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1. PROFESSIONALS QUE INTERNENEN
AUTOR:
Aquest projecte ha estat realitzat per les estudiants d’Arquitectura Tècnica
a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona: Mar Colet Martí amb DNI
46411688-B domiciliada al c/Julio Verne 10, 2n 1ª, (Barcelona) i Ivette Vilaró
López amb DNI 47792068-T domiciliada al c/ Rafel de Casanova 21, (Vic,
Barcelona).

1.PROFESSIONALS QUE INTERVENEN

TUTOR
El professor i arquitecte Rafael Marañon González ha participat com tutor
d’aquest Projecte Final de Carrera.
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CONTEXT I ENTORN

L’EDIFICI

L’origen d’aquesta fàbrica es remunta al 1950, per conèixer la seva
situació ens hem de situar a l’inici de l’arquitectura contemporània, on s’hi
destaca la simplificació de les formes, la inexistència d’ornamentació i la renúncia
conscient de la composició acadèmica clàssica, la qual va ser substituïda per
tendències modernistes com: el cubisme, l’expressionisme, el neoplasticisme, el
futurisme i altres. Però cal destacar de l’época l’ús de nous materials com l’acer i
el formigó armat, així com l’aplicació de tecnologies associades, fet determinant
pel qual va caviar per sempre la manera de projectar i construir els edificis i els
espais per la vida i activitat humana.

L’Edifici és una antiga fàbrica construïda l’any 1950, consta de dos grans
naus industrials, però pel projecte ens hem centrat en la nau de planta triangular.

Bonaventura Costa i Font, empresari de Barcelona, fa l’encàrrec a
l’Arquitecte Francesc Mitjans i Miró d’un edifici industrial. L’obra estarà feta l’any
1950, aquesta época es situa al principi de la carrera professional de l’arquitecte
Francesc Mitjans i Miró. La construcció de les naus industrials ocupa la totalitat
de dues manzanes limitades pels carrers abans anomenats: Arzobispo Padre
Claret, Navas de Tolosa, Concepción Arenal, Industria i Guinardó, separades entre
si pel carrer Castilla. Els edificis estan destinats a magatzems.

Donada la gran extensió del solar es van haver de tenir en compte la
quantitat de desnivells que presentava el terreny. Es va construir una planta
baixa a nivell de l’entrada a la fàbrica i un semi-sòtan a 40cm. desde el nivell de la
rasant a partir del punt més alt del perímetre.
El conjunt de l’edifici es va preveuré d’un Roberta tèrmica i translúcida en
dent de serra, orientada cap al Nord, amb armadures metàl·liques repenjades
sobre un mínim de ‘pies derechos‘. I tancada per una paret doble amb càmara
d’aire i finestres.
Els sótans, destinats a magatzems, es van projectar amb una sèrie de ‘pies
derechos’ de formigó intermedis a la prolongació del corresponents a la planta
baixa. Actualment tan el sótan com la Planta Baixa estan destinats a un pàrking.
La paret exterior es composarà d’un sòcol fins a 50 cm. Per sobre el nivell
de la planta baixa de mamposteria. I la resta de la façana doble de fàbrica de maó
vist, prolongada fins a tapar els pendents de la coberta, acabada per una franja de
pedra artificial i amb una successió de finestres impracticables, amb armadures
de formigó de dimensions variables. El color de la façana, és el mateix que el color
dels materials empleats en ella.
El sumatori de les superfícies tan en planta baixa com en planta soterrani
de les dues naus són:
- Planta Baixa = 10350.50 m²
- Planta Soterrani = 2513.05 m²
El pressupost inicial de l’obra va ser de:
- 3.250.000 ptes
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Carrer Navas de Tolosa nº 361, Barcelona.

Xamfrà Trinxant nº114 - Freser nº 103-127

Carrer Bisbe Pare Claret nº410
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Carrer Freser nº103-127

Xamfrà Bisbe Pare Claret nº 410 - Trinxant nº114
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L’ARQUITECTE
FRANCESC MITJANS i MIRÓ (1909-2006)

BIOGRAFIA
1909 Neix a Barcelona, Espanya.
1940 Títol d’ arquitecte per la Escola Superior d’ Arquitectura de Barcelona.
1965 Doctor arquitecte.
1990 Acadèmic d’ honor de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.
1996 Rep la Creu de Sant Jordi.
1996 Exposició "Fons del arxiu històric: Francesc Mitjans", Barcelona.
1987 Exposició "La arquitectura dels anys cinquanta a Barcelona", Barcelona.
2006 Mor el 20 de novembre a Barcelona, Espanya.
PROJECTES
1934 Casa del Barco, Sitges, Espanya.
1940 Edifici de vivendes Amigó 76, Barcelona, Espanya.
1952 Clínica Soler Roig, Barcelona, Espanya.
1954 Estadi del Futbol Club Barcelona, Barcelona, Espanya.
1956 Hotel Araxa, Palma de Mallorca, Espanya.
1958 Real Club Nàutic, Barcelona, Espanya.
1965 Edifici del Banco Atlàntic, Barcelona, Espanya.
1959 Edifici de vivendes Harry Walker, Barcelona, Espanya.
1960 Cámping La Ballena Alegre, Castelldefells, Espanya.
1960 Club Tennis Palma, Palma de Mallorca, Espanya.
1961 Hotel Palma Nova, Palma de Mallorca, Espanya.
1961 Hotel Palmyra, Sant Antoni Abad, Espanya.
1968 Edifici de vivendes Puerta de Hierro, Madrid, Espanya.
1971 Central Telefònica, Barcelona, Espanya.
1973 Sede Consorci Zona Franca, Barcelona, Espanya.
1973 Banc Fierro, Barcelona, Espanya.
1989 Edifici de vivendes Vila Olímpica, Barcelona, Espanya.
PREMIS
1963 Premi FAD de Arquitectura al conjunt de la seva obra.
2005 Premi Catalunya Construcció del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona.
2006 Premi Antonio Camuñas d’ Arquitectura.
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Francesc Mitjans va nèixer a Barcelona al 1909 i va morir als 96 anys. Va
començar a estudiar Arquitectura, però a causa de la Guerra Civil interrompí els
seus estudis, per finalment acabar-los a l’any 39.
Les primeres obres són de principis dels anys 30, una casa a Sitges i una
altra a Camprodon. Però la seva primera gran obra va venir de la mà d’un amic
seu de la infància, que va encarregar-li un edifici de vivendes del Carrer Amigó de
Barcelona.
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Més tard van arribar la Clínica Soler Roig, al carrer Freixa i un conjunt
d’edificis de vivendes a Barcelona i cases de la burgesia de la época, on es podia
observar sobretot al tractament de les façanes. Com és el cas de les cases de Via
Augusta-Santaló i sobretot en l’edifici del carrer Balmes 182 per encàrrec de La
Caixa.

Antiga Clínica Soler Roig, Barcelona. 1952
També s’ha de destacar un conjunt de cases aïllades a la zona alta de la
ciutat que deixaran pas a altres edificis importants a la carrera de Francesc
Mitjans com és per exemple, l’edifici per l’empresa Seida, composat de vivendes i
una estació de servei, magatzem i taller de l’empresa venedora d’automòbils.
Aquest edifici el va crear juntament amb Josep Soteras i Rafael Casals.

Edifici Carrer Amigó 76, Barcelona. 1940

Edifici que va estrenar i on hi va viure el mateix arquitecte. Va ser
projectat amb una façana singular amb una jardí i un aparcament, que l’any 42
era excepcional.
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Edifici SEIDA Avinguda Sarrià 130-152, Barcelona. 1940
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L’edifici de vivendes CYT a la Via Augusta de Barcelona, distribuït en tres
escales on es troben els elements més significatius de la seva arquitectura de
vanguardia.
Ja al 1954 arribarà l’encàrrec d’un Camp Nou pel Futbol Club Barcelona.
Aquesta obra la va fer amb col·laboracions de Josep Soteras i Llorenç Garcia
Borbón
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El conjunt de blocs retranquejats del Consorci de la Zona Franca, realitzats
en col·laboració dels germans Carles i Agustí Borrell i el fill de Francesc Mitjans,
Joan Pau Mitjans i Perelló. Altres projectes d’oficines són: l’edifici de Monitor de
Tuset, l’edifici Kursaal de Rambla Catalunya, el de Harry Walker a Avinguda
Tarradelles o l’edifici de Sant Elies.

Estadi del Fútbol Club Barcelona: Camp Nou, Barcelona. 1954
Després va fer altres conjunts de vivendes a Travessera de les Corts i el
conjunt Roma-2000. També va practicar noves tipologies de vivendes amb
col·laboracions de Josep Martorell, Oriol Bohigas i Manuel Ribas Piera, com per
exemple al carrer Escorial.
Una de les creacions més importants i notòries és la Torre del Banc Sabadell
al carrer Balmes de Barcelona, que juntament amb Santiago Balcells hi va recollir
l’experiència de diversos edificis construïts per tot Europa, especialment de
l’edifici Pirelli (de Gio Ponti) a Milán.

Edifici Harry Walker. Avinguda Josep Tarradellas 123-127, Barcelona. 1959

La única casa que va fer a Madrid , és la de Puerta del Hierro, amb algunes
sol.lucions adaptades del Edifici Seida.
Amb una ubicación singular s’ha de fer referència al conjunt de vivendes
del Barri Bon Pastor, modestos i de mínima superfície, projectats com a
alternativa a la exemplaritat de la Casa Bloc de Sant Andreu.
Les últimes obres han estat: tres torres a la Vila Olímpica (amb
col·laboració de Manuel Ribas Piera), i unes altres tres torres a la Avinguda de
Pedralbes entre d’altres. També s’ha de mencionar la ampliació de l’edifici de
Lluís Sagnier de La Caixa a Via Laietana, un conjunt de 100 vivendes unifamiliars
a Igualada (amb col·laboració de Joan Pau Mitjans) igual que l’Escola Municipal de
Rubí, la restauració del Palau Moja (Rambla-Portaferrissa) i la rehabilitació del
Saló de Consoles.

Edifici Banc Sabadell. Diagonal 407 bis, Barcelona. 1969
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L’edifici del Projecte de canvi d’ús, és tracta de La Antiga Fàbrica Costa i
Font de 1950. On actualment hi ha un pàrking.
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CRONOLOGIA
Els primers documents trobats del projecte de la Fàbrica Costa i Font es
remunten a la data del 1 de Juny 1946 on Francesc Mitjans i Miró exposa la
memòria del projecte per l’Ajuntament.
Van començar les obres i el següent document que es troba, data del 18
Març 1948, es tracta de la resposta a la instancia del propietari Bonaventura
Costa i Font, sol·liciten permís per conduir a la claveguera pública, les aigües
fecals i pluvials, procedents de la finca. La resposta de l’Ajuntament subscriu que
es podria concedir la autorització però respectant una sèrie de condicions,
detallades en el document.
També se sap que Bonaventura Costa i Font va presentar més instàncies,
entre d’altres, la del 4 d’Agost de 1949, relativa a una reclamació sobre l’import
dels drets de permís corresponents a la seva sol·licitud de permís per la
construcció del edifici industrial. Atenent que segons el Servei de Plànols de la
Ciutat, de data 26 de Juny de 1946, pels vials del carrer Fresser existeix un acord
per la seva expropiació, i que pels vials de la mateixa finca a la Avinguda de Sant
Antoni Mª Claret, no ha estat expropiat. El document comunica que: el servei es
reitera en el seu informe de data 3 de Desembre de 1948, acompanyat a títol
informatiu, de les fulles de taxació corresponents a la totalitat del projecte, que
anul·len i subtitularen a les de la data 3 de Desembre de 1948 .

Antiga Fàbrica Costa i Font. Carrer Trinxant 114, Barcelona. 1950

El conjunt de l’obra de Francesc Mitjans ha estat anal.litzat en diversos treballs
d’investigació, monografies i articles. La seva obra s’estudia en les Escoles
d’Arquitectura del país.
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3. ESTAT ACTUAL
OBJECTE DE L’INFORME
INFORMACIÓ DE L’EDIFICI
ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL
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OBJECTE DE L’INFORME

ANÀLISIS DE L’ESTAT ACTUAL

Amb aquest informe es pretén fer un estudi previ de la situació actual de
l’edifici per, posteriorment, actuar sobre les deficiències I tornar l’estabilitat
estructural I seguretat del mateix. Cal estudiar la possible adaptació de la nau a
un ús de vivenda, objectiu d’aquest projecte.

La nau estudiada de l’antiga fàbrica Bonaventura Costa i Font forma part
d’un conjunt de dos edificis. L’edifici estudiat ocupa una manzana a la ciutat de
Barcelona. La seva construcció és del 1946.
En les següents fotografies es representa l’estat actual de l’edifici:

L’estudi consistirà en el següent:
-

-

Analitzar l’estat actual de l’edifici, especialment des del punt de vista
estructural
Valorar quin programa de cales serà necessari realitzar per
profunditzar en el coneixement de l’edifici per la seva posterior
recuperació.
Establir criteris d’intervenció per adaptar l’edifici al seu nou ús.

