà el tub d'alimentació cap al comptador general únic.

Els baixants principals, tant d'aigües pluvials com residuals, s'ubiquen en

Els tubs que s'utilitzaran per a cada zona de la instal·lació serà, per

els passos d'instal·lacions indicats en plànols. Tots ells es realitzaran

l'escomesa i el tub d'alimentació de polietilè d'alta densitat i pel muntants,

sense cap desviació, exceptuant les desviacions segons plànols, i amb el

derivacions i alimentacions a cada aparell de coure.

diàmetre uniforme, seguint les condicions establertes en l'aparat 3.3.1.3

Les canonades que formen la xarxa d'aigua freda sanitària serà de coure i

del CTE DB-HS 5. Tots els baixants es realitzaran de PVC segons normes

estaran aïllades amb escuma elastomèrica. Per facilitar el futur

UNE i els diàmetres nominals dels mateixos vindran determinats per les

manteniment es disposarà de vàlvules de tall a l'entrada de cada nucli on

taules basades en els càlculs del capítol 4 del CTE DB-HS 5.

es produeix el consum d'aigua. Les aixetes dels lavabos seran

• Sistema horitzontal

temporitzades amb pulsació suau i tindran elements estalviadors d'aigua,

Els col·lectors de les dues xarxes de sanejament aniran penjats en totes

com el regulador de cabal.

les plantes i tapats pel fals sostre. Els col·lectors penjats estaran

Segons el diàmetre de les canonades tindrem un tipus d'aïllament, segons

subjectats per abraçadores cada 1,5 m garantint que com a mínim hi hagi

el RITE. Canonades de 35 mm tindran un aïllament de 20 mm, les

una pendent de 1% en tot el seu recorregut i sempre descendent fins

canonades de 60 mm tindran un de 30 mm igual que les de 90 mm i les

arribar al baixant o element de connexió proposat, seguint les instruccions

canonades de 140 mm tindran un aïllament de 40 mm.

de l'apartat 3.3.1.4.1 del CTE DB-HS 5. El traçat de tots els connectors és

Segons l'apartat 2.3 del CTE DB-HS, s'estableixen uns criteris per estalviar

l'indicat als plànols sempre i quan no impedeixi la correcta instal·lació

aigua:

d'altres elements. Els col·lectors penjats seran de PVC segons nomres

- S'ha de disposar d'un sistema de contabilització per aigua freda i

UNE i els soterrats seran de PVC sèrie SN-8 segons UNE-EN 1401-1 i els

per aigua calenta per a cada unitat de consum individualitzat.

diàmetres corresponents a la taula exposada, basada en els càlculs del

- A les xares d'ACS s'ha de disposar d'una xarxa de retorn quan la

capítol 4 del CTE DB-HS 5.

longitud de la canonada d'anada fins el punt de consum més allunyat
sigui igual o superior a 15 m.
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- En les zones de pública concurrència dels edificis, les aixetes dels

Els conductors emprats en la instal·lació interior seran de coure aïllats, de

lavabos i cisternes han d'anar equipades de dispositius d'estalvi

baixa opacitat i lliures d'halògens. El càlcul de la secció es realitza en

d'aigua.

funció de dos paràmetres:

• Aigua calenta sanitària

- Les intensitats màximes admissibles o la temperatura d'escalfament del

Només consumirà aigua calenta sanitària les aixetes de tots els tipus, la

propi conductor.

pressa per el rentavaixelles, els bidets, les banyeres i els plats de dutxa.

- La caiguda de tensió

Per tal d'estalviar el consum d'aigua calenta, la instal·lació s'ha dissenyat

Els conductor de protecció tindran com a mínim una secció de 2,5 mm² en

utilitzant col·lectors solars col·locats a la coberta i orientats al sud,

el cas que els conductors de protecció no formin part de la canalització

connectats a un inter acumulador situat al magatzem de la cuina de la

d'alimentació i tinguin protecció m mecànica., o 4 mm² si no tenen

planta baixa i que està connectat a un escalfador elèctric per tal d'arribar a

protecció mecànica.

les necessitats de temperatura.

Els conductors es protegiran amb interruptors automàtics magneto tèrmics
d'intensitat nominal inferior a la intensitat màxima admissible pel

6.2.3 Instal·lació de baixa tensió
El disseny de la instal·lació de baixa tensió està basat en el compliment del REBT

conductor.
• Proteccions contra sobre intensitats

(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).

Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra sobre intensitats.

• Característiques de la instal·lació

Els dispositius emprats seran els interruptors automàtics magneto tèrmics.

La xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l'escomesa, la instal·lació

Aquests tindran detecció sobre tots els pols (inclòs el neutre) i seran de tall

d'enllaç, la instal·lació interior , la xarxa de posada a terra de la instal·lació i els

omnipolar.

elements metàl·lics necessaris.

