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L’habitació. Les habitacions es plantegen com un estudi sobre les mínimes dimensions per aconseguir un espai 
de confort i qualitat. Per tant, es pren com a punt de partida la tipologia d’habitació doble ja que és la més habitual 
i la que, alhora, requereix més espai. Per aconseguir la màxima compacitat de tots els actors que intervindran en 
el conjunt d’habitacions, s’agrupen entre si cada dues unitats, cosa que aporta molts avantatges. Per un costat, 
es permet agrupar els nuclis humits i per tant fer tot el sistema de sanejament més simple, a través del cel-ras 
inferior. L’altre  vantatge en aquest mateix sentit és el fet de facilitar enormement el subministrament i registre de 
les instal·lacions, tant de subministrament d’aigua com d’electricitat o com de clima. Degut a aquesta agrupació, 
la divisòria central entre les dues habitacions es pot desdibuixar, permetent a cada costat, prendre l’espai neces-
sari per a cada us. Com a conseqüència d’aquesta decisió, l’estructura de suport es planteja murària, però amb 
llums de 5,6 m. i que, per tant, inclouen dues unitats habitacional dintre d’una unitat estructural. Finalment i com 
a exemple de l’escala a la que s’ha arribat en l’estudi de l’habitació i com a resum de totes les decisions descrites 
amb anterioritat, la divisòria trencada entre habitacions, serà la que ens servirà per baixar totes les instal·lacions ja 
sigui d’aigua com d’electricitat o telecos als seus punts de consum ja que es duran a terme amb un doble mur de 
pladur aïllat amb fi  bres per augmentar l’aïllament acústic acabat amb panells de fusta DM xapada amb làmines de 
roure clar de la Borgonya francesa.

àmbits d’utilitat.

Les habitacions consten de tres unitats 
d’utilitat. La primera, un bany obert en 
el qual es fa us del que seria el passadís 
per a connectar les diferents peces i així 
treure el màxim partit a tot l’espai  ispo-
nible. Els segon és l’habitació pròpia-
ment dita amb l’accés a tots els espais 
d’emmagatzematge ja sigui en forma 
d’armari o calaixeres. Finalment, el gruix 
de façana és aprofi tat per introduir una 
taula per tal de permetre a l’usuari diver-
sifi car les seves activitats dins l’habitació.

categorització de particions interiors. 

Degut a la decisió principal d’agrupar dues 
unitats habitacionals dintre d’una unitat 
estructural, la divisòria interior que queda 
entre les habitacions pot desdibuixar-se 
per tal d’adaptar-se als usos que necessi-
ta cada costat. En aquest sentit i gràcies a 
la seva manca de requeriment estructural,  
es construirà amb un doble mur de pladur 
que  permetrà el pas d’instal·lacions, ja si-
gui de fontaneria en cas de la zona humi-
da com d’electricitat i telecomunicacions 
en cas de la zona del llit.

protecció solar.

A la cara interior de la façana que llinda 
amb l’habitació,s’ha a introduït una taula a 
75cm de la cota de terra, unes calaixeres 
sota la fi nestra i uns armaris sobre la ma-
teixa. Tot aquest desplegament d’espai, 
ens permetrà guanyar fi ns a 1 m. de pro-
funditat de façana cosa que al seu temps, 
ens permetrà crear uns brise soleil que 
protegiran l’interior de l’habitació dels ra-
jos de sol del nord oest, direcció a la qual 
està orientada la façana degut a la seva 
lluminositat constant.
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mampara de dutxa de vidre translúcid
practicable cap als dos costats i recollida 
d’aigua en canal inferior

armari d’emmagatzematge d’utensilis de bany
Moble de fusta DM lacat negre. 
Meitat inferior d’armari, meitat superior prestatges

acabat formal
panelat de fusta sobre subestructura d’enllatat per 
crear un pla de fusta enrasat al mur lacat negre

pas d’instal·lacions
totes les instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions i 
aigua sanitària es despengen des del cel-ras a través de 
la divisòria entre habitacions aprofi tant l’espai de la sub-
estructura
que deixa el doble mur de Pladur.

divisòria estructural
panell de KLH estructural e=128mm sense acabat 
superfi cial. La fusta queda vista. EI90.

protecció solar
lamel·les verticals d’alumini anoditzat lacat negre 
amagades en el mur lleuger de llates de fusta i aï-
llament rígid de poliestirè extruït, activades electròni-
cament

fi nestra practicable
fi nestra de doble vidre 4+10+4 practicable amb fusteria 
d’alumini anoditzat i trencament de pont tèrmic.  Pro-
tecció solar mitjançant una cortina de tela enrotllable 
amagada dins del cel-ras.

acabat de façana interior
lamel·les de fusta verticals sobre estructura de llates 
de fusta amb aïllament rígid i no hidròfi l de poliestirè 
extruït.