INFORMACIÓ DE L’EDIFICI
L’actual informe es desenvolupa en base a la inspecció ocular i reportatge
fotogràfic realitzat durant l’any 2008.
COMPOSICIÓ GENERAL DE L’EDIFICI
En el que fa referència al seu volum, l’edifici està compost per dos cossos
principals, un de geometria aproximadament quadrangular i un segon de forma
triangular. Aquest projecte es centrarà en el canvi d’ús del cos triangular.
Actualment l’edifici està compost per 2 nivells: planta soterrani i planta
baixa. A la soterrani l’estructura estarà formada per pilars i jàsseres metàl·liques.
A la planta baixa cal destacar les grans llums apta per condicionar-la per facilitar
el transit de vehicles per ella. L’edifici esta solucionat mitjançant una coberta
dentada típica d’edificis industrials acabada amb vidres a través de la qual aporta
lluminositat a l’interior.

Planta Baixa

La construcció va ser destinada a un pàrking. És per això que no té
elements interiors de divisió. Això ho converteix en un edifici senzill des del punt
de vista estètic i estructural. Aquest fet, destaca el seu caràcter totalment
industrial.
Els accessos a l’edifici es troben en dues entrades diferents. Una situada al
xamfrà del carrer Trinxant I Freser per accedir a la planta soterrani I l’altra
situada al carrer Trinxant a nivell de planta baixa.
Si ens referim a la seva estètica exterior trobem moltes obertures de grans
dimensions la qual cosa aporta una gran lluminositat a l’interior de l’edifici ja que
es crea un sol espai. Es diferencien dos tipus d’obertures, les col·locades a la
planta soterrani de poca alçada i les de planta baixa les quals tenen una alçada de
6,2 m.
__________________________________________________________________________________ 29

Façana nord, des de l’interior de l’edifici.
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Planta soterrani
Planta baixa cap al sud
CARACTERÍSTIQUES INTERIORS DE L’EDIFICI
En les següents fotografies mostrarem algunes de les patologies de
l’estructura de l’edifici actual.

Coberta vista des de l’interior

En aquesta fotografia es pot observar, com a cedit la coberta, creant una
fletxa.
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En aquesta fotografia es pot observar, el desgast dels recobriments dels
pilars, el qual està trencat.

Tot el paviment interior està desgastat per la fricció I algunes de les
baldoses estan trencades.
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4. MEMÒRIA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
CUMPLIMENT CTE
CUMPLIMENT D. HABITABILITAT
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MEMORIA DESCRIPTIVA
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seu accés registral aniran a compte de l’autoritzat.

SITUACIÓ I ENTORN

En relació amb l’oració existent per al sòl urbà, aquest Pla:

L’edifici objecte de ‘estudi, denominat “ Antiga fàbrica Bonaventura Costa i
Font” està situat a la ciutat de Barcelona concretament al barri de Horta-Guinardó,
al carrer Trinxant núm. 114.

-Modifica el planejament, quant a localització de sistemes generals, per
atendre, especialment, les exigències majors d’espais lliures, xarxa viària i
equipaments, conseqüència del desenvolupament econòmic i social.

L’antiga edifici industrial ocupa tota la manzana situada entre els carrers
Trinxant 114, carrer Fresser 103-127 carrer Sant Antoni Maria Claret 410 i
cantonada al carrer Navas i Tolosa, amb una superfície construïda en planta de
4.259,90 m2 . Això el converteix en l’edificació mes gran en extensió del seu entorn,
on trobem vivendes plurifamiliars. L’edifici ocupa la totalitat del solar.

- Respecta les determinacions sobre sistemes locals o complementaris de
plans anteriors, segons que preveu l’article 167, amb les modificacions i
perfeccionaments que figuren als plànols d’ordenació.

Actualment l’accés a l’edifici, el qual funciona com a pàrking es troba a la
façana del carrer Trinxant.

- Manté les ordenacions de volums individualitzades a cada sector,
provinents de plans parcials o d’ordenacions d’illa anteriors, mitjançant la
qualificació d’aquestes com a zona subjecta a ordenació volumètrica específica
anterior.

Per accedir a l’edifici es pot fer amb cotxe, o transport públic, amb metro
línia 5 a la parada de metro de Camp de l’Arpa o amb l’autobús (B22) que connecta
l’hospital Sant Pau amb Badalona.

- S’estableix una correlació entre la zonificació de 1953 i la del Pla present,
amb les modificacions que, quant a delimitació de zones es representen als plànols
d’ordenació, i respecte al règim urbanístic resulten del títol IV d’aquestes Normes,
per complir l’objectiu de la revisió.

NORMATIVA URBANÍSTICA

En relació amb el desenvolupament d’aquest Pla General per al sòl urbà, s’hi
assenyalen:

El Pla d’Ordenació Urbanística metropolitana de Barcelona està definit pel
Decret llei 5/1974, del 24 ‘d’agost. L’objecte d’aquet pla és l’ordenació urbanística
del territori. La referència a la Llei del sòl, feta en aquests articles remet a la Llei
sobre el règim del sòl i l’ordenació urbana.

- Àmbits que requereixen operacions de reforma interior amb la finalitat
d’incrementar els estàndards d’espais verds i equipaments, la seva delimitació
aparells als plànols b 1 a escala 1:10.000 amb la indicació (SRI).

L’obligatorietat de l’observança d’aquest Pla comporta les limitacions que
estableix l’article 58 de la Llei del Sòl. Amb caràcter excepcional, i sempre que hi
concorrin tots i cadascun dels requisits que diu el paràgraf següent, els
ajuntaments podran, amb l’informe favorable previ de la
Corporació Metropolitana de Barcelona, autoritzar usos o obres no previstos al Pla.
Perquè puguin autoritzar-se usos i obres no previstos al Pla, hauran de concórrer
els requisits següents:
- Tenir un caràcter provisional i no naturalesa o finalitat permanents.
- No dificultar l’execució del Pla general o dels plans que, en
desenvolupament d’aquest, s’aprovin.
- L’autorització prevista als apartats anteriors s’haurà d’atorgar a precari.
Els usos i les obres hauran de cessar o d’enderrocar-se sense dret a
indemnització quan l’administració atorgant acordi la revocació de
l’autorització. No podran iniciar-se les obres o els usos sense que s’hagi
formalitzat prèviament, en document públic, que s’ha fet constar al Registre
de la Propietat l’atorgament de l’autorització, la seva naturalesa i el caràcter
no indemnitzable de la revocació de la llicència i del cessament i demolició
dels usos i obres. Les despeses de formalització del document públic i del
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- Unitats d’actuació per a l’execució del Pla, expressament assenyalades als
plànols b 1 a escala 1:10.000.
- Sectors on la naturalesa de les modificacions introduïdes pel Pla obliga a
acomodar l’ordenació física mitjançant estudis de detall o plans especials de
reforma interior, són indicats als plànols a escala 1:2.000.
Aquest arxiu qualifica l’edifici “Bonaventura Costa i Font” dintre de la
tipologia de Zona de densificació urbana semintensiva.
Definició:
Aquesta zona comprèn els eixamples intensiu i semiintensiu, urbans,
suburbans i d’extensió urbana, amb ús d’habitatge, prioritàriament, necessitats de
millora urbana per a corregir la densificació congestiva i augmentar els nivells de
dotacions, serveis i espais verds locals.
Edificabilitat:
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L’edificabilitat a les zones de densificació urbana es defineix per
l’envolupant màxima de volum que resulti de l’aplicació de les condicions
d’edificació en aquesta zona i dels paràmetres del tipus d’ordenació segons
alineacions de vial.
L’índex d’edificabilitat net per a les actuacions en aquesta zona mitjançant plans
especials de reforma interior o estudis de detall, d’ordenació de volums, es fixa en
2,20 m2st/m2s a la subzona I, intensiva, i 1,80 m2st/m2s per a la subzona II,
semiintensiva.
L’índex d’edificabilitat zonal és d’1,20 m2 st/m2s per a la subzona I, intensiva, i
d’1,00 mst/m2s per a la subzona II, semiintensiva.
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Condicions d’edificació: subzona II, semiintensiva.
Les condicions que regeixen l’edificació a la subzona II, semiintensiva, de les
zones de densificació urbana són les següents:
Alineacions. Només s’admet la reculada a l’alineació vial (en planta pis),
regulada de conformitat amb les condicions generals del tipus d’ordenació segons
alineacions de vial.
Alçades. L’alçada reguladora màxima i el nombre de plantes es determina
segons l’amplada del vial al qual afronti l’edificació, d’acord amb el quadre següent:

Nombre màxim d’habitatges per parcel·la:
Les edificacions que s’aixequin a la subzona I, intensiva, i a la subzona II,
semiintensiva, no podran depassar per parcel·la un nombre d’habitatges igual al
que resulti per excés d’aplicar el màxim de 350 i 250 habitatges, respectivament,
per hectàrea de sòl, o part proporcional, edificable a l’alçada reguladora
corresponent.

Amplada de vial (metres)

Alçada màxima (metres)

De menys de 8 m.
De 8 a menys de 11 m
De 11 a menys de 15 m
De 15 en endavant

7,55
10,60
13,65
16,70

Nombre
plantes
PB+1P
PB+2P
PB+3P
PB+4P

màxim

de

Actuacions de reforma interior:
Els sectors que no assoleixin els estàndards d’espais verds i de dotacions
comunitàries en proporció a la densitat de població, podran ser objecte
d’actuacions de reforma interior per a millorar aquells nivells o reduir el potencial
edificable de manera homogènia en tota la zona o subzona.
El Pla Especial de Reforma Interior inclourà un estudi d’etapes per a l’execució de
la reforma interior d’acord amb la major densificació i insuficiència d’espais lliures
i dotacions del desenvolupament de l’edificació en els cinc anys anteriors en la
unitat de zona, com també del grau de densificació assolit.
Estàndards en operacions de reforma interior:
Els Plans de Reforma Interior que s’elaborin per a actuacions en zones de
densificació
urbana hauran de respectar les determinacions contingudes a la taula següent:

Subzona
Intensiva
Semintensiva

Densitat
neta
Percentatge de vials
màxima
i estacionaments
habitatges
220 hab./ha
28,80%
175 hab./ha
24,50%

Percentatges
d’espais
verds
locals i dotacions
25,70%
17,50%

L’alçada mínima de la planta baixa serà l’establerta de manera general a les
disposicions comunes al tipus d’ordenació segons alineacions de vial.
L’alçada màxima total, inclòs el forjat, ha de ser de 2,75 m. per planta pis,
excepte a les edificacions amb façana a carrer de més de 15 m., a les quals serà
obligada l’alçada mínima de 3,05 m.
Façana mínima. L’amplada mínima de façana permesa ha de ser de 6,50 m.
excepte en les situacions existents en el moment d’aprovació d’aquest Pla general
amb construccions laterals que impedeixin l’esmentada façana, per a les quals el
mínim es redueix a 4,50 m.
Cossos sortints. Es prohibeixen els cossos sortints tancats o semitancats als
edificis amb façana a vials de menys d’11 m. d’amplada.
Espai lliure interior d’illa. L’edificació a l’interior d’illa, quan sigui permesa
en les condicions generals de tipus d’ordenació segons alineacions de vial, no pot
depassar l’alçada lliure de 3,30 m. amidats des de la cota de referència de l’alçada
reguladora i haurà de cobrir se mitjançant terrat.

PROGRAMA DE NECESSITATS
Tipus d’ordenació:
A les subzones de la zona de densificació urbana el tipus d’ordenació és el
d’edificacions segons alineacions de vial.

L’objecte d’aquest projecte és la remodelació dels espais interior de l’antiga
fàbrica Bonaventura Cosa i Font, per adaptar-la a un nou ús de vivendes. Es
mantindrà la façana per tal de mantenir exteriorment l’ús inicial de la vivenda.
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Les necessitats són les d’un edifici plurifamiliar format per un conjunt de
vivendes unifamiliars adossades. Es compon de 35 vivendes tipo dúplex, en planta
baixa i planta primera, una porteria i una sala de reunions situades a la planta
baixa i dues vivendes tipo loft a la planta primera. A la planta subterrània hi haurà
un pàrquing privat pels veïns de la vivenda.

Les dues naus estan formades per planta subterrània, planta baixa i planta
pis. Degut a que es una zona amb pendent la planta subterrània ocuparà la meitat
de la superfície de la planta baixa. La coberta de les naus és una coberta típica del
edificis industrials , coberta dentada. La nau sud conté un pati interior mentres que
la nau nord ocupa tota la superfície però si que té una xemeneia d’obra situada al
centre aproximadament.

A l’interior de la vivenda es farà un pati de veïns , zona d’oci, espai verd,
d’accés peatonal i accés exclusiu de vehicles per manteniment o ocasions especials,
conservant l’antiga xemeneia de la part central de la fàbrica per conservar l’esperit
de l’antiga ús de l’edifici. L’accés al garatge amb vehicles es farà des del xamfrà
comprès entre el carrer Trinxant i el carrer Fresser, i peatonalment també hi
podràs accedir des del carrer Navas i Tolosa. Peatonalment podrem accedir a
l’edifici des del Carrer Navas i Tolosa, on trobem l’entrada principal amb la
porteria o des del carrer Trinxant on hi haura una entrada de vehicles exclusius
regulada per una barrera.
Com s’ha dit anteriorment per mantenir l’aspecte exterior d’edifici
industrial es mantindrà tota la façana i la xemeneia central, conservant les plantes
ja existents.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
L’edifici objecte de l’estudi, l’antiga fàbrica Bonaventura Costa i Font, està
format per dues naus, tal i com s’indica en la imatge, mitjançant un requadre
vermell, separades mitjançant el carrer Trinxant. La nau sud, té una forma
poligonal més aviat quadrada, mentres que la nau nord, la qual és estudiada en
aquest projecte (encerclada amb una circumferència taronja) té forma poligonal
similar a un triangle amb una punta arrodonida al nord situada al carrer Navàs i
Tolosa.