• Instal·lació d'enllumenat convencional

La instal·lació d'enllaç estarà formada per la caixa general de protecció, la línia general

La instal·lació d'enllumenat ha estat dissenyada amb els criteris de

d'alimentació, l'interruptor general de maniobra, els comptadors, les derivacions

seguretat, funcionalitat estalvi energètic i manteniment. La instal·lació es

individuals, l'interruptor de control de potència i els dispositius generals de

realitzarà bàsicament, amb il·luminació de fluorescència amb reactància

comandament i protecció.

electrònica, per bé que hi ha diferents tipologies de lluminàries i làmpades,

La caixa general de protecció (CGP) es situarà a la façana de l'edifici,i amb la línia

tal i com s'indica a la simbologia corresponent.

general d'alimentació tindrem el quadre general elèctric. Des d'aquest quadre tindrem

• Instal·lació d'enllumenat d'emergència

sectoritzats diferents quadres per zones: subquadre de cuina, bar, de cada planta,

Les instal·lacions d'il·luminació d'emergència tenen com a objectiu

d'ascensors i telecomunicacions. Dels subquadres de cada planta alimentarem les

assegurar, en cas de fallida de la il·luminació normal, la il·luminació dels

habitacions.

locals i accessos dins a les sortides, per una eventual evacuació de les

La previsió d'espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com

persones.

l'equipament elèctric de l'interior de l'hotel es realitzarà segons les preinscripcions

6.2.4 Instal·lació de climatització i ventilació

establertes en el REBT i les seves instruccions tècniques complementàries (ITC).
La previsió de càrregues de l'edifici es determinarà segons la càrrega conjunts d'aquest,

• Instal·lació de climatització

dels serveix generals, del restaurant, del bar, les habitacions, la cuina, així com de

La instal·lació de climatització s'ha dissenyat seguint el Reglament

qualsevol altre equip que precisi de subministrament elèctric.

d'Instal·lacions tèrmiques als edificis (RD 1027/2007). Es tracta d'una
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instal·lació formada per fan - coils, unitats exteriors i evaporadors per

recinte de risc baix o mig. Els extintors compliran la norma UNE 23110. Es

conductes que reparteixen l'aire a la dependència. S'ha triat aquest

donarà compliment així al punt 1 de la secció SI 4 del DB del CTE.

sistema d'aire perquè és el més recomanable quan es tracta d'edificis amb

• Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis

un número elevat de dependències a més de poder controlar la

D'acord amb el punt 2 de la secció 4 del DB del CTE, tots els mitjans de

temperatura individualment.

protecció contra incendis d'utilització manual estaran convenientment

La distribució del refrigerant des de les unitats exteriors fins a les unitats

senyalitzats mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1 amb les

interiors es farà mitjançant conductes de xapa galvanitzada. Aquestes

següents mides:

aniran aïllades com indica el RITE en funció de l'espessor de les mateixes

- 210x210 mm quan la distància d'observació de la senyal no superi els 10

i del recorregut.

m.

• Instal·lació de ventilació

- 420x420 mm quan la distància d'observació de la senyal estigui

En els banys, cuines i serveis la ventilació serà forçada mitjançant un

compresa entre 10 i 20 m.

sistema d'extracció d'aire amb boques de PVC de ᴓ 100 mm pels banys de

- 594x94 mm quan la distància d'observació de la senyal estigui compresa

les habitacions, de ᴓ 125 mm pels banys de planta baixa i planta primera i

entre els 20 i 30 m.

de ᴓ 400 mm per a la cuina.

Aquestes senyals seran visibles fins i tot, en el cas de fallida de la

El conducte serà de tub flexible que anirà a parar a un conducte d'acer

instal·lació d'enllumenat.

galvanitzat amb un ventilador helicoïdal per a l'extracció de fums i olors. A
la coberta es protegirà els conductes amb un sombreret anti pluja, una
reixeta de protecció anti ocells i un acabat anticorrosiu.
6.2.5 Instal·lació de protecció contra incendis
S'instal·laran elements de protecció contra incendis segons el CTE DB SI.
• Extintors portàtils

6.2.6 Instal·lació de gas
Segons la companyia de gas, sabem que la xarxa de distribució ens abasteix a
baixa pressió (BP).
De tot l'hotel, tant sols tindrem dos punts de consum de gas:
- A la cuina i a la caldera de gas
Així doncs, tenim una clau general de pas amb la qual entrarem amb el gas pel

Es preveu la instal·lació d'un conjunt d'extintors portàtils amb una

magatzem de la cuina, on tindrem la clau d'entrada i el comptador i les reixetes de

eficiència mínima de 21A - 113B i distribuïts convenientment de tal manera

ventilació. Per tal d'evitar fuites i altres perills, protegirem el conducte amb una baina de

que la distància des de qualsevol origen d'evacuació fins a un extintor no

protecció i d'allà subministrarem als punts de consum disposats a la cuina.

superi els 15 m. Els extintors es col·locaran de manera que el seu extrem
superior estigui a una alçada respecte al terra menor que 1,70 m, i de
manera que puguin ser utilitzats fàcilment i ràpidament. Es col·locaran en
llocs fàcilment visibles i accessibles, així com en les proximitats de les
sortides d'evacuació. També es col·locaran extintors a l'exterior de recintes
de risc especial i propers a la seva porta d'accés. A més a l'interior
d'aquests locals també s'instal·laran extintors de tal manera que el
recorregut real fins a l'extintor no superi els 15 m en el cas de que sigui un