divisòria interior
doble mur d’estructura de perfi ls conformats d’alumini i plaques de guix 
laminat tipus Pladur. Aïllament interior de llana de roca com a aïllant acústic
i contra incendis. La solució proporciona un EI90. Acabat amb plafó de DM
xapat amb fullola de roure clar de la Borgonya francesa.

paviment de parquet de fusta de roure sobre rastrells, tot sobre aïlla-
ment acústic elastomèric per evitar transmetre soroll d’impacte.

pica rentamans
cubicle d’estructura lleugera d’alumini acabat amb 
fusta DM lacada negra per allotjar la pica de porce-
llanablanca amb formes cúbiques i el mirall.

acabat de façana interior
panells de fusta DM acabats amb xapa de roure amb 
envernissat clar sobre estructura de llates de fusta 
amb aïllament rígid i no hidròfi l de poliestirè extruït.

il·luminació del portal
dos leds de petites dimensions 3000K fi xats 
en una fusta DM darrere d’un metacrilat blanc 
per remarcar les entrades a les habitacions.

inodor amb la cisterna amagada 
sota lleixa de Pladur

controls i telèfon de dutxa d’alumini cromat.
Escarxofa quadrada centrada respecte el plat
de dutxa despenjada del cel-ras.

paviment de dutxa de taulons de fusta hi-
dròfuga de IPE. Desguàs lineal amb bonera 
plana d’alumini anoditzat lacat de negre

passos d’instal·lacions
instal·lacions de subministrament i saneja-
ment de cada dues habitacions. Tubs de 
coure per als subministrament i de PVC per 
al sanejament. Espai fàcilment registrable des 
del passadís

mur de contenció
mur de formigó armat amb drenatge exterior. Extradossat in-
terior amb estructura d’alumini conformat i replè d’aïllament 
tèrmic hidròfug, poliestirè extruït. Acabat amb fusta de roure 
de la Borgonya francesa.

mur de contenció
mur de formigó armat amb drenatge exterior. Extradossat in-
terior amb estructura d’alumini conformat i replè d’aïllament 
tèrmic hidròfug, poliestirè extruït. Acabat amb fusta de roure
de la Borgonya francesa.

gorja de llum i salt del cel-ras.
lluminària principal de l’espai, amagada dins una gorja del cel-
ras, per on també s’impulsarà l’aire climatitzat. Dos LEDs li-
neals solapats longitudinalment per dimensió màxima

marc per a la pica i el mirall
element d’estructura secundària d’alumini amb acabat de pa-
nells de fusta DM lacada negra per remarcar l’espai de la pica.
Sobresurt 10 cm. respecte el pla de la divisòria interior.

acabat interior dutxa
panells de fusta DM sobre doble envà de pladur, acabat amb 
laca negra mate per tal d’impermeabilitzar l’espai.

emmagatzematge
calaixera sota la pica feta amb fusta de DM xapada amb fullola
de roure clar francès. Acabat interior amb melamina negra.

sòcol
retranqueig d0una planja d’acabat respecte la línia d’acabat 
interio de fusta lacada per recular la trobada dels murs amb el 
terre per evitar que es vegi el desgast del material.

acabat mòdul de bany
doble mur de pladur acabat amb un pa-
nell de fusta DM lacada negra i polida

bucs d’emmagatzematge
fets amb fusta DM lacada negra per 
l’exterior i melamina negra a l’interior. 
guies ocultes  dels calaixos

fi nestra no practicable
fi nestra de doble vidre 4+10+4 fi xe amb 
fusteria d’alumini anoditzat i amb trenca-
ment de pont tèrmic

premarc del forat
panell de KLH fi xat mecànicament amb 
perfi ls d’acer a cada mur longitudinal de 
l’habitació com a premarc del forat que 
engloba la fi nestra i la taula.
Per la taula, acabat amb plafó DM acabat
amb fusta de roure llimada sense veta.

acabat: marc del mur
Xapa d’alumini lacat negre com a marc dins 
del mur per enquadrar la fi nestra i la taula 
dins d’un mateix element. Fixada mecàni-
cament als dos taulers transversals de
KLH.

ampit
acabat amb lamel·les horitzontals de fus-
ta hidròfuga de IPE sobre subestructura 
d’alumini. Escopidor amb un 3% de pen-
dent fet amb poliestirè extruït protegit per
xapa d’alumini anoditzat amb goteró.

mur exterior
mur estructural de formigó armat amb arma-
dures grifades per aconseguir el relleu neces-
sari per allotjar el revestiment de fusta. Aca-
bat interior de fusta de roure francès sobre
extradossat de mur amb Pladur.