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor .
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S’ha mantingut l’accés situat al xamfrà entre el carrer Fresser i el carrer
Trinxant, com accés a la planta subterrània mitjançant vehicles. A més a més s’ha
creat un nou accés a nivell de planta baixa situat a la meitat de la façana del carrer
Trinxant com accés privat de vehicles, amb ús exclusiu per manteniment o
realització de mudances, aquest accés estarà regulat per una barrera mitjançant un
porter automàtic amb videocamara que connectarà amb la porteria situada a la
part nord de l’edifici, aquest accés també serà peatonal pels habitants que tinguin
la seva vivenda situada a la part sud de l’edifici.
A més a més s’ha situat l’entrada principal a la part arrodonida de l’edifici,
és a dir a la zona nord. Aquest accés és a nivell de la planta subterrània i també
estarà regulat per un porter automàtic, la porteria situada a la planta baixa en el
mateix sector tindrà vista directe a l’entrada principal, degut al doble espai de la
zona arrodonida. Per accedir a la planta baixa hi ha una escalinata central i un
ascensor. Des d’aquest accés també permet accedir al garatge mitjançant una porta
amb ús d’una clau, ja que serà una zona restringida, reservada exclusivament als
propietaris d’una plaça de pàrquing en aquesta planta. Des de l’interior del garatge
podràs accedir a la planta baixa de forma peatonal de dues formes, per l’extrem
sud on hi ha una escala i ascensor que connecta la planta subterrània amb la planta
baixa directament al pati exterior a la zona on trobem la sala de reunions de la
comunitat de veïns. L’altre accés està a la zona nord mitjançant un conjunt de dues
portes les quals la última està regulada mitjançant una clau per tal de prohibir
l’accés als no propietaris, aquesta connectarà amb l’entrada principal.
El vestíbul situat a la zona nord a la planta baixa, connecta l’accés principal
amb la porteria i amb el pati exterior a partir del qual s’accedirà a les diferent
vivendes loft-duplex. Situat al costat del vestíbul però amb la necessitat de sortir a
l’exterior a través d’unes portes vidrieres en una zona de porxo trobem una altra
escala i ascensor que connectarà amb la planta pis i permetrà l’accés a les vivendes
tipo loft situades a la zona arrodonida. Des del pati interior s’accedirà a les
diferents vivendes loft tipo duplex, les quals tenen una escala interior privada que
connecta la planta baixa amb la planta pis.
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Estructuralment s’han utilitzat bigues i pilars, i forjats unidireccionals. Les
plantes són diferents formes i superfícies tal i com s’indica a continuació:

serà una zona verda on també trobarem diferents arbres i una zona central
aixecada amb un paviment similar al del perímetre del pati de pedra sobre el qual
es manté l’antiga xemeneia de la fàbrica.
Per entrar en profunditat en l’estudi del nou edifici s’ha d’accedir a les
vivendes loft tipo dúplex i les vivendes loft. Degut a la geometria de l’edifici s’han
creat diferents tipus de vivendes:
VIVENDA TIPUS 1

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor .

Planta subterrània

Planta Baixa

Són vivendes loft tipo dúplex. Connecten interiorment la planta baixa amb
la planta pis. L’accés es fa des del pati interior a la planta baixa trobem el rebedor,
la cuina, un lavabo, el menjador i la sala d’estar.
Planta Pis

La planta subterrània, té aproximadament la meitat de la superfície vers les
altres plantes degut al desnivell geogràfic de la zona on es troba l’edifici. Els pilars
s’han col·locat de forma rítmica per tal de seguir una quadrícula cada 6 metres, i a
la zona arrodonida s’han col·locat de tal forma que permeti als vehicles girar per
tal de poder circular pel centre en dos sentits. Degut al desnivell esmentat
permetrar tenir els diferents accessos a l’edifici a través de la planta subterrània i
la planta baixa.
Al forjat de planta baixa trobarem un doble espai en la zona nord de l’edifici,
la zona arrodonida limitat per una vidriera que permetrà tenir vista directe de la
porteria a la porta principal i també servirà de protecció per la diferencia d’alçada.
Es crearà una petita estructura metàl·lica d’un metre d’amplada similar a un
passadís amb una barana de 0,95 m d’alçada d’ús exclusiu de manteniment per tal
de poder accedir a les grans vidrieres situades a la façana exterior des de l’interior
de l’edifici. Per accedir al pati des del vestíbul hi ha una vidriera amb dues portes
correderes automàtiques de vidre.
Situat al costat de la porteria trobarem un petit magatzem al qual s’accedirà
des del vestíbul i des de la porteria mitjançant una porta convencional i una porta
corredera on romandrà la sala de comptadors. El recorregut de les instal·lacions
serà per calaixos d’obra i per zones de fals sostre per tal de dissimular-les.
Totes les vivendes tindran obertures a l’exterior, és a dir a la ciutat cada una
al seu carrer segons la façana a la qual es trobin situades i al pati interior. Els
accessos a les diferents vivendes sempre es farà des de l’interior. A la part d’accés
al vestíbul des del pati interior situat just abans de la vidriera i haurà una zona de
porxo. A la part central del pati hi haurà un terraplè de gespa per tal de crear
privacitat entre les diferents vivendes i aviat la vista directa a la resta d’habitatges,
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La distribució ha estat pensada per tal de resultar el més còmoda possible i
a l’hora obtenir un bon resultat final estèticament també. Entrant per l’entrada
principal trobem el rebedor que connecta directament amb l’escala i la cuina. La
cuina tindrà ventil·lació natural al pati interior i estarà situada al principi de la
vivenda. Tindrà dos accessos; des del rebedor, i des d’un petit vestíbul creat entre
el bany i el menjador. Situat al costat de la cuina tindrem un petit lavabo per tal de
tenir les cambres humides el més juntes possibles. Situat al final de la vivenda i
mitjançant una porta corredera situada en el vestíbul esmentat anteriorment
trobarem una zona d’office, separat per un envà de mitja alçada que el separarà de
la zona d’estar, la qual tindrà una gran finestra situada a la façana exterior que
aportarà una gran lluminositat en aquesta sala. L’escala serà d’un sol tram i estarà
situada a un dels extrems de la vivenda. Tindrà una barana de 0,95 m d’alçada en
mig tram i la resta estarà tancada a traves d’un envà que permetrà separa la zona
d’escala de la d’estar.
A la planta pis s’ha col·locat la zona nocturna la qual també ha set estudiada
creant així un passadís que connecta l’habitació individual, amb un bany complet i
amb la suite. La cuit estarà formada per una habitació matrimonial, un bany i una
zona de vestuari separada per un envà.
Totes les habitacions de la vivenda tindran ventil·lació directe excepte els
banys i el lavabo que tindrà una ventilació forçada a través d’un shunt.
VIVENDES TIPUS 2
La vivenda serà també una vivenda loft tipo dúplex, però està situada al
xamfrà situat entre el carrer Sant Antoni Maria Claret i el carrer Trinxant, les seves
dimensions lleugerament superiors i la seva geometria han permès un altre tipus
de distribució:
A la planta baixa romandrà la zona de dia un cop realitzat l’accés a la
vivenda es troba un petit rebedor obert que connecta amb un bany la cuina i la
zona d’estar. El bany te ventil·lació natural a l’exterior a traves d’una obertura
practicable a la façana interior amb un vidre translúcid. Aquest bany tindrà una
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dutxa un lavabo i un wc. La cuina també tindrà ventil·lacio natural a través de la
façana exterior, aquesta estarà en contacte directe amb el menjador, el qual estarà
lleugerament separat de la zona d’estar per un envà de mitja altura. a l’extrem de la
vivenda trobarem l’escala que connecta la planta baixa amb la planta pis, per
accedir a l’escala des del rebedor hi ha un petit passadís obert.
A la planta pis s’ha col·locat un cop més la zona nocturna un cop finalitzada
l’escala hi ha un passadís definit per un conjunt de parets retranquejades les quals
donen accés a una habitació individual amb zona d’estudi i zona vestuari amb
ventil·lació a la façana exterior, una habitació matrimonial amb zona de vestuari
també i ventil·lació a la façana exterior i un bany complet amb ventil·lació a la
façana interior. Davant del bany trobem una petita zona d’estar amb ventil·lació a
l’exterior mitjançant la façana interior.
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VIVENDA TIPUS 7
És una vivenda loft tipo dúplex situada al xamfrà comprès entre el carrer
Trinxant i el carrer Fresser. La planta baixa situada al costat de la sala de reunions
de la comunitat tindrà una zona d’estudi, format per un petit despatx i una sala
d’estar i l’escala que comunicarà amb la planta pis.

La vivenda tipus 4 serà una vivenda loft tipo dúplex simètrica a la vivenda 1
amb les mateixes condicions esmentades anteriorment.

A la planta pis, un cop dalt de l’escala trobem una porta d’accés a la pròpia
vivenda, un cop dins la vivenda trobem un petit rebedor amb dos portes que
condueixen a la zona nocturna la corredera, la qual a través d’un passadís connecta
un bany complet, una habitació doble amb pròpia zona de vestidor i tocador amb
una habitació matrimonial amb vestidor propi i zona tocador separada mitjançant
un moble i un altre bany complet. Cap del banys d’aquesta vivenda té ventil·lació
natural, és ventil·lació forçada a traves de shunts. Des del petit rebedor si
accedeixes a l’altre porta trobes un petit rebedor que connecta un lavabo, amb el
menjador, mitjançant una altra porta amb la sala d’estar, i en aquest petit rebedor
també hi ha una porta que et condueix a un ascensor privat que connecta la planta
baixa amb l’interior del pis. Aquest ascensor té una clau per tal de ser d’ús privat.
Mitjançant el menjador també hi ha una porta que connecta amb la cuina la qual té
una porta de vidre que et porta a un petit rebost. La cuina té ventil·lació natural
mitjançant la façana exterior. Del menjador també hi ha una porta que permet
accedir a la sala d’estar la qual queda perfectament aïllada de la resta de sales de la
vivenda, i té una petita porta amb la qual arribes un petit armari.

VIVENDES TIPUS 5

VIVENDA TIPUS 8

La vivenda és una vivenda loft tipo dúplex situada sobre un dels accessos a
l’habitatge, concretament el situat a la meitat del carrer Trinxant amb accés regulat
per barrera a planta baixa.
La planta baixa, està dedicada a zona de dia i es exactament igual a la vivenda tipo
4 i manté les mateixes condicions esmentades.

Es una vivenda loft tipo dúplex similar a les vivendes tipus 1 i 4 però es
diferencia per la superfície construïda.

VIVENDES TIPUS 3
La vivenda tipus 3 serà una vivenda loft tipo dúplex simètrica a la vivenda 2
amb les mateixes condicions esmentades anteriorment.
VIVENDES TIPUS 4

La planta pis està dedicada a la zona nocturna però divergeix de la planta
pis de la vivenda tipo 4 per la superfície ja que és lleugerament superior degut al
cobriment de l’accés de planta baixa. En aquesta planta trobem un passadís que
connecta la suite, formada per una habitació matrimonial amb zona de tocador i
zona de vestuari i un bany privat, amb una zona d’estar formada per sofàs i una
televisió. D’aquesta zona sorgeix un altre passadís que connecta una habitació
doble amb un bany complet i amb una altra habitació dobles. Ambdues habitacions
tenen la pròpia zona de vestuari i la zona d’estudi o tocador.
VIVENDA TIPUS 6

A la planta baixa trobem la zona de dia, hi divergeix de la vivendes tipus 1 i
4 perquè l’entrada principal està situada més a l’interior, això crea un petit rebedor
que connecta amb un espai lliure on trobem el menjador i la sala d’estar separats
per un petit moble i de forma independent la cuina amb ventil·lació exterior per la
façana interior i un lavabo amb ventil·lació forçada. També trobem l’arranque de
l’escala que connecta la planta baixa amb la planta pis
A la planta pis trobem la zona nocturna on hi ha un passadís amb una zona
d’armaris, i a través del passadís hi ha diferent portes que connecten; una
habitació individual, amb ventil·lació exterior a la façana interior i accés a una
terrassa d’ús privatiu, una altra habitació individual amb accés a la terrassa d’ús
particular també, un bany complet amb ventil·lació exterior a la façana interior en
contacte amb la terrassa utilitzant un vidre translúcid, i una suite amb vestidor i
bany propi amb ventil·lació forçada.

La vivenda tipus 6 serà una vivenda loft tipo dúplex simètrica a la vivenda 5
amb les mateixes condicions esmentades anteriorment.
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VIVENDA TIPUS 9

LA PORTERIA

És una vivenda tipo loft, situada a la planta pis de l’edifici, concretament a la
zona arrodonida al cantó est, per accedir-hi es fa des de la terrassa de la planta pis
que és de ús comunitari situada sobre el porxo de la planta baixa.