6.2.7 Instal·lació de telecomunicacions
La instal·lació de telecomunicacions entrarà per la façana principal a través d'una
arqueta d'entrada i una canalització externa de PVC. Aquesta anirà al registre d'enllaç el
qual derivarà a cada una de les habitacions, les quals disposaran de presa de RTV,
presa de TVC, presa de telèfon i una presa de reserva.
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8. ANNEX II
1. SUMMARY

8.1 TRADUCCIÓ A L'ANGLÈS

The proposal of this project is the creation of a hotel adapted to an existent building,
Can Ginestar. This building is located in the municipality of Sant Just Desvern, in the Baix
llobregat shire which it is situated between the south-occidental part of the Collserola chain.
It has to be emphasized its great architectonic richness because we can find constructions
from the VI-VII C. Until today, going from modernist architectures, neoarabic, transitional
buildings and art nouveaux, modern architectures, post modern and late modern.
The old cottage of Can Ginestar, also known as Can Rebassa, Can Duran or can Tudó, is
an emblematic building in Sant Just Desvern

drom modernist style that is used as a

cultural house of the town hall. It is situated in Carles Mercader Street near the town hall
and church of Sant Just i Pastor.
Between 1904 and 1905 the owner of the property, Joan Baptista Modolell, heir of a high
standing family of San Just, ask the architect Marcel.lià Coquillat i Llofriu to make a
complete alteration of the building in a modernist style with clear influences of neogothic
style.
Coquillat added to the main body in the east side a chapel with the same dimensions that
the gallery in the west side in order to obtain a symmetric facade. The central part is still the
widest of the three with a Capcer esglaonat and pinnacles at the top. Even though the
dimension of the two added sections are almost identical, each one has and individual
aspect¸ the chapel has a door with a lobulated arc and a rose window, the gallery a
balcony with a triplet window and in the corner with the ponen facade a little tower with
merlets. In addition, in the space of the property in front of the building it was added the
garden of Can Ginestar which is closed by a wavy wall. The result of these alterations was
a stately mansion that does not have any more the austere aspect of a cottage.
Since 1978 Can Ginestar is property of the Sant Just Town Hall and it is used as a cultural
space. There is an exhibition room, many artistic workshops, the town hall library, the
history archives of Sant Just Desvern and other town hall services.
Between the years 2002 and 2008 some works for improvement were done to the building
and the architect Josep Llinàs built a new library next to Can Ginestar.
This project is a proposal of adaptation of a building that has important modernistic
characteristics and adapts it into a hotel because during the degree the majority of
buildings that we have worked on were houses. In this way it could be done a study of the
conditions demanded in the hotel sector having into account the modernist movement.
Furthermore it is pretended to synthesize all the concepts learnt during the degree.
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2. PROFESSIONALS WHO TAKE PART
2.1 AUTHOR
2.2 TUTOR

2.1 AUTHOR:
This project has been carried out by the student of Edification Engineering of l’Escola
Superior d’Edificació de Barcelona: Mireia Regada Pucurull, with Id 46991287-X, domiciled in
C/Tarragona, 84-90, 7º 3ª Esc. A, Barcelona.
2.2 TUTOR:
The professor and architect Rafael Marañon González has taken part as the tutor of this
final degree project.
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Historical memory, descriptive and constructive
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3. INTRODUCTION
This project tries to take advantage of the site of a big-dimensioned piece of land located
in the center of Sant Just Desvern. It provides two independent premises, which we will try to
obtain the maximum benefit out of them.
Thanks to the facilities received by the Urbanism Department of the Sant Just Desvern’s city
hall, the maps were executed. Next, during these last months, it has been carried out the
design of an interior space to obtain an ideal use of it.
The hotel has been considered in the modernist building, the auditory zone and polyvalent
room in the new annex built in 2002. The ground floor of the hotel is destined to restaurant,
café and reception zone; in the first and second floor we can find the rooms, all partially or fully
adapted to disabled people, with their corresponding bathrooms.
The annex built in 2002 has an auditory in the ground floor as well as in the first floor, and in
the second floor we can find an office and a game room.
Once the definitive distribution had been arranged, the rest of the graphic work just as the
installations, details and perspectives was fulfilled.
Finally, to finish setting those aspects that are not clarified in the graphic work, we’ll dispose of
descriptive and constructive memories and a justification of the regulation compliance. Besides,
the project collects an historical analysis of the building and its architects.
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4.1 MODERNISM
It is an European artistic movement from the end of the XIX century(1880-1890) which

7.1 WRITTEN DOCUMENTATION

received different names: Art Nouveaux in France and Belgium, modern style in England or

4. HISTORICAL MEMORY OF THE
BUILDING

modernism in Catalonia.
4.1 Modernism
4.2 Chronology of the building
4.3 Description of the building
4.3.1 Architectural details
4.3.2 Data legal/cadastral/registration
4.3.3 Condition
4.4 Biography of Marcel·lià Coquillat
4.5 Biography of Josep Llinàs