accessoris
barra penjador d’acer inoxidable 
com a suport de tovalloles

armari
espai d’emmagatzematge principal. 
Armari lacat negre tant exterior com in-
terior i dues portes correderes de fusta

acabat inteiror dels espais de bany
Fusta DM sobre estructura de doble 
mur de pladur amb acabat lacat 
negre

maneta de la porta 
d’acer innoxidable mate
tancament mecànic amb lectura de targeta 
al pany de paret lateral a la porta, en ranura 
camufl ada al costat de la il·luminació.

il·luminació artifi cial
lluminària lineal LED allot-
jada dins d’una gorja en el 
cel-ras per marcar la linea-
litat del passadís. difusors 
solapats longitudinalment.

il·luminació artifi cial
lluminària lineal LED allotjada dins
d’una gorja en el cel-ras per em-
marcar el pla de façana

emmagatzematge
calaixeres sota la fi nestra amb dos ca-
laixos que s’obren amb el mecanisme 
anomenat “uñero” per evitar tiradors i 
remarcar juntes horitzontals.

marc de façana
perfi l d’acer lacat negre en forma de marc 
rectangular que serveix de tapeta per tots 
els premarcs i gruixos dels elements horit-
zontals que donen gruix a la façana.

il·luminació artifi cial
lluminària lineal LED encastada dins del cel-ras i
tapada amb un metacrilat blanc per tal que no 
es vegi el difusor. Alineació amb el requadre de
fusta de l’alçat per potenciar la transició.

premarc obertura + suport taula i emmagatzematge
panell KLH fi  xat lateralment als murs estructurals mitjançant perfi ls d’acer confor-
mats en calent que serveixen com a premarc tant de l’obertura com de suport de la
taula. Aquesta va acabada amb un panell de fusta DM xapa de roure clar acabat 
amb vernís de porus tancat i polit.

cel-ras
fals sostre suspès del forjat de KLH mitjançant 
tensors d’alumini amb sistema d’anul·lació acús-
tica i perfi ls omega principals i secundaris. Llana 
de roca sobre els panells de pladur per evitar res-
sonàncies interiors.

conductes de ventil·lació
conductes de renovació d’aire de les habitacions. Canalització a través del 
cel-ras i derivació fi ns a cada habitació amb fi nal al fan-coil de cada unitat per 
tal de fer l’intercanvi tèrmic. Captació i expulsió d’aire per la façana nord-est 
del bloc d’habitacions. Recuperador entàlpic a l’inici del circuit.

fan-coil.
mecanisme de climatització de l’espai. Serpentí d’aigua
calenta per a clima a través del qual es bufa aire aportat
des de l’exterior. Expulsió a través de reixeta lateral cap
a la zona del llit i mitjançant una canalització fi ns al llin-
dar de la porta per crear una cortina subtil d’aire i aïllar
correctament l’espai de bany

planta fugada
detall de les habitacions

secció fugada. alçat lateral
detall de les habitacions

secció fugada. alçat frontal
detall de les habitacions

pas d’instal·lacions
xarxa principal de distribució d’aigua freda, ACS i aigua per a clima de les habitacions. Conduc-
tes de coure fi xats per gravetat a suports d’alumini fi xats mecànicament al forjat de KLH. Deri-
vacions transversals per sobre dels conductes de ventil·lació per tal d’entrar a les habitacions a 
través del cel-ras i distribuir-se per l’interior de la doble divisòria de pladur.

paviment
parquet e=2cm sobre rastrells fi  xats sobre una capa 
elastomèrica per evitar transmetre el soroll d’impacte. 
Forjat de KLH de e=200mm recolzat isostàticament 
sobre els murs estructurals de KLH

paviment
parquet e=2cm sobre rastrells fi xats sobre una capa 
elastomèrica per evitar transmetre el soroll d’impacte.
Forjat de KLH de e=200mm recolzat isostàticament 
sobre els murs estructurals de KLH

divisòria interior
doble mur d’estructura de perfi ls conformats d’alumini i plaques de guix la-
minat tipus Plaudur. Aïllament interior de llana de roca com a aïllant acústic 
i contra incendis. La solució proporciona un EI90. Acabat amb plafó de DM
xapat amb fullola de roure clar de la Borgonya francesa

cel-ras
fals sostre suspès del forjat de KLH mitjançant 
tensors d’alumini amb sistema d’anul·lació acús-
tica i perfi ls omega principals i secundaris. Llana 
de roca sobre els panells de pladur per evitar res-
sonàncies interiors.

pas d’instal·lacions
totes les instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions i ai-
gua sanitària es despengen des del cel-ras a través de la di-
visòria entre habitacions aprofi tant l’espai de la subestructura
que deixa el doble mur de pladur.

divisòria estructural
panell de KLH estructural
e=128mm sense acabat 
superfi cial. La fusta que-
da vista. EI90