La porteria es una vivenda situada a la planta baixa, al sector nord-est la
qual tindrà vista directa a l’entrada principal , tindrà zona de recepció i a l’interior
una zona lliure on trobarem la cuina, menjador i estar, amb ventil·lació exterior
una habitació individual i un bany. Al costat de la porteria trobarem una salamagatzem que serà el cuarto de comptadors.

A la zona de dia, trobarem el menjador, en contacte amb la sala d’estar que
es trobarà a la zona mes arrodonida i els grans finestrals aportaran llum a la zona, i
una cuina tipo americana amb contacte amb el menjador amb ventil·lació directe
amb l’exterior.

SALA COMUNITARIA
Situada al sector sud est, sota de la vivenda tipus 7. S’accedeix des del pati
interior i esta en contacte amb l’exterior a través de la façana exterior. Serà una
sala destinada a la comunitat de veïns per dedicar-hi diverses activitats i inclús
reunions de propietaris, la sala disposarà de taula amb cadires i zona d’estar.

QUADRE DE SUPERFÍCIES

VIVENDA TIPUS 10

Dintre la vivenda trobem un petit rebedor que divideix la zona de dia de la
zona nocturna , a la zona de dia trobem el menjador amb un envà de mitja alçada
que divideix la sala d’estar, la qual esta en contacte amb els grans finestrals de la
façana exterior i aporten lluminositat, i la cuina, la qual te ventil·lació amb
l’exterior a través de la finestra de la façana exterior.
Des del rebedor si en dirigim a la zona de nit es crea un petit passadís que
connecta una habitació individual amb contacte amb la terrassa comunitària amb
zona d’estudi i de vestuari propi, un bany complet, una suite amb un vestuari propi
l’habitació matrimonial i un bany, i una habitació doble amb vestuari propi. En
aquesta vivenda els banys tenen ventil·lació forçada a través de shunts.

VIVENDA TIPUS 1

És una vivenda tipo loft, similar a la vivenda tipus 9, s’accedeix de la mateixa
forma, i està situada a la part oest de la zona arrodonida.

QUADRE DE SUPERFÍCIES
PLANTA BAIXA
Rebedor
6,40 m2
Cuina
10,55 m2
Menjador
8,20 m2
Estar
17,70 m2
Lavabo
2,40 m2
Escala
5,70 m2
Distribuïdor
3,90 m2
PLANTA PIS
Habitació individual 12,90 m2
Habitació doble
17,70 m2
Bany 2
3,55 m2
Bany 1
8,00 m2
Zona de pas
8,10 m2
Superfície útil:
105,10 m2

VIVENDA TIPUS 2

Un cop dintre la vivenda trobarem un rebedor el qual divideix la zona de dia
de la de nit, entrant a la dreta trobem al zona de nit indicada a través d’una
passadís que connecta amb un dormitori individual amb zona d’estudi i vestuari
propi, un bany complet, i una suite amb un vestuari propi habitació matrimonial i
un bany particular. Tots els banys estan al centre per poder ajuntar les cambres
humides. El bany de la suite té ventil·lació exterior a la façana exterior i el segon té
ventil·lació forçada a través d’un shunt.

QUADRE DE SUPERFÍCIES
PLANTA BAIXA
Rebedor
7,25 m2
Cuina
8,80 m2
Menjador
12,15 m2
Estar
19,65 m2
Bany 1
5,50 m2
Zona de pas
5,00 m2
Escala
6,60 m2
PLANTA PIS
Habitació individual 11,45 m2
Habitació doble
15,85 m2
Bany 2
8,40 m2
Sala
22,65 m2
Superfície útil:
111,70 m2

VIVENDA TIPUS 11
Es una vivenda loft tipo duplex, similar a la vivenda tipus 1 però té l’entrada
principal lleugerament desplaçada cap a l’interior, amb la qual complint la
normativa ens obliga a moure l’escala que connecta la planta baixa amb la planta
pis, continuem mantenint a la planta baixa la zona de dia amb les mateixes
condicions que la vivenda tipus 1 exeptuan que la cuina nomes tindrà un accés, la
zona de nit es mantindrà desplaçant lleugerament un envà per tal de complir la
normativa de pas a final d’escala.
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SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA BAIXA
Rebedor
Cuina
Menjador
Estar
Lavabo
Escala
PLANTA PIS
Habitació 1
Habitació 2
Habitació doble
Bany 1
Bany 2
Pas
Terrassa
Superfície útil:

3,80 m2
9,15 m2
12,80 m2
18,05 m2
2,40 m2
4,85 m2
7,70 m2
6,95 m2
12,00 m2
4,75 m2
4,40 m2
12,25 m2
12,95 m2
112,05 m2

VIVENDA TIPUS 9

13,30 m2
17,75 m2
16,35 m2
5,55 m2
4,35 m2
18,95 m2
131,10 m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES
PLANTA BAIXA
Rebedor 1
8,70 m2
Estudi
22,70 m2
Escala
7,00 m2
PLANTA PIS
Replà
2,25 m2
Distribuïdor
12,00 m2
Lavabo
2,40 m2
Sala de pas
15,80 m2
Cuina
15,55 m2
Despensa
3,05 m2
Menjador
19,00 m2
Estar
28,00 m2
Rebedor 2
2,60 m2
Habitació 1
15,10 m2
Habitació 2
22,55 m2
Bany 1
7,15 m2
Bany 2
4,15 m2
Sala-distribuidor
18,95 m2
Superfície útil:
206,95 m2

SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA PIS
Rebedor
Pas
Habitació individual
Vestidor
Habitació doble
Bany 1
Bany 2
Menjador
Cuina
Estar
Superfície útil:

8,10 m2
3,05 m2
10,10 m2
9,40 m2
11,00 m2
3,70 m2
3,50 m2
16,40 m2
11,00 m2
24,75 m2
101,00 m2

VIVENDA TIPUS 10

6,40 m2
10,55 m2
8,20 m2
17,70 m2
2,40 m2
5,70 m2
3,90 m2

VIVENDA TIPUS 7

SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA BAIXA
Rebedor
Cuina
Menjador
Estar
Lavabo
Escala
Distribuïdor
PLANTA PIS
Habitació 1
Habitació 2
Habitació 3
Bany 1
Bany 2
Sala-distribuidor
Superfície útil:

CANVI D’US D’EDIFICI INDUSTRIAL A VIVENDES LOFT

VIVENDA TIPUS 8

VIVENDA TIPUS 5

QUADRE DE SUPERFÍCIES
PLANTA BAIXA
Rebedor
6,40 m2
Cuina
10,55 m2
Menjador
8,20 m2
Estar
17,70 m2
Lavabo
2,40 m2
Escala
5,70 m2
Distribuïdor
3,90 m2
PLANTA PIS
Habitació individual 12,90 m2
Habitació doble
17,70 m2
Bany 2
3,55 m2
Bany 1
8,00 m2
Zona de pas
8,10 m2
Superfície útil:
105,10 m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES
PLANTA BAIXA
Rebedor
6,40 m2
Cuina
10,55 m2
Menjador
8,20 m2
Estar
17,70 m2
Lavabo
2,40 m2
Escala
5,70 m2
Distribuïdor
3,90 m2
PLANTA PIS
Habitació 1
13,30 m2
Habitació 2
17,75 m2
Habitació 3
16,35 m2
Bany 1
5,55 m2
Bany 2
4,35 m2
Sala-distribuidor
18,95 m2
Superfície útil:
131,10 m2

VIVENDA TIPUS 6

VIVENDA TIPUS 3

QUADRE DE SUPERFÍCIES
PLANTA BAIXA
Rebedor
7,25 m2
Cuina
8,80 m2
Menjador
12,15 m2
Estar
19,65 m2
Bany 1
5,50 m2
Zona de pas
5,00 m2
Escala
6,60 m2
PLANTA PIS
Habitació individual 11,45 m2
Habitació doble
15,85 m2
Bany 2
8,40 m2
Sala
22,65 m2
Superfície útil:
111,70 m2

VIVENDA TIPUS 4
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SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA PIS
Rebedor
Pas
Habitació individual
Vestidor
Habitació doble 1
Habitació doble 2
Bany 1
Bany 2
Menjador
Cuina
Estar
Superfície útil:

11,00 m2
6,30 m2
11,95 m2
5,75 m2
11,45 m2
11,25 m2
3,60 m2
4,95 m2
21,00 m2
10,95 m2
18,25 m2
116,45 m2
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PORTERIA

SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA BAIXA
Rebedor
Cuina
Distribuïdor
Menjador
Estar
Lavabo
Escala
PLANTA PIS
Habitació individual
Habitació doble
Bany 1
Bany 2
Pas
Superfície útil:
SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA BAIXA
Recepció
Rebedor
Habitació individual
Bany
Menjador
Cuina
Estar
Superfície útil:
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
3,90 m2
11,70 m2
3,90 m2
8,20 m2
17,70 m2
2,40 m2
5,70 m2
11,90 m2
17,70 m2
8,10 m2
3,20 m2
7,95 m2
102,35 m2

6,05 m2
1,60 m2
6,00 m2
3,55 m2
4,45 m2
5,20 m2
9,50 m2
36,35 m2

ZONES COMUNITARIES

VIVENDA TIPUS 11
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SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA SOTERRANI
Aparcament
Entrada edifici
Accés 1
Accés 2
Traster 1
Traster 2
Escala 1
Escala 2
Ascensor 1
Ascensor 2
PLANTA BAIXA
Entrada porteria
Accés pis 9 i 10
Escala pis 9 i 10
Ascensor pis 9 i 10
Zona comú ajardinada
Sala comunitària
PLANTA PIS
Accés pis 9 i 10
Terrassa pis 9 i 10
Superfície útil:

SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI
1677,20 m2
86,00 m2
5,95 m2
5,20 m2
24,40 m2
15,10 m2
6,90 m2
15,50 m2
2,95 m2
3,80 m2
119,60 m2
23,10 m2
6,50 m2
5,20 m2
1696,45 m2
69,85 m2
14,95 m2
32,40 m2
3811,05 m2

En el present document, no s’ha precedit a la realització de l’estudi
geotècnic del terreny. Aquest estudi es realitzarà si precedeix, en el moment de la
redacció del projecte executiu.
S’ha pogut saber per la construcció d’altres obres a les proximitat que es
tracta d’un terreny regular. Per afirmar aquest aspecte s’haurà de realitzar un
estudi geotècnic exhaustiu i així determinar sobre quin tipus de terrenys està
construït l’edifici estudiat.
SISTEMA ESTRUCTURAL
FONAMENTACIÓ
La fonamentació de l’edifici es dedueix que estarà formada per sabates
aïllades i murs de contenció, construïts probablement amb una base de morter i
pedres o obra ceràmica. En el moment de començar els treballs de rehabilitació
s’haurà de realitzar un estudi exhaustiu mitjançant provetes del terreny per
determinar la dimensió de la fonamentació.
ESTRUCTURA
L’estructura general de l’edifici respon a un esquema estructural acord amb
l’edat de l’edifici i al moment de la seva construcció, correspon a murs de càrrega
de fàbrica de maó ceràmic i de pedra, sobre els qual descansen jàsseres i biguetes.
Les jàsseres es recolzen sobre pilars quadrats de dimensions: 0,30x0,30 m.
Les jàsseres estan col·locades perpendicularment a les façanes de l’edifici.