The industrial revolution, the urbanization and the economic and social changes of the end of
the XIX century, made the artist look for a new language to adapt to the new necessities of
people and society. Specifically, Modernism is the art of the new bourgeois (middle class),
symbol of the growth in economics and the growing of the cities. This middle class wants nice,
elegant, decent, comfortable and original buildings to be distinguished from the uniform
constructions of factories and cheap flats of the working class. They want buildings with a new
static and the use of new materials like iron, glass and concrete with many ornamentation.
The objective was to achieve a modern culture with shapes and new ideas, and get through the
Naturalist Positivism and at the same time the Renaissance and to invalidated the social and
artistic established values. To do it, it was necessary to look at the most advanced cultures in
Europe, above all the French one and to create a new art, a literature and a new school of
thought that allow a global change of the model of society as it was said in the modern criteria.
4.1.1 Modernism in Europe
The main representative of the Modern style was Victor Horta who is
characterised for organic buildings conceived like live organisms, singulars and
dynamics that reject the uniform ones. They seem large sculptures that imitate the
vegetable forms and have a great expressive force thanks to the use of the curve line,
leaning columns and winding facades.
Victor Horta (1861-1947) was the purest and the most representative of the modernists.
He learnt architecture in Paris and then he went to Brussels to work with a neoclassic
architect. Later on he established on his own and started to build buildings based on the
use of iron, glass and vegetable and winding forms in the building and furniture. With the
beginning of the First World War (1914) he left to the USA where he abandoned this
style and he decided on buildings similar to the initial neoclassic.
Henry Clemens Van de Velde (1963-1957) was an early modernist. He built the house
Bloemenwert where the most interesting is the design of its decoration, with influences
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of German expressionism and its undulating roof. William Morris (1834-1947) was

It is a very complex movement, which emphasizes both the spread and popularity that it

another of the great modernists of English origin.

will achieve, and the stylistic complexity and chronological breadth, allowing coexistence

Unlike Victor Horta, he is the simplest modernist but still loaded. Morris focuses primarily

and interaction with a final time of eclectic revivals, or with the social and formal Arts and

on the design of everyday tools and small furniture. Charles Rennie Mackintosh (1868-

Crafts

1928) was one of the greatest architects influenced by Art Nouveau. His ideas are

Among the more than 100 architects who created Catalan Modernist buildings, we can

original and provide new solutions to architectural problems. The prismatic and

mention three:

octagonal forms are characteristic of those new solutions. Machintosh was the modernist

Antoni Gaudi (1852-1926) went beyond the Orthodox Modernism, creating a personal

architect less ostentatious to the exterior, and that is why he is mentioned as a

style based on observation of nature, the result of which was regulated using geometric

forerunner of the rationalism.

shapes as the hyperbolic parabolic, the hyperboloid, the helicoids and conoide. It is a
declared

4.1.2 Modernism in Catalonia
Modernism in Catalonia developed between 1890 and 1920. It is difficult to situate
exactly the movement on a timeline, but we can say between the year1888, year of the
Universal Exhibition, and 1926 with an epilog until the death of Gaudí.
In fact, Modernism represents in the entire world and in Catalonia the freedom to create
new forms forbidden before, taking art out from the academic inflexibility.
Catalan Modernism not only reflexes in its architecture the ornamental richness common

revisionism.

supporter

of

traditionalism

Lluis Domenech i Montaner (1850-1956) created a real alternative architecture. Along
with Josep Vilaseca i Casanovas believed in a new progress eclectisma, and a modern
and international style.
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) was an art historian. He collected proposals from
Domènech, Martí's house in the basement of which is the Els Quatre Gats (1895-98), or
the reform of the Casa Ametller in Paseig de Gràcia, they have elements of both the
Catalan tradition of such others originating in the Netherlands or the German Gothic.

to all Art Nouveau, but also shows an interest for renewal and to keep the traditional
techniques of construction and decoration using old materials like the brick and new
ones(at that time) like the iron and new pottery techniques.
Its principles were modernity, being European and Catalan. In the year 1881the first
publication of this current was born in the “Avenç”, main expression magazine of a new
generation of writers (Raimon Casellas o Joan Maragall), of painters (Santiago Rusiñol
or Ramon Casas) and of grammars ( Pompeu Fabra).
The historical moment was the right one: economic growth and national reaffirmation.
On the contrary, the situation in Spain is pessimistic where the loss of the last American
colonies put the concept of the Spanish State in crisis and expressed in a meridian way
the stagnation of the state structures and the lack of modernity in the Spanish economy
and society.
Often it has been referred to modernism in the field of architecture as the most important
art movement in the modern era. It cannot be interpreted as a simple Catalan version of
Art Nouveau, or as a simple expression of a brilliant architect like Gaudi. As said Oriol
Bohigas1, Modernism in Catalonia has an extraordinary quality and intensity.

alive.

1. BOHIGAS, Oriol. Reseña i catálogo de la arquitectura modernista, vol. I, Ed. Lumen, 1968.

98

ADAPTACIÓ I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI CAN GINESTAR

4.2 CHRONOLOGY OF THE BUILDING
In 1403
Between 1904 - 1905

4.3.2 DATA LEGAL/CADASTRAL/REGISTRATION

First documentation of the cottage. The date appears in a

•

Property: MUNICIPAL PUBLIC

doorway on the ground floor.

•

Year built: First documentation in1403

Complete reform of the building commissioned by Joan

•

Date renovated: 2002-2008

Baptista Modolell, carried out by the architect Marcel.lià

•

Parcel UTM: 2723803DF2822*D0001MO

Coquillat i llofriu
From 1978

Can Ginestar belongs to the Sant Just Town Hall

Between 2002 - 2008

There were made extensive improvements to the building and

4.3.3 Condition

the architect Josep Llinàs built a new municipal library

•

Structure: Right

adjoining Can Ginestar.

•

Closings: Right

•

Facades: Right

4.3 DESCRIPTION OF THE BUILDING

•

Carpentry: Regulate

4.3.1 Architectural details

•

Cover: Right

•

Interior: Right

•

Decorations: Right

The building is part of the catalog for the Protection of Heritage City since 1985
and was declared a Local Cultural Interest (BCIL) in 1993.Its historical and
architectural values are reflected in a study carried out by the Local Architectural
Heritage from the Diputació of Barcelona, in February 2005. Can Ginestar consists

4.3.4 Historical data

of three bays, each with ground floor, first floor and second floor To obtain a

The place where can Ginestar stands has been inhabited since very ancient. It is

symmetrical facade, a chapel was built in the bay of the west with the same

witnessed the discovery of Sitges from the iberoroman and high medieval period in the

dimensions as the gallery. The central part is still the widest of the three with

area surrounding the Plaza de Verdaguer, including tegulae remains, pottery and a

staggered capcer and pinnacles on top. Although the proportions of the two

burial low imperial romana. Other from the same period found in the area indicate that

bodies are nearly identical townhouses, each one offers a single point: the chapel

where now stands the parish church (which already existed before 985) was a Roman

has a lobed arch door and a rose window, the gallery has a balcony with a triple

village. The town of Sant Just was originated in the tenth century when a number of

window and on the corner with the west facade a small tower with Marlets. In

farms were concentrated near the parish church.

addition to the space of the house in front of the building the garden of Can

We do not know the date of founding of can Ginestar, but Father Tena I Alibés explains

Ginestar was added which is enclosed by a wavy wall. Inside crafts are on view

that initially it was called Heretat or Rabassa’s house and in 1659 was called Duran’s

among the wood, plaster and stucco and tile flooring.

Heretat because as recorded in a note from the parish archive, its owner was Just
Duran, farmer of the parish. Later the property was acquired by the family Tudó and they
called it Can Tudó. In the mid-nineteenth century the house took the name of Can
Ginestar, because since 1849 there has as owner Mr. Modolell or Ginestar.
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4.3.5 Historical images
This is the most ancient photo that
knows of the village. We are in the
summer of the 1898 and we prepare to
celebrate

Historical image 4.3.5.1 From Marcela S. Coquillat’s collection
the town's festival. In the left side of the picture, the Can Ginestar country-house can be

Historical Image 4.3.5.3 From Josefina Modolell Ribalta’s collection

appreciated before its modernist reform.
Around 1913, the modernist reform of Can Ginestar that Marcel·lí Coquillat and Llofriu
carried out was finished. In the background of the picture, we can see the valley of Sant
Just with a lot less trees than it has nowadays, since the cultivated land of the carobs
was extensive and it got to the top of mountains as Penya del Moro. In the right we can
see the Turó Rodó.

Historical image 4.3.5.2 Partial sight from Casa Guilera
Panoramic sight from the old town. In the first term we can see the cut countryside.
Behind it, there’s the country-house Can Guilera, which in its left-hand we can find the
country-house Can Guinestar with its modernist reform ended.

Historical image 4.3.5.4 Principal facade of 1904
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4.4 MARCEL·LIÀ COQUILLAT I LLOFRIU BIOGRAPHY

From his production it is also highlighted the management building of the College of computing

Born in Elx, obtained his degree in architecture in Barcelona in 1892 with an
architectural production concentrated on the same city and Sant Just Desvern, where he was a
municipal architect. His early works are in Sant Just Desvern and highlight, the reform made in
1904 from a farmhouse, Can Ginestar (1904; Carles Mercader, 17), or Casa Pruna (1909;
Marquès de Monistrol, 11), both having a clear modernist style. Subsequently, he adapted to
the trends of noucentism, as seen in Casa Bassols and Casa Solé (1916; Major, 43 and 45),
also in Sant Just Desvern.
Held in Barcelona, along with the architect A. Calvet and Peyronill, Sarrià’s Market (1911-1913;
Pg. Reina Elisenda , 8), as well as the closure and the main entrance of Villa Conchita (1912;
Mare de Déu del Coll, 81), using material like brick, mosaic, iron forms and ornament clearly
from the modernist style.