RESUM DE SUPERFÍCIES PER PLANTA
PLANTA
PLANTA SOTERRANI

1.842,30m2

SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA
1.969,00 m2

PLANTA BAIXA

2.506,20 m2

2.719,60 m2

809,75 m2

2.719,60 m2

m2

2.719,60 m2

PLANTA PIS
PLANTA COBERTA
TOTAL EDIFICI

SUPERFÍCIE ÚTIL

61,65

5.219,90 m2

10.127,80 m2
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A la planta soterrani trobem el mur de contenció situat al perímetre interior
de la planta. Trobem dos fileres de pilars una col·locada perpendicularment a 5
metres del mur de contenció i l’altra situada perpendicularment a 5 metres de la
façana exterior al carrer Fresser. A la zona nord, la part arrodonida, trobem un
conjunt de pilar que t’inviten a realitzar un canvi de sentit per tal de poder circular
pel passadís central en dos sentits. L’accés amb vehicle al soterrani es realitzarà
des del xamfrà situat entre el carrer Trinxant i carrer Fresser. A la zona sud trobem
també dos trasters per emmagatzematge dels veïns. També hi trobem l’accés dos
que comunica la planta soterrani amb la planta baixa mitjançant un aparell
elevador i una escala.
A la part nord trobem l’entrada principal peatonal des del carrer Navas i
Tolosa. També trobem l’accés que comunica amb el pàrquing mitjançant dues
portes les quals una d’elles serà d’accés privat. Al pàrquing trobarem 65 places
d’aparcament pel veïnatge.
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A la planta baixa trobem una estructura de pilars en forma de quadricula
perpendicularment a les façanes exteriors, seguint l’estructura de la planta
soterrani, és a dir a 5 metres de la façana exterior es troba la primera línia de pilars
i a 5 metres de la façana interior la segona línia de pilars. A la zona nord trobem el
vestíbul i la porteria, en aquest vestíbul trobarem un doble espai, que permetrà
tenir visibilitat directe a l’entrada principal i estarà limitat per una vidriera. Dintre
del doble espai trobem una petita estructura metàl·lica situada, al perímetre de la
façana exterior arrodonida en forma de passadís de 1 metre d’amplada per
manteniment de les obertures practicables. El recorregut del vestíbul a la zona
ajardinada, trobem una vidriera amb dos portes de vidre automàtiques per accedir
a una petita zona de porxo on trobarem un accés pels pisos tipus 9 i 10 per accedir
a la planta pis d’aquesta mateixa zona.
Dins el pati interior trobem la zona ajardinada, on al perímetre trobarem un
paviment de terratzo d’ús exterior amb un espessor de 6 cm i dimensions de 40 x
20 cm i de color grisós. Aquestes baldoses tenen unes particularitats que no
posseeixen la resta de paviments i els hi donen un valor afegit superior. El tipus de
paviment escollit és l’anomena’t granalit gris. Uns dels seus atractius és la alta
resistència a flexió, la durabilitat, la resistència a l’impacte i el desgast. La cara
vista de la baldosa serà texturada sense cap acabat superficial. Per més informació
consultar Annex. El paviment tindrà un pendent del 2 % cap al centre, zona verda,
on trobarem la recollida d’aigües pluvials.
La zona de gespa tindrà un petit terraplè de forma piramidal, on al vèrtex
trobarem una zona circular plana del paviment anteriorment esmentat amb la
xemeneia antiga de la fàbrica.
Al segon accés a planta baixa es troba al carrer Trinxant el qual estarà
regulat per una barrera situada a la part interior de l’accés. Com ja s’ha explicat
serà un accés d’us privat, de manteniment o treballs de mudança.
La planta pis seguirà el mateix esquem estructural que la planta baixa.
Trobarem l’accés al pisos tipus 9 i 10.
Per mantenir la façana antiga s’han conservat les finestres industrial de
dimensions 2,80x6,20 m, 2,00x6,20 m i 1,20x6,20 m. Aquí cal destacar la unió
entre forjat façana que s’ha solucionat mitjançant uns anclatges. Aquests anclatges
hauran de ser articulats perquè no transmetin a la façana existent moments de la
nova estructura. També han de ser resistents a esforços tallant produïts pels
assentaments de la nova estructura i esforços axils derivats d’accions horitzontals.
Per això la façana antiga es autoportant. La junta del forjat amb la part de finestra
la qual abarca la planta baixa i planta pis se solucionaran deixant uns 2-3 cm lliures
que admeti les deformacions del forjat i posteriorment quedaran coberts pels
acabats del paviment.
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COBERTA
La coberta de l’edifici serà de nova construcció i serà una coberta a dues
aigües de teula àrab amb una inclinació del 30%. D’altura de la cumbrera serà de
2,30 m amb un voladiu de 0,50 cm i amb un canaló a l’extrem en tot el seu
perímetre de recollida d’aigües pluvials. Aquest anirà subjectat amb un suport
metàl·lic galvanitzat mitjançant uns anclatges. El canaló serà d’acer galvanitzat i
per protegir la unió del canaló amb la coberta es col·locarà una làmina de zinc. La
recollida d’aigües continuarà a traves d’uns conductes verticals del mateix material
que transcorreran per les façanes exteriors i interiors. L’estructura de la coberta es
realitzarà mitjançant envans conillers.
A la zona nord, la part arrodonida, trobarem una coberta a dos aigües de
teula àrab. A la part interior, es combinarà amb una coberta plana no transitable
amb acabat de graves. Aquesta coberta tindrà un accés des de l’accés dels pisos
tipus 9 i 10 mitjançant una escala plegable al sostre, amb l’ús exclusiu de
manteniment de la coberta i els seus elements.
La coberta també disposarà de les sortides de fums corresponents a cada
vivenda.
Detalls de la coberta:
Faldó teula àrab
Es col·locarà per
filades paral·leles
al ràfec, de baix
cap
amunt,
començant
pel
costat
lateral
lliure del faldó i
muntant
cada
peça sobre la immediata inferior S mm. en
direcció del pendent. En cada filada es col·locaran
les canals en primer lloc i les aculls deixaran una
separació lliure de passada d'aigua comprès entre 30 i 50 mm. Cada 5 filades
normals al ràfec es rebran amb morter totes les canals i aculls. S'utilitzarà morter
M-20 per a fixar les teules al suport.

El trobament dels envans interiors amb la carpinteria se solucionarà
mitjançant un muntant que permetrà la unió de la carpinteria amb l’envà. Per
tapar la unió es cobrirà amb unes tapetes.

Aleró de teula àrab.
Es farà un replanteig sobre la línia de ràfec, situant la primera filada de peces
canals de manera que les aculls deixin una separació lliure de passada d'aigua
compresa entre 30 i 50 mm. Les teules volaran 50 mm. sobre la línia de ràfec.
Situades les canals s'omplirà amb morter l'espai entre elles, recalçant les peces fins
que el seient de la 2ª filada sigui perfecte. Es comprovarà, abans que el morter hagi
fraguat, que totes les canals estiguin alineades i les seves vores superiors
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continguts en el seu mateix pla. A continuació, amb el
morter encara fresc, es col·locaran les aculls alineades
en la seva vora inferior amb la línia de ràfec. Es
massissará el front de ràfec utilitzant el mateix
morter. S'utilitzarà morter M-20 per a fixar les teules
en el ràfec i massissar el front del mateix

faldó que es tallen en ella i la fixació de les teules de cumbrera. Es perdrà teula
perquè els ganxos de servei quedin entre peces senceres.

SISTEMES ENVOLVENTS
TANCAMENTS VERTICALS EXTERIORS
Els tancaments verticals, a l’igual que el sistema estructural utilitzat, va
acord amb l’edat de l’edifici i el moment de la seva construcció, corresponent a
murs de fàbrica de maó ceràmic amb una base de pedra que descansa directament
sobre la fonamentació.
FAÇANES EXTERIORS

Detall limatessa
La teula corba es col·locarà a tot el llarg de la
limatessa, començant pel ràfec i solapant les peces
entre si no menys de 100 mm. La teula de la
limatessa anirà rebuda al suport amb morter. La
teula dels faldones es tallarà en la seva trobada
amb la teula de limatessa, de manera que aquesta
última deixi 5 cm. sobre la primera. Es vertirà
morter M-20 a tot el llarg de la limatessa, facilitant
el seient de les teules del faldó que es tallen amb
elles i la fixació de les teules de limatessa.

Les façanes exteriors, com ja s’ha comentat anteriorment, es mantindran
excepte els nous accessos creats. S’haurà de realitzar un rentat de tota la façana
amb aigua a pressió, per eliminar la pols i la brutícia acumulada. Posteriorment, es
realitzarà una rehabilitació visual de la façana mitjançant aplicació de morter
reparador per tal de mantenir l’estètica estructural de l’edifici.
LES FAÇANES INTERIORS
Les façanes interiors seran amb càmera d’aire , amb un gruix de 30 cm i
estaran formades per un envà de 5 cm una càmera d’aire de 10 cm i una paret
exterior de 15 cm. Tal i com s’indica a l’esquema següent:

Detall “limahoya”
La planxa que es col·loqui serà de zinc de 0,6 mm. d'espessor i 500 mm. de
desenvolupament total. Es començarà la seva col·locació per la part inferior de la
“limahoya”, fixant cada planxa en ambdós faldons. El solapament entre planxes
serà de 100 mm. La superfície de suport del zinc haurà de formar una cuneta sense
arestes. Les teules tallades de vora volaran sobre el zinc un mínim de 100 mm.
Detall cumbrera

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor .

La teula corba es col·locarà a tot el llarg de la
cumbrera amb el solapament en direcció oposada als
vents que porten pluja. La longitud del solapament
no serà menor a 100 mm. La teula de cumbrera anirà
rebuda al suport amb morter. La teula dels faldons
es tallarà, en la seva trobada amb la teula de
cumbrera, de manera que aquesta última deixi 5 cm.
sobre la primera. Es vertirà morter M-20 a tot el llarg
de la cumbrera, facilitant el seient de les teules de
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L’acabat d’aquestes façanes es realitzarà amb un monocapa de morter
acrílic amb acabat rugós de la marca Weber. Aquest monocapa tindrà de
característiques següents:
És transpirable
D’aplicació ràpida i simple
Impermeable
Molt adherent
Compatible amb la majoria de suports
Amb una amplia gama de colors en aquest edifici s’ha escollit el color ocre.
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CARPINTERIA INTERIOR
El que es refereix a la carpinteria interior de l’edifici, cal distingir les portes
convencionals de fusta de roure totalment massís i contraxapat les qual aïllen les
cambres més privades, amb l’ús de portes correderes, les quals separen les
estances les quals es vulguin crear espais diàfans. En algunes ocasions s’ha
combinat portes de fusta i vidre per tal de crear un aire més modern i de més
amplitud.
Tots els armaris seran de fusta massissa i tindran diferents dimensions
segons els plànols.

A les façanes interiors sobre els accessos a les vivendes es col·locaran unes repises
de formigó acabades amb un monocapa de color marró xocolata igual al del
perímetre dels accessos principals de les diferents vivendes. Aquest mateix
monocapa també s’utilitzarà per recobrir els pilars exteriors situats sota la zona de
porxo.

Les portes per rebre els armaris de contadors i registres d’instal·lacions es
realitzaran amb fusta DM contraxapada. Aquestes obertures estaran equipades
d’un pany de companyia homologat.

SISTEMES D’ACABATS

PAVIMENTS

CARPINERIA EXTERIOR
La nova carpinteria estarà fabricada en alumini en color imitant la fusta per
mantenir l’estètica de l’antic edifici, i amb trencaments de ponts tèrmics per
exigència bàsica del codi tècnic de l’edificació. Existeixen diversos tipus de
finestres, per la qual cosa s’haurà de recórrer al plànol de carpinteria exterior i
interior per aclarar el sentit d’obertura i tipus de tancaments.
S’assegurarà la seva estanqueïtat i resistència a l’entrada d’aigua amb la
finalitat d’evitar humitats interiors en l’edifici que puguin causar degradació dels
materials d’acabats.
La porta d’accés a l’immoble en façana principal serà de vidre amb
carpinteria d’alumini seguint la gama de color de la resta de carpinteries exteriors.
La porta d’accés al pàrquing serà d’alumini amb les dimensions indicades al
plànol de carpinteries i de la mateixa gama de color.
Cal destacar la diferència de dimensions entre les carpinteries de la façana
exterior i la façana interior ja que aquestes són de dimensions reduïdes d’alumini i
de color per diferenciar-les de les exteriors accentuant un aire de construcció més
modern a l’interior que a l’exterior.
Els vidres col·locats en les obertures de les cambres de banys i lavabos
seran vidres translúcids per deixar pas a la il·luminació però no a la visibilitat.
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ZONES COMUNITARIES
PLANTA SOTERRANI
El pàrquing serà amb un acabat de formigó llis, amb pintures acríliques
delimitant les places de pàrquing i els dos sentits de circulació. A la zona de l’accés
principal hi haurà un paviment de marbre de la casa Marmolid 2000 del color
autralian brown, un dels nous models que han sortit a la venda, veure en l’annex,
també es col·locarà un sòcol del mateix material en tot el perímetre. Aquest mateix
paviment es col·locarà a l’escalinata principal que comunica l’entrada principal
amb el vestíbul. L’accés situat a la zona sud que comunica el pàrquing amb la
planta baixa, també si col·locarà aquest material.
El pàrquing disposarà de ventil·lacions a l’exterior per tal d’evitar
condensacions a la cambra
PLANTA BAIXA
A la planta baixa col·locarem el mateix tipo de marbre explicat anteriorment
en tot el vestíbul de la zona nord i s’usarà també en la sala de reunions situada al
sector sud de l’edifici, concretament al xamfrà entre els carrers Trinxant i Fresser.
En tot el perímetre també es col·locarà un sòcol del mateix material deixant lliure
d’aquest les zones de les obertures practicables.
Al pati exterior i a la zona de porxo es col·locarà com ja s’ha indicat en
l’apartat anterior baldoses de terratzo anomenat granalit gris.
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PLANTA PIS
A la planta pis tindrem una terrassa d’accés als pisos 9 i 10 del mateix
material que el paviment exterior del pati, les baldoses de granalit gris.
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PARAMENTS VERTICALS
ZONES COMUNES
PLANTA SOTERRANI

VIVENDES INTERIORS
Totes les vivendes seguiran un mateix esquema de materials.
PLANTA BAIXA
En tot l’interior de les vivendes en planta baixa a excepció de les cambres
humides col·locarem un parquet multicapa Kährs Nordic Naturals Collection amb
un acabat d’oli natural, la junta serà mecànica i el tipo d’instal·lació serà flotant,
s’explica de forma més detalla a l’annex. En tot el perímetre es col·locarà un sòcol
del mateix material. El paviment de l’ escala també serà de fusta coincidint amb la
resta de paviment.
Les cambres humides es diferenciaran la cuina i el lavabo o bany.
A la cuina es col·locarà un paviment de baldoses de la casa Baldosas de
Granito, el tipus Gris punto negro, veure a l’annex , de dimensions: 40x40 cm.
Col·locades sobre el forjat i unides amb morter cola.