the two places urbanization in Pallejà (1994-95). In 1999 he received the Ciutat de Barcelona
award, for adapting the basement of the History Museum of the City (1994-99).
He

built

the

new

library

in

Gràcia’s

neighborhoods

(Barcelona,

Josep Llinàs studied architecture in Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Subsequently, he was a professor from that school, as well as of Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès and of Ramón Llull’s University.
He made the Center for Primary care in Ripollet and the expansion project for the History
Museum of the City of Barcelona. In some houses in the old town of Barcelona, highlights the
work of plastic masses constructed under forces hidden from the
The landslide of

building of
University of

a

building where the architect accepted the challenge of the corner Torrent de l'Olla-Travessera
de Gràcia, an area limited by the narrowness of the residential buildings in the neighborhood.
The

library shows Llinàs attention to the

uniqueness of

each

project, confirmed here with

the pumping of the facade that expresses the need to increase the capacity and the activities
inside the facility.
In 2003 he received his third Ciutat de Barcelona Award for architecture and urbanism to the
island of Fort Pienc buildings. In the academic, is the author of studies on Josep Maria Jujol

the

body built

classrooms and the
Barcelona, a

was repeated in

bar of the law

faculty of

the

Jaumes Fuster Library:
The library Jaume Fuster, with 5026 square meters and designed by Josep Llinàs Carmona is
located in the Plaça Lesseps of Gràcia district in Barcelona.
Expressing

the boundary condition of

the mountain-city of

Plaça

Lesseps, has

This element is used as a constant reference by the user at all the inside of the library.
The concept of covering, which already appears in the canopy of the entrance, has been
spread throughout the

the

without

concept vector of urban

interior of

difficulty on the

the

building

second

floor,

introducing double spaces that allow visibility of
the roof from the ground floor and the first floor.
Its

Other works made are the schools of Collblanc (1987-96) and

surface consists of four

auditorium, a

Torredembarra (1993-96) and the reform of the Metropol Theatre

children's

Image 45.1 Josep Llinàs

area,

exhibition
a

Inage 4.5.2 Library Jaume Fuster

room, an
hall, a café, a

multimedia

and a music and cinema room.
Josep Maria Jujol and Gibert in the year 1908. Furthermore, he built an apartment building in

floors with an

multipurpose

amphitheater, an

(1992-95, FAD award), in Tarragona, original built by the architect

Vallcarca (1991-96) and houses in Colònia Güell, in Santa Coloma de Cervelló (1991-94), and

led the

library to set up volumetrically from the roofs.

space that alters the nature of the objects that are displayed.

in Can Caralleu (1991-93).

2003),

and Josep Antoni Coderch.

4.5 JOSEP LLINÀS BIOGRAPHY

streets.

in Barcelona (1993-95) and the Council House of Vila-Seca in Tarragona (1995-98), as well as

room
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5.1 BACKGROUND

5. DESCRIPTIVE MEMORY
5.1 Background
5.1.1 Project's object
5.1.2 Description of the plot
5.1.3 Catalogue card of the architectural
patrimony
5.2 Description of the project
5.2.1 Urban data

5.1.1 Project object
The reform and expansion of an existing building, aimed to house a hotel at the
following location:
Address

C/ Carles Mercadé

Number./Parcel

17

Zone

Old town

Village

Sant Just Desvern

Postal code

08960

Municipality

Sant just Desvern

Shire

Baix Llobregat

5.1.2 Description of the plot
The building under study, known as Can Ginestar is located in Sant Just
Desvern,

Carles

Mercadé

street

number

17.

In the plot there are 1,791.63 square meters of urban garden with a local
character

and

4395.55

square

meters

of

community

facility

today.

The access to the plot are through Carles Mercadé street, Bonavista and a
pedestrian access through can Pedroseta
The

building

has

an

easy location for the
citizens

of

St.

Just

Desvern because it is a
pretty central area.

As

for

the

the

rest

of

citizens, it can only be
reached with local lines
as the line JT Lourdes Ntra Sra.de Lourdes or
private transport
Figure 5.1.2.1 Aerial view of Can Ginestar
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5.1.3 Catalogue card of the architectural patrimony

5.2 DESCRIPTION OF THE PROJECT
5.2.1 Urban data
The building is listed as a local cultural heritage, which is why this plot is
sorted in a different development plan from the buildings around it.
Existing approach

PGM of Barcelona. Special plan for protection and
rehabilitation of heritage

Soil Classification

Urban plot

Name of the zone

Key 6th ( urban garden from local character) and key7th
/community equipment)

Uses allowed

Other uses

Catalogue and Special Plan for Protection and Rehabilitation of Architectural Heritage.

Figure 5.2.1.1 City of St. Just Desvern 2011. Urban Planning.
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8. ANNEX II

Característiques tècniques:

8.2 CATÀLEGS COMERCIALS
PERFIL INCO 70.4 COLABORANT

8.2.1 ESTRUCTURA

Valors eficaços del perfil

INCOPERFIL

Espessor (mm)

Pes (Kg/m²)

Moment

Mòdul de

Mòdul de

Tal i com s'ha especificat anteriorment a l'apartat d'estructura es realitzarà a la

d'inèrcia

resistència +

resistència -

planta segona un nou forjat que descarregarà sobre les parets de càrrega. Aquest nou

(mm4/m)

(mm3/m)

(mm3/m)

forjat és del tipus xapa

0,75

8,71

780.682

12.627

15.672

col·laborant i descansa

1

11,61

1.038.647

23.588

26.593

1,2

13,93

1.316.341

33.280

33.400

sobre

perfils

metàl·lics

normalitzats. El sistema
escollit és INCO 70.4 de
INCOPERFIL,

aquest sistema s'estalvia
en

el

procés

FORJAT COL·LABORANT

amb
de

formigonat ja que no es
fan servir encofrats, sinó que la pròpia xapa grecada serveix d'encofrat i li proporciona al
forjat resistència a la flexió. Aquesta xapa estarà unida als perfils metàl·lics mitjançant
peces proporcionades per la mateixa empresa fabricadora dels perfils. Està
especialment dissenyat per instal·lar-lo sobre estructures metàl·liques, no obstant es pot

Pes propi del forjat (Kp/m²)
Espessor

Cantell del forjat (cm)

(mm)
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0,75

193

217

241

265

289

313

337

361

385

409

1

196

220

244

268

292

316

340

364

388

412

1,2

198

222

246

270

294

318

342

366

390

414

utilitzar igualment amb estructures de formigó , de fusta, sempre que es compleixin les
condicions de fixació i solapament adequades. Admet un ampli ventall d'aplicacions com
edificis industrials, oficines, edificis públics, magatzems, centres comercials i d'oci,
poliesportius, vivendes i aparcaments.
Avantatges:
- Menys pes propi

- No contamina altres materials

- S'eviten els apuntalaments

- Neteja

- Més econòmic

- Facilita la circulació entre plantes al no

- Òptim emmagatzematge en obra

existir apuntalaments

- Ràpida instal·lació

Volumetria i inèrcia llosa
Cantell forjat

Volum formigó

Inèrcia bruta

(cm)

(m³/m² de llosa)

(cm4/m)

12

0,077

6.917

14

0,097

11.042

16

0,117

16.313

18

0,137

22.981

20

0,157

31.256

21

0,167

36.064
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MATERIALS

ARMADURES

Acer del perfil

Diàmetre de les armadures de negatiu (mm²)

Límit elàstic (N/mm²)

320

Límit de ruptura (N/mm²)

(370,48)

Allargament ruptura mínima

25%

Qualitat d'acer base

S320GD

Mòdul elasticitat

2,1x105

Protecció galvanitzat

Z-275

Espessor

Cantell del forjat (cm)
12

0,75

Tipus de formigó

C-25

Resistència, fck (N/mm²)

25

Resistència tracció, fctk (N/mm²)

1,8

Mòdul elasticitat

20.314,40
≤0,4hc
≤b0/3

Dimensions d'àrid

≤tamís C,31,5 mm

15

16

17

18

19

20

21

8

810

10

12

12

12

12

12

12

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

1,2

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

19

20

Armadura de repartiment (mm)
Cantell del forjat (cm)
13

150x150x5

Formigó

14

1

12

MATERIALS

13

14

15
150x150x6

16

17

18

100x100x6

21
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8.2.2 TANCAMENTS
MUR CORTINA MX DE TECHNAL ASPECTE NUAGE
Estètica de façana de pell de vidre amb alumini ocult pel vidre. Conté peces de
seguretat que impedeixen la caiguda del vidre en cas de despreniment. Els marcs fixes i
les finestres italianes queden separats per 22 i 40 mm en els casos de les finestres
oscil·lobatents. Poligonals amb angles compresos entre 0º i 5º màxims entrants o
sortints.
L'estructura està formada per un conjunt de
perfils verticals i travessers horitzontals units
entre ells mitjançant embuts d'alumini anoditzant
especialment dissenyats. Els muntants verticals
són d'alumini extruït, dissenyats per la seva
resistència a la pressió del vent. Les dimensions
dels muntants són de 50 mm d'amplada amb una
profunditat segons les necessitats d'inèrcia (de 40
a 240 mm). Els travessers horitzontals també són
d'alumini

extruït,

dissenyats

per

la

seva

resistència al pes de l'element. La dimensió dels
travessers és de 50 mm d'amplada i la profunditat
la determina el càlcul.
L'envidrament es realitzarà encolant els vidres
amb silicona estructural, compostos per doble envidrament amb segellat resistent als
UV.
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8.2.3 COBERTA DE ZINC
VM ZINC DEXTER, INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA

1. Introduir el plec de l'element DEXTER superior en tota la longitud del plec inferior ja
instal·lat.
2. Abatre l'element i a continuació encaixar el perfil amb el plec oblic de l'element
DEXTER superior en el perfil del DEXTER inferior donant-li un efecte de fixació.
3. Desplaçar cap a dalt l'element DEXTER i encaixar el plec a la banda de solapament
de l'element DEXTER inferior. Deixar un joc de 3 mm entre els dos DEXTER per
permetre la dilatació
FIXACIÓ DEL SISTEMA
Els elements DEXTER estan fixats a la part superior per una pota de zinc i per dos
potes laterals instal·lades al perfil amb plec oblic:
1. Es fixa en el centre de la part superior de cada element DEXTER una pota de zinc.
2. Les potes laterals es poden col·locar durant la instal·lació o després d'haver col·locat
una fila vertical.

Aquestes disposicions permeten, per a cada element DEXTER, posicionar una pota
lateral al mig de l'element DEXTER i una segona pota a la zona d'encaix.

Les potes laterals es fixen en tota la longitud del perfil amb plec oblic cada 417 mm, a
excepció del llagrimall on l'espai entre les dos primeres potes és només de 352 mm. La

Aquesta última només s'instal·larà una vegada s'hagi col·locat el DEXTER superior per fixar

primera pota lateral està col·locada en el llagrimall a 185 mm del peu del primer

així els dos elements DEXTER en els dos perfils amb plec oblic superposats.