A la zona de pàrquing deixarem els murs a la vista i simplement s’aplicarà
una franja taronja a mitja alçada del parament vertical i el número de plaça de
pàrquing, els pilars tindran la mateixa franja pintada. Als accessos a la planta baixa
es col·locaran uns enguixats d’acabat blanc

Tots els paraments verticals de les zones comuns acabaran amb un
enguixat, per posteriorment realitzat un pintat amb tonalitat blanca. Els pilars
seran tractats de la mateixa forma que els envans amb una tonalitat blanca , els
pilars interiors.
PLANTA BAIXA
Les zones comunitàries es resoldran col·locant un enguixat amb acabat
blanc.
PLANTA PIS

Als lavabos i/o banys es col·locaran unes baldoses de la casa Keraben tipus
anticato blanco amb unes dimensions de 33x33 cm i un espessor de 8,5 mm, veure
a l’annex. El color de les baldoses anirà d’acord amb el gust personal del propietari.
A la zona de la dutxa es col·locarà un gresite de la mateixa casa, Keraben, tipus
mosaic anticato negro proporcionat amb peces de 33x33 cm. Col·locat sobre unes
pendents de 2% per tal d’evacuar l’aigua al desaigua de la dutxa. La unió de totes
les baldoses es farà amb un morter cola.

Seguint la planta baixa tots els accessos en aquesta planta es resoldran amb
un enguixat d’acabat blanc.
VIVENDES INTERIORS
Els interiors de la vivenda rebran diferents tipus d’acabats. Generalment
enguixats, alicatats.

PLANTA PIS
PLANTA BAIXA
En totes les zones de la planta pis a excepció de les cambres humides es
continuarà utilitzant el parquet esmentat en la planta baixa amb les mateixes
condicions d’aplicació i característiques.
A les cambres humides, els banys complerts i lavabos t’utilitzarà igualment
les baldoses de gres esmentades anteriorment a la planta baixa. En els pisos tipus 9
i 10 i 7 en els quals trobem la cuina a la planta pis es col·locarà un paviment de
baldoses de la casa Baldosas de Granito igual al de les cuines de la planta baixa.

Els paraments verticals de tota la planta exceptuant les cambres humides es
resoldran amb enguixats pintats amb pintures interiors de diferents games i colors
segons cambra. A excepció d’algunes zones d’estar que es deixarà a la vista la paret
actual de façana, deixant a la vista un parament de fàbrica de maó.
Les cuines es resoldran amb baldoses ceràmiques de la casa Vives de
dimensions 20x20 cm tipus blanco brillo. Les baldoses es col·locaran en tot el
parament vertical. Veure informació adjuntada en annex. Les juntes es resoldran
amb un morter cola.
Els lavabos i banys es resoldran amb unes baldoses de la casa Vives de
dimensions 20x20 amb una sanefa amb grisos que es col·locaran en tot el
parament vertical. Veure annex. Les juntes es resoldran amb un morter cola.
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PLANTA PIS
Els paraments verticals de tota la planta exceptuant les cambres humides es
resoldran amb enguixats pintats amb pintures interiors de diferents games i colors
segons cambra.
Les cambres humides es col·locaran baldoses de la casa Vives iguals a les
col·locades en els banys i cuines de la planta baixa, amb les mateixes
característiques i formes d’aplicació.
FALS SOSTRE

Respecte la distribució interior dels subcuadres serà mitjançant conductors
aïllats, unipolars o tetrapolars segons la potència, de coure cobert de PVC, i
aïllament 0.6/1KV.
Els conductors transcorreran per l’interior de safates, amb una secció tal
que permeti augmentar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 50%
en qualsevol cas. Aquestes safates es subjectaran mitjançant suports cada 50 cm.
La secció dels conductors es dimensionarà de forma que la caiguda de
tensió des del punt d’arrencada de la derivació individual fins al punt de connexió
de l’aparell de mando i protecció sigui de 1% com a màxim.

En tota la zona comunitària es realitzarà un fals sostre format per lamines
de pladur anclades mitjançant una estructura auxiliar de suport metàl·lic.
D’aquesta manera quedaran ocultes totes les instal·lacions i forats previstos.
Aquest element rebrà la il·luminació en forma de ulls de bou.

La instal·lació del enllumenat comunitari es realitzarà emportant per fals
sostre, per això s’instal·larà un tub rígid o flexible segons es tracti de muntatge de
superfície o empotrat.

Als interiors de les vivendes s’ha previst uns petits forjats en lavabos banys
i cuines d’una distància de 0’30 m del forjat pel pas d’instal·lacions. A la resta de
cambres es col·locarà un fals sostre situat a 15 cm del forjat. Aquest fals sostre serà
de pladur anclat mitjançant una estructura auxiliar de suport metàl·lic i
posteriorment enguixat. Sobre aquest element s’haurà de col·loca una lamina
d’aïllant de 40 mm d’espessor per eliminat sorolls que deriven dels baixants.

L’enllumenat d’emergència es realitzarà amb aparells autònoms automàtics,
amb una autonomia mínima d’una hora i proporcionarà una il·luminació adequada
en sortides, zones de pas i escales. Aquest enllumenat entrarà en funcionament
automàticament en cas de fallada del subministre o quan la tensió de la red
decreixi per sota del 70% de la tensió nominal. S’alimentarà una línia totalment
independent per aquests elements.

SISTEMES DE CONFORT INTERIORS I INSTAL·LACIONS

Tots els elements que pertanyen en aquest apartat, estaran calculats,
estudiats i justificats, mitjançant el corresponent projecte d’instal·lacions.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
La instal·lació elèctrica comença a partir de la caixa general de protecció,
situada en el seu corresponent armari, situat cuarto de contadors situat a la planta
baixa al costat de la porteria, sent totalment registrable des de l’exterior.
Els contadors s’ubicaran en el recinte anomenat cuarto de contadors situat
en el vestíbul o porteria, molt pròxim a la caixa general de protecció. Des d’aquest
armari es derivaran totes les línies elèctriques fins a cada vivenda. Cada línia
d’escomesa tindrà el seu quadre de mando, protecció, i distribució amb un ICP
calibrat en funció de la potència contractada, situat a l’entrada de cada vivenda a la
paret més pròxima.
L’armari de contadors en el vestíbul de l’edifici contarà amb 38 contadors
més un contador de comunitat més un de previsió. Cada vivenda tindrà el seu
contador independent situat a la seva porta d’accés des de l’exterior.
A la planta baixa es realitzarà un registre pels muntants que arriben a
través del conducte tècnic de pas d’instal·lacions, en forma d’armari. Des d’aquí es
derivaran les instal·lacions fins a cada vivenda mitjançant un tub corrugat
homologat empotrat. S’haurà de col·locar un subquadre de planta per la maniobra i
protecció de línies i estarà ubicat en aquest mateix armari de registre.
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La instal·lació del subministre d’aigua a l’edifici comença a la companyia
subministradora d’aigua segons les característiques de pressió, caudal, consum...
Per garantitzar la pressió necessària en tot l’edifici es col·locarà un sistema
d’impulsió amb bomba.
Un cop entrat a l’edifici s’instal·laran dues claus de pas general per
l’escomesa i el tub d’alimentació que unirà aquesta clau amb la bateria de
contadors d’aigua. Es seguiran les prediccions incloses en les prescripcions
tècniques de la companyia subministradora.
Es preveurà una instal·lació d’energia solar per l’escalfament de l’aigua
calenta sanitària, per la qual des de la planta soterrani s’impulsarà l’aigua fins la
coberta. A partir d’aquí l’aigua passarà pel cicle de l’escalfament d’aigua mitjançant
plaques solars i distribuir-se des del forjat de sota coberta. El sistema d’instal·lació
estarà més detallat en l’Annex.
Les canyaries es forraran amb aïllament tèrmic flexible, format per coquilla
d’escuma elastomèrica de cautxú sintètic del gruix adequat al diàmetre de la
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tubria. Quan la instal·lació sigui exterior l’aïllament es pintarà amb esmalt especial
per protegir-lo contra els raig ultravioletes i els components químics.

1. Connexió de l'armari de regulació amb el tram en mitja pressió B
2. Armari de regulació A-25 o A-50
3. Centralització de comptadors
4. Presa de pressió a l'entrada de la centralització de comptadors
5. Clau d'abonat. Fa les funcions de clau d'entrada del comptador
6. Regulador d'abonat MPA/BP de model amb vàlvula de seguretat per defecte de
pressió de rearmament automàtica incorporada
7. Limitador de cabal inserit en la rosca d'entrada del comptador
8. Comptador G-4
9. Presa de pressió a la sortida del comptador
10. Límit d'habitatge
11. Clau d'habitatge. Pot estar situada en l'exterior de l'habitatge, però ha de ser
accessible des de l'interior de la mateixa
12. Presa de pressió en habitatge. L'empresa subministradora informarà sobre la
necessitat de la seva instal·lació
13. Clau de connexió d'aparell
14. Aparell d'utilització

Per l’alimentació dels aparells sanitaris s’ha transportat la tuberia
mitjançant recorreguts horitzontals per l’interior dels falsos sostres i regates fins a
cada quarto de consum i fins a cada punt d’alimentació pels sanitaris, amb
baixades verticals empotrades per cada aparell o punt de consum introduït en
regates en posterior tapat mitjançant morter.
Es col·locaran vàlvules de pas en cada alimentació a un quarto de consum
per facilitar els treballs de reparació i manteniment, al poder sectoritzar la red de
distribució de la vivenda.
Tots els elements inclosos en aquest apartar, seran calculats, estudiats i
justificats, mitjançant el corresponent projecte d’instal·lacions.
INSTAL·LACIÓ DE GAS
El subministrament es realitzarà mitjançant una presa al ramal de la
companyia instal·lat al llarg de tot el carrer. Amb una clau d’escomesa, que és el
dispositiu de tall més pròxim o en el límit de propietat, accessible des de l’exterior
de la mateixa i identificable, que pot interrompre el pas de gas a la instal·lació
receptora obrirem o tancarem la bifurcació que deriva a l’edifici. Tindrem una
instal·lació amb l’esquema de principis següent:

Es preveuran degut a la distribució de les vivendes dos quartos de
contadors de gas directament ventilats a l’exterior, connectats prèviament a la clau
general de l’edifici. Es distribuirà del quarto de contadors a les diferents vivendes
mitjançant uns conductes empotrats per fals sostre en zones comunitàries i per les
façanes interiors, els quals aniran protegits per una veïna i hi hauran reixetes de
ventil·lació perquè puguin ventilar.
A partir d’aquí aniran penetrant a les vivendes on es col·locarà la clau de
vivenda i després es distribuirà als diferents aparells que seran la caldera, per
reforçar l’energia obtinguda de les plaques solar. Aquesta instal·lació serà vista un
cop entrada en la vivenda.
Tots els elements que pertanyen en aquest apartat, estaran calculats,
estudiats i justificats, mitjançant el corresponent projecte d’instal·lacions.
VENTIL·LACIONS
Els conductes de ventil·lació acabaran el seu recorregut en la coberta de
l’edifici mitjançant xemeneies elevades 1 m per sobre del nivell de la coberta per
afavorir la correcta evacuació de fums. Els diàmetres són els establerts en el
plànols d’aquest projecte.
CLIMATITZACIÓ
Les vivendes despondran d’un sistema de calefacció mitjançant unes
reixetes totalment elèctriques. Aquest aspecte no s’ha grafiat en els plànols de
secció per la qual cosa s’haurà de prestar atenció abans de col·locar la solera
autonivellant.
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APARELLS ELEVADORS
S’instal·laràn 3 ascensors, cada un dels quals salvarà un nivell. Dos de planta
soterrani a planta baixa i un de planta baixa a planta pis serà un ascensor de tipo
elèctric amb el seu respectiu quarto de maquinaria al costat del forat de
ventil·lació.
S’haurà de posar especial atenció al projecte de l’ascensor presentat per la
companyia instal·ladora per adaptar l’edifici a les seves necessitats.
Aquests elements s’hauran de calcular, estudiar i justificar, mitjançant el seu
corresponent projecte de la instal·lació.

CUMPLIMENT DEL CTE
SEGURETAT ESTRUCTURAL
Es dedueix que el sistema estructural compleix amb els principis bàsics de
la resistència mecànica i estabilitat, seguretat, durabilitat, economia, facilitat
constructiva, modulació i possibilitats de mercat.
Prèviament a l’execució de les obres, s’haurà de realitzar un exhaustiu
estudi de la situació real de l’estructura, determinat si fós precís, la necessitat
d’intervenció.
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
El compliment del Document Bàsic SI, denominat DB SI, expressat en el Codi
Tècnic de l’Edificació, te per objecte establir les regles i els procediments que
permetin complir les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. La correcta
aplicació del conjunt del DB suposa que es satisfer el requisit bàsic de “Seguretat
en cas d’incendi”.
L’objectiu consisteix en reduir a limits acceptables el risc de que els usuaris
d’aquest edifici patiran danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com a
conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i
manteniment.
Segons l’annex SI A del DB, l’edifici estudiat està classificat com Residencial
vivenda.
EXIGÈNCIA BÀSICA SI 1-PROPAGACIÓ INTERIOR
Segons les característiques d’aquest edifici, el seu ús i servei a prestar,
queda integrat en el grup reconegut per els DB del CTE, com edificis destinats a un
ús residencial vivenda.
La secció SI1, propagació interior, estableix que els edificis classificats com
residencial vivenda s’han de compartimentar en sectors d’incendi amb una
superfície construïda màxima de cada sector de 2500 m2 . Degut a que el nostre
edifici té una superfície per planta 4259,90 m2 en planta baixa i planta pis i
1969,00 m2 , seria necessari la compartimentació en varis sectors d’incendi.
EXIGENCIA BÀSICA SI2- PROPAGACIÓ EXTERIOR
No es procedeix en aquest document
EXIGENCIA BÀSICA SI3- EVACUACIÓ
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L’exigència bàsica SI 3 estableix una densitat d’ocupació per l’ús residencial
vivenda de 20m2/persona.
Al tractar-se d’un edifici la ocupació del qual no excedeix de 500 persones
en la seva totalitat, únicament seria necessari una sortida en planta d’evacuació. En
el nostre cas l’escala general del sector nord. No obstant, l’exigència bàsica
determina un recorregut màxim d’evacuació de 30 m en planta, aspecte per el qual
seria necessari la col·locació d’una altra escala d’evacuació.
Per altra banda, l’altura d’evacuació de la planta no excedeix de dos pisos
per sobre la sortida de l’edifici, aspecte pel qual tampoc seria necessari la
col·locació de més d’una escala d’evacuació.
EXIGENCIA BÀSICA SI 4- DETECCIÓ, CONTROL I EXITNCIÓ D’INCENDI
En compliment amb la secció SI 4 de detecció, control i extinció d’incendi es
disposarà dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen a
continuació:
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Els sistemes de ruixadors, les seves característiques i especificacions així
com les condicions de la seva instal·lació, s’ajustaran a les normes UNE 23590,
UNE 23591, UNE 23592, UNE 23593, UNE 23594, UNE 23595, UNE 23596, UNE
23597.
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
Es disposen d’aparells autònoms d’enllumenat d’emergència i de
senyalització il·luminant les vies d’evacuació i les sortides en compliment de l’Art.
12.1 i 21 NBE CPI/96.
Aquest enllumenat entrarà en funcionament automàticament en cas que
fallin els subministres o quan la tensió de la línia baixi per sota del 70% de la
tensió nominal, i tindran una autonomia de més d’una hora.
Degut a que els parells instal·lats porten permanentment funcionant una
llum de vigilància, s’utilitzen aquest s mateixos per construir l’enllumenat de
senyalització.

EXINTORS PORTÀTILS
Per la prevenció d’un possible incendi s’ha previst instal·lar extintors
d’eficàcia 21A-113B.
Es col·locarà el número suficient d’extintors per garantitzar que el recorregut des
de qualsevol punt d’origen d’evacuació fins algun d’ell no superi els 15 m.
L’eficàcia de cada apartat, així com la seva identificació i les contrasenyes de
les seves revisions periòdiques, quedaran relaxades clarament en la xapa del
mateix.

S’utilitzaran aparells per constituir l’enllumenat de senyalització garantitzat
amb una il·luminació mínima de 1 lux en l’eix dels passos principals i 5 lux en les
zones d’equipaments antiincendis, tals com extintors. Aquest enllumenat es
trobarà en les escales i passadissos comunitaris, marcant clarament la línea dels
recorreguts més curts a les sortides d’emergència i des d’aquestes a l’exterior de la
via pública.
Es senyalitzaran totes les sortides del recinte adequadament.
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ

Els extintors portàtils es col·locaran de forma tal que puguin ser utilitzats
de manera ràpida i fàcil, sempre que sigui possible, i s’ubiquin sobre suports fixes a
paraments verticals o pilars, de forma que l’extrem superior de l’extintor es troba a
una altura sobre el sòl de menys de 1,70m.

La configuració dels espais, els elements fixes i mòbils que s’instal·len en
l’edifici, es projectaran de tal manera que puguin ser utilitzats amb les finalitats
previstes dintre de els limitacions d’ús de l’edifici, sense que suposi risc d’accidents
pels usuaris del mateix.

HIDRANTS EXTERIORS
SALUBRITAT
Al disposar d’una superfície total construïda de més de 5000 m2 es
col·locarà un hidrant exterior en compliment amb el DB.
INSTAL·LACIÓ AUTOMÀTICA D’EXTINCIÓ
No és exigible segons la reglamentació vigent. No obstant es realitzarà la
instal·lació d’aquest sistema per complir amb els requisits mínims en els
recorreguts d’evacuació per planta.

El conjunt de l’edificació disposarà de mitjans que impedeixen la presencia
d’aigua o humitats inadequades procedents de precipitacions atmosfèriques, del
terrenys o de condensacions, i disposarà de medis per impedir la seva penetració
o, en el seu cas, permetre la seva evacuació sense provocar danys.

S’instal·larà un sistema mitjançant difusors de xorro radial a determinar en
el projecte d’execució.

S’haurà de disposar de medis perquè els seus recintes, tals com cuines i
banys, es puguin ventil·lar adequadament, eliminant els contaminants que es
produeixin de forma habitual durant el seu ús normal, de forma que s’aporti un
caudal suficient d’aire exterior i es garantitzi l’extracció i expulsió d’aire brut de
contaminants.
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CUMPLIMENT DEL DECRET D’HABITABILITAT
Es garantitzarà el subministre a l’equipament higiènic previst d’aigua apta
pel 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.
L’edifici disposa de mitjans adequats per evacuar les aigües residuals
generals de forma independent amb les precipitacions atmosfèriques o aigües
pluvials.
ESTALVI D’ENERGIA I AÏLLAMENT TÈRMIC
Es dedueix que l’edifici en qüestió, disposa d’un envolvent adequada ala
limitació de la demanda energètica necessària per arribar al benestar tèrmic en
funció del clima de la població, de l’ús previst i del règim d’estiu i hivern.
Les característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a
la radiació solar, permeten la reducció del risc de l’aparició d’humitats per
condensació superficials i intersticials que puguin perjudicar les característiques
de l’envolvent.
Es tindrà en compte, especialment, el tractament dels ponts tèrmics per
limitar les pèrdues o guanyancies de calor i evitar problemes higrotèrmics en els
mateixos.
S’haurà de preveure una instal·lació d’il·luminació adequada a les
necessitats dels usuaris i, a la vegada, eficaç energèticament disposant d’un
sistema de control que permeti ajustar l’encès de l’ocupació real de la zona, així
com d’un sistema de regulació que optimitza l’aprofitament de la llum natural, en
les zones que reuneixin unes determinades condicions.
La demanda d’aigua calenta sanitària es cobrirà en part mitjançant la
incorporació d’un sistema de captació, emmagatzematge i utilització d’energia
solar de baixa temperatura, adequada a la radiació solar global del seu
emplaçament, i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici.
PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL
Tots els elements constructius verticals ( particions interiors, parets
separadores de propietat o usuaris diferents, parets separadores de zones comuns
interiors, parets separadores de sales de màquines, façanes) tindran un aïllament
acústic requerit pels usos previstos en les dependencies que delimiten.
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El decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat
en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat.
L’any 1983 la Generalitat de Catalunya va regular els requisits mínims
d’habitabilitat que
han de reunir els edificis d’habitatges mitjançant dues normes:
-El Decret 346/1983, de 8 de juliol
-El Decret 571/1983, de 28 de desembre.
La novetat que introduïen aquestes normes respecte a les que amb anterioritat
regulaven la matèria era que posaven l’accent en què les condicions d’habitabilitat
d’un habitatge havien de
regir-se per paràmetres constructius i edificatoris i no purament higienicistes.
De resultes de l’entrada en vigor de la Llei 24/ 1991, de 29 de novembre, de
l’habitatge, es van introduir modificacions en les exigències dels decrets de mínims
d’habitabilitat, i es va requerir el compliment de la obligatorietat dels mínims
establerts tant en els habitatges denominats lliures com en els que es trobaven
acollits a protecció oficial. També és van introduir modificacions importants pel
que fa a la superfície de les sales, la zona de ventilació i d’il·luminació. L’última
modificació d’aquesta normativa que va tenir lloc pel Decret 28/1999, de 9 de
febrer. La modificació de la regulació de mínims que ara es pretén té com a
principal objectiu adaptar la tipologia dels habitatges, mitjançant fórmules més
flexibles que les tradicionals, a la necessitat que presenten col·lectius com els de
joves que no poden satisfer les seves necessitats d’allotjament de manera
adequada. A més a més, com a millores constructives es tornen a augmentar les
superfícies de ventilació i les dels patis, als quals donen les peces principals.
L’instrument mitjançant el qual s’efectua la comprovació del compliment d’aquests
requisits és la cèdula d’habitabilitat.
La cèdula d’habitabilitat va ser regulada per primera vegada per la
Generalitat de Catalunya l’any 1984, com la culminació d’un procés iniciat amb
l’establiment de les noves prescripcions normatives sobre mínims d’habitabilitat
l’any 1983. La seva importància com a un instrument més de la política d’habitatge
ha quedat consagrada a la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge, que li
atorga el paper d’acreditar a més a més de l’habitabilitat, la solidesa de l’edifici.
Per últim, per tal de no disminuir les condicions d’habitabilitat dels
habitatges, es preveu que en la cèdula consti el nombre de persones que es
recomana que poden ocupar els habitatges. D’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques i d’acord amb el Govern, s’estableix:
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CAPÍTOL I
Dels requisits mínims d’habitabilitat
Article 1
Nivell d’habitabilitat exigible
1.1 Tots els habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d’antiga
edificació o els obtinguts com a conseqüència d’obres de gran rehabilitació han de
tenir, com a mínim, el nivell d’habitabilitat objectiva d’habitatges de nova
edificació que és el que es defineix a l’apartat 2 de l’annex 1 d’aquest Decret.
1.2 La resta d’habitatges han de complir el nivell d’habitabilitat establert per als
habitatges usats, definit a l’apartat 3 de l’annex 1 d’aquest Decret.
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tramitar novament transcorregut aquest termini.
6.3 Tots els habitatges han de disposar de cèdula de habitabilitat. Els habitatges
nous, procedents de gran rehabilitació o que hagin sofert modificacions en la
superfície que alterin les condicions objectives d’habitabilitat han de disposar de
cèdula prèviament a la seva ocupació. En la resta de supòsits, han de disposar de
cèdula dins dels terminis que s’estableixen en l’article 12 d’aquest Decret.
Article 7
Ocupació
7.1 A la cèdula d’habitabilitat s’ha de fer constar el nombre de persones que,
segons els paràmetres que s’expressen en l’apartat segon d’aquest article, es
recomana que poden ocupar l’habitatge en unes condicions d’ús adequades.

Article 2
Dades a incloure en els projectes
2.1 Als projectes d’habitatges s’ha de fer constar, per a cada habitatge, la superfície
útil i el nombre de peces que conté.
2.2 Als plànols del projecte se n’han d’indicar les peces, que han de complir el
mínim d’ha21328 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 3999 –
30.10.2003 viabilitat, les quals es classifiquen com a sala (S), habitació (H), cambra
higiènica (B), cuina (C) i galeria (G).
Article 4
Incompliment del nivell mínim d’habitabilitat
4.1 No pot atorgar-se la cèdula d’habitabilitat als habitatges que no compleixin el
nivell d’habitabilitat que estableix aquest Decret.

7.2 Els certificats d’habitabilitat han d’indicar la superfície útil interior de
l’habitatge, la descripció de les peces que el componen i l’ocupació màxima
recomanada, tenint en compte els
paràmetres següents:
S=Superfície útil mínima en m2.
NPP=nombre de persones del programa.
S NPP
20 ...................................................................... 2
30 ...................................................................... 3
40 ...................................................................... 4
48 ...................................................................... 5
56 ...................................................................... 6
64 ...................................................................... 7
72 ...................................................................... 8
80 ...................................................................... 9
8+8n ................................................................. n
Article 12

CAPÍTOL II
Regularització
De la cèdula d’habitabilitat
Article 6

Tots els habitatges construïts han de disposar de cèdula d’habitabilitat vigent en
els terminis
següents:

Contingut i durada

6.2 La cèdula d’habitabilitat caduca als 15 anys de la seva expedició i s’ha de

Habitatges construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 1960, abans de l’1 de gener
de 2007.
Habitatges construïts entre l’1 de gener de 1960 i el 31 de desembre de 1970,
abans de l’1
de gener de 2009.
Habitatges construïts entre l’1 de gener de 1971 i el 31 de desembre de 1980,
abans de l’1
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6.1 La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge
compleix els requisits d’habitabilitat i solidesa fixats en aquest Decret i que té
aptitud per ser destinat a residència
humana.
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de gener de 2011.
Habitatges construïts entre el 1 de gener de 1981 i l’entrada en vigor d’aquest
Decret, abans
de l’1 de gener de 2014.

b) Tenir ventilació directa en façana a espai públic, pati d’illa, pati de parcel·la o
pati de ventilació o bé a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la
ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.
c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.