DEXTER.
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DETALLS
Clip de zinc

Clip d'acer inoxidable

1

2

Full de zinc

Acer inoxidable

Clip d'acer
inoxidable

Detall junta

Detall secció entarimat

1

2

1/2 Panell de la casa
Dexter

1/2 Panell de la casa
Dexter
Detall de carener

Detall d'instal·lació amb juntes alineades

Detall trobada esquerra
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8.2.4 PARTICIONS I ELEMENTS INTERIORS
MOVINORD
Descripció
• Partició desmuntable per elements de perfilaria oculta.
Dimensions
• Modulació horitzontal entre eixos estàndard: 1.200 mm
• Altures estàndards sòl/sostre: 2.700 y 3.100 mm
• Capacitat d'absorció de toleràncies en altura: ±20 mm
• Espessor de l'envà: 80 mm
• Peso/m2 amb taulells aglomerats de partícules de fusta:
20,5 kg
Estructura
• Perfils vistos i estructura interna d'acer galvanitzat
Sendzimir.
• Qualitat segons norma europea EN 10142-A1:1994
(DX51D+Z).
Pintura
• Tratamiento previ de desengreixant
• Aplicació electrostàtica de pintura en pols polièster o
epoxi-poliéster y polimeritzat al forn a 200º C.
• Espessor mitjà de capa de pintura: 50/60 µ.
• Tolerància: norma DIN 5033.
Paraments exteriors, llana mineral, portes y finestres
• Taulers aglomerats de partícules de fusta, aplacats amb revestiments
vinílics semi rígids,amb suport cel·lulòsic o de cotó, a elegir dins de la
col·lecció d'acabats Movinord.
Accessoris
• Bisares i resta d'accessoris metàl·lics tractats amb els
mateixos recobriments de pintura.
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8.2.5 FUSTERIA

PORTADEZA, DEZALAC 700

PORTADEZA, ECONATUR 124

Les portes dels banys tant de les habitacions també seran de la casa comercial
Portadeza tal i com s'indica.

Les portes de les zones comuns tindran l'estructura de les portes Econatur. Aquestes
presenten una ànima de fusta massissa muntada en sandwich amb dos taulells de MDP
i xapa de fusta natural. Aquest sandwich
li

proporciona

estructural

i

una

major

minimitza

estabilitat

l'aparició

de

torsions.
Per dur a terme l'ànima s'utilitzen fustes
massisses de plantacions de ràpida
reposició i en el seu procés de producció
s'ha

iniciat

optimització

especialment
i

re

en

aprofitament

la
dels

materials.

6
.
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8.2.6 CEL RAS
CERAMGUARD d'ARMSTRONG

ULTIMA DB d'ARMSTRONG
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8.2.7 PAVIMENT
APE, JUNCKERS, BAHRÉIN, ROSAGRES

(1) APE, Paviment ceràmic Jaima
(2) JUNCKERS,Tarima de parquet
arena de 45x45 cm.
flotant Nogal 120x20 cm.

(3) BAHRÉIN, Paviment de granit de (5) JUNCKERS,Tarima de parquet
50x50 cm.
flotant Jacoba 200x20 cm.

(6) APE, Paviment gres porcel·lànic (7) APE, Alicatat de color cru de
Beige de 30x30 cm.
15x45 cm.

ROSAGRES, Paviment gres artificial ROSAGRES, Paviment gres artificial
Aresenica.
Argenta.
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8.2.8 ASCENSORS
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8.2.9 AIGUA CALENTA SANITÀRIA
WAGNER, EURO C32/HTF/RH CAPTADOR SOLAR
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9. CONCLUSIONS
El fet d'escollir aquest edifici va ser per tres raons. Primerament

perquè era una

propietat pública i per tant tindria lliure accés a la documentació, al propi edifici i als
voltants.
En segon lloc, vaig trobar molt interessant poder treballar un edifici modernista lligat a
un annex contemporani realitzat per un arquitecte actual. I per últim, al ser construït el
1403 i rehabilitat un parell de vegades, ha estat un edifici que ha vist com Sant Just
Desvern ha anat canviant i expandint-se al llarg del temps.
La base d'aquest projecte ha estat la distribució, que no ha estat fàcil pel fet de tenir un
edifici modernista lligat a un annex contemporani.
A més, com que actualment forma part de l'ajuntament i té tot d'equipaments culturals
pels habitants de Sant Just Desvern,

vaig optar per fer-hi un auditori, sala de

conferències o teatre i una sala d'exposicions. D'aquesta manera no només té la
funcionalitat d'hotel sinó que també agafa un aire cultural.
Un cop finalitzat aquest projecte i si arribés el cas que es volgués realitzar, s'hauria de
veure si l'estructura de l'edifici suportaria la magnitud d'aquesta reforma i si l'ajuntament,
propietari de l'edifici li sortiria rentable realitzar tal inversió.
En definitiva puc fer una valoració molt positiva d'aquest projecte que ha aconseguit
motivar-me del primer a l'últim dia.
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