ANNEX 1
Requisits mínims d’habitabilitat
—1 Definicions
A efectes d’aquest Decret:
1.1 Tot habitatge ha d’estar compost com a mínim per una sala, una cambra
higiènica, un
equip de cuina i ha de permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba.
1.2 Peces principals són les sales i habitacions.
1.3 Una peça pot definir-se com a sala quan compleix:
a) Tenir una superfície útil no inferior a 14 m2, en cas d’un habitatge de nova
construcció i de 10 m2 en cas d’habitatge usat, sense cap estrangulament en planta
inferior a 1,40 m.
b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 2,70 m x 2,70 m en cas
d’habitatge
de nova construcció, i de 2,40 m x 2,40 m, en cas d’habitatge usat.
c) Disposar d’una obertura en façana a espai públic o pati d’illa, directa o a través
d’una galeria,
de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d’alçària tingui, com a mínim, una superfície
d’1,40 m2 en cas d’un habitatge de nova construcció. En cas d’habitatge usat, la
superfície mínima de l’obertura ha de ser de 0,80 m2 , i s’admet també la ventilació
a pati de parcel·la. No es pot fer en cap cas a través de la sala, l’obertura a l’exterior
o la ventilació obligatòria de cap altra peça.
d) No contenir cap aparell higiènic.
e) Si té una superfície inferior a 16 m2, o 14 m2 en cas d’un habitatge usat, no
contenir l’equip obligatori de cuina.

1.7 Una obertura és una porta o finestra practicable.

1.4 Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix els requisits següents:
a) Tenir 6 m2 o més de superfície útil. En el cas d’un habitatge usat, tenir 5 m2 o
més de superfície útil.
b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 1,90 m x 1,90 m. En el
cas d’un habitatge usat admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta
1,80 m x 1,80 m.
c) Disposar d’una obertura en façana a espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la,
directa o a
través d’una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d’alçària tingui, com a
mínim, una superfície de 0,60 m2 o 0,20 m2, en el cas d’un habitatge usat.
d) No contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter, safareig o abocador.
e) No contenir l’equip obligatori de cuina ni de rentat de roba.
f) Es pugui independitzar.

1.8 La superfície d’una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície
translúcida.
1.9 Accés de l’habitatge és la porta que comunica l’habitatge amb el seu exterior.
Aquest accés
no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix
habitatge o comunitari.
1.10 Superfície útil interior d’un habitatge o d’una peça és la superfície dels seus
espais interiors
que tenen una alçada no inferior a 1,50m. La superfície útil no inclou l’ocupada
pels tancaments interns i perimetrals, fixos o mòbils, ni les superfícies de terrasses
i altres elements exteriors. Tampoc no inclou l’ocupada pels elements estructurals
verticals ni per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,01 m2.
Quan l’habitatge es desenvolupi en més d’una planta, es comptabilitza com a
superfície útil l’ocupada per l’escala interior.
1.11 La superfície útil de l’habitatge s’ha d’expressar necessàriament separant la
part corresponent a la superfície interior de la part que correspon a la superfície
d’espais exteriors d’ús privatiu. En tot cas, les superfícies mínimes que es regulen
en la present disposició s’han d’entendre referents a la superfície útil interior.
1.12 Els aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d’aigua corrent
i desguàs, estan destinats a la higiene i l’evacuació del cos humà.
—2 Nivell d’habitabilitat d’habitatges de nova edificació, els creats per reconversió
d’antiga edificació o els resultants d’una gran rehabilitació
2.1 Tipologia.
Quan el programa funcional de l’habitatge sigui com a màxim per a dues persones,
s’admet un únic espai destinat a sala-habitació, sempre que la superfície resultant
permeti la compartimentació d’una peça de, com a mínim, 8 m2 que compleixi tots
el requisits d’una habitació, sense que la sala perdi la seva condició.
2.2 Accés.

1.5 Una peça pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els requisits
següents:
a) Es pot independitzar.

2.2.1 Ha de disposar d’un porter electrònic o sistema similar que faciliti, si s’escau,
l’entrada i permeti la comunicació interactiva des de l’accés a l’edifici amb
qualsevol habitatge. Aquest requisit no és obligatori en el cas d’habitatges
unifamiliars.
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2.2.2 L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai públic, d’un espai comú o
d’un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera.

2.2.11 Els punts de l’espai d’accés on hi hagi un desnivell superior a 0,60 m han de
disposar de baranes o elements protectors.

2.2.3 Tot el recorregut d’accés a l’habitatge des del carrer i altres zones de l’edifici
ha de tenir un sistema d’il·luminació artificial instal·lat, de manera que quan s’hi
transiti pugui quedar il·luminat.

2.2.12 Les escales han de tenir un element protector o barana que no sigui
escalable d’una alçada mínima de 0,95 m, i si la barana està com 21330 Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 3999 – 30.10.2003 posta per brèndoles,
no pot haver-hi entre elles una separació major de 0,12 m.

2.2.4 Ascensors.
2.3 Construcció.
a) Els edificis d’habitatges plurifamiliars han de disposar d’un ascensor quan es
compleixi qualsevol d’aquests supòsits:
Que el recorregut d’accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge
impliqui pujar o baixar un desnivell de tres plantes o més. Que el recorregut
d’accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un
desnivell de més de 12 m.
Quan en una caixa d’escala d’un edifici hi hagi més de dotze habitatges per
sobre o sota de la planta d’accés.
b) Els habitatges han de disposar de dos ascensors quan es compleixin aquests
supòsits: Que el recorregut d’accés que uneix la via pública amb qualsevol
habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de sis plantes o més i que en la
mateixa caixa d’escala hi hagi vint-i-quatre habitatges o més, per sobre o per sota
de la planta d’accés.
2.2.5 L’alçada lliure de pas en el recorregut d’accés a l’habitatge és com a mínim de
2,10 m,
i es pot admetre en les escales una alçada mínima de 2,00 m, mesurada en el punt
més desfavorable de cada graó.
2.2.6 Les portes dels espais d’accés a l’habitatge han de tenir una amplada lliure
mínima de pas de 0,80 m i una alçada lliure de 2,00 m.
2.2.7 Els espais d’accés a l’habitatge han de tenir una amplada mínima d’1 m, i
permetre el pas d’un rectangle que, en posició horitzontal, mesuri 1,90 m x 0,50 m.
2.2.8 Les escales han d’estar ventilades de manera que, si es desenvolupen a més
d’una planta, la planta baixa i l’última tinguin una obertura de ventilació no
inferior a 1,00 m2.
2.2.9 En el cas que l’accés disposi d’escales, aquestes han de complir les condicions
següents:
a) Que l’altura dels graons sigui com a màxim de 0,185 m.
b) Que l’estesa dels graons sigui com a mínim de 0,28 m.

La construcció que el conforma o l’afecta ha de:
2.3.1 Ser capaç de suportar amb seguretat unes sobrecàrregues d’ús de 200 kg/m2.
2.3.2 Estar protegida de les humitats, sempre que aquestes no siguin degudes a un
mal ús.
2.3.3 Ser estanca a les aigües pluvials.
2.3.4 Evitar la inundació de l’habitatge.
2.3.5 Estar aïllada tèrmicament i acústicament segons la normativa vigent
aplicable.
2.3.6 Ser accessible als serveis de bombers i complir la normativa vigent aplicable
de protecció contra incendis.
2.3.7 El sòl trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés, ha d’estar
completament pavimentat, i ser resistent al desgast per l’ús normal.
2.4 Dimensions.
2.4.1 La seva superfície útil ha de ser com a mínim de 30 m2.
2.4.2 L’alçada lliure sobre la superfície útil de cadascuna de les peces principals ha
de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,50 m. En el cas de cambres higièniques,
cuines, distribuïdors i rebedors, aquesta alçada ha de ser com a mínim de 2,10 m.
2.4.3 El perímetre de la façana (P) d’un habitatge en relació amb la superfície útil
(S) de l’habitatge, mesurat respectivament en m lineals i m quadrats, ha de complir
la fórmula: P és major o igual que S/8, amb una longitud mínima de 4,00 m. El
perímetre de façana d’un habitatge és la suma dels perímetres exteriors de cada
una de les seves façanes que donen a un espai obert, un pati d’illa de cases o un
pati de parcel·la, mesurats de la següent manera:
a) No es tenen en compte els cossos sortints.
b) En el cas d’una façana d’un habitatge a un espai obert o a un pati d’illa de cases,
el perímetre d’una façana és la línia recta que uneix els punts extrems del tros de
façana que limita l’habitatge. Per considerar un front com a façanes diferents, els
perímetres d’aquestes façanes han de formar entre si un angle amb un valor situat
entre 60 i 120 graus.
c) En el cas d’una façana a pati de parcel·la, el perímetre és el màxim polígon
còncau inscrivible en planta.

2.2.10 Els graons han de tenir, com a mínim, una línia de pas de 0,28 m mesurada a
0,50 m de la línia interior del passamà.

2.4.4 Els patis que es considerin per al càlcul del perímetre de façana o als quals
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ventilin habitacions han de:
Permetre la inscripció d’una circumferència de diàmetre més gran o igual a
una sisena part de l’altura del pati, amb un mínim de 3 m. Les superfícies mínimes
d’aquests patis han de ser:

habitatge ha de ser igual o inferior al nombre que resulti de dividir per 10 la
superfície útil de l’habitatge (S) mesurada en m2, és a dir, n és menor o igual que
S/10.

Fins a 3 plantes: 9 m2
Fins a 4 plantes: 11 m2
Fins a 5 plantes: 12 m2
Fins a 6 plantes: 14 m2
Fins a 7 plantes: 16 m2
Més de 7 plantes: 18 m2
2.4.5 Els patis de ventilació de cambres higièniques i cuines han de permetre la
inscripció
d’una circumferència de diàmetre més gran o igual a una setena part de la seva
alçada amb un
mínim de 2 m. Les superfícies mínimes d’aquests patis han de ser:
Fins a 3 plantes: 4 m2
Fins a 4 plantes: 5 m2
Fins a 5 plantes: 6 m2
Fins a 6 plantes: 8 m2
Fins a 7 plantes: 10 m2
Més de 7 plantes: 12 m2
2.4.6 En el cas que la relació entre l’alçada del pati i la línia recta horitzontal
màxima que es pugui traçar en planta sigui més gran o igual a dos, ha de tenir una
presa inferior d’aire des de l’exterior.
2.4.7 En el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, ha de tenir una sortida
d’aire en el seu coronament amb una superfície igual o més gran que la seva
superfície en planta.

2.5.4 Si les peces d’un habitatge estan situades en un local discontinu, la
comunicació entre elles s’ha de fer per mitjà d’un espai d’ús exclusiu del mateix
habitatge.
2.5.5 L’amplada mínima dels espais interiors de pas ha de ser de 0,90 m i la seva
alçada mínima de 2,10 m. En el cas d’escales es pot admetre una alçada de 2,00 m
mesurada en el punt més desfavorable de cada graó.
2.5.6 Les sales.
2.5.6.1 Han de tenir una superfície útil contínua de 14 m2, que s’incrementa
a partir de la segona habitació en 2 m2 per cada habitació.
2.5.6.2 No tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un
wàter. En cas d’habitatges en què el programa funcional tingui un únic espai
destinat a sala-cuina-dormitori, s’admet l’accés directe sempre que aquest
sigui des de l’espai que es pot compartimentar com a habitació.
2.5.7 Les habitacions.
La superfície mínima de l’habitació individual és de 6 m2, i la de la doble és de 8
m2.
2.5.8 La cuina.
La peça independent que contingui l’equip de cuina no ha de tenir accés directe a
cap cambra higiènica que contingui un wàter.
2.6 Equip.

2.4.8 Als patis de parcel·la o ventilació als quals ventilin peces principals, banys o
cuines, no han de ventilar aparcaments col·lectius ni locals amb activitats
industrials.

2.6.1 Ha de disposar de la connexió de servei general de les diferents connexions
de servei previstes per xarxa.

2.5 Peces.

2.6.2 Ha de tenir una instal·lació d’aigua corrent, freda i calenta de manera que:

2.5.1 Han de tenir accés amb una amplada lliure mínima de pas de 0,80 m a la sala i
0,70 m a la resta de peces amb una alçada lliure de 2,00 m.
2.5.2 En les peces principals, qualsevol punt de la seva obertura obligatòria a
l’exterior ha de tenir la visió, dintre d’un angle de 90 graus la bisectriu del qual
sigui perpendicular a la façana, d’un segment horitzontal de 3 m situat
paral·lelament a la façana a una distància de 3 m.

2.6.2.1 Connecti amb tot l’equip que la requereixi.
2.6.2.2 Disposi d’una clau de pas general i de claus específiques per a cada
cambra higiènica i cuina o dependència on hi hagi serveis.
2.6.2.3 Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, que
tingui un dipòsit de reserva de 200 litres per habitatge, que s’incrementarà
a partir de la segona habitació en 150 litres per habitació.

2.5.3 El nombre (n) màxim de peces de 6 m2 útils o més en les quals es divideix un
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2.6.2.4 Com a mínim serveixi als lavabos, a les aigüeres, a les dutxes, a les
banyeres, i a l’equip de rentat de roba.
2.6.2.5 Permeti un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de
40 graus i amb un cabal de 12 litres per minut.
2.6.3 Ha de disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:
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2.6.7.2 La peça on estigui prevista aquesta instal·lació ha de tenir ventilació
a l’espai exterior, directa o a través d’un conducte en el qual s’activi
mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser
activada estàticament.
2.6.7.3 Quan hagi un espai destinat específicament a estendre la roba, ha de
ser a un espai exterior protegit de vistes del carrer o espai públic.

2.6.3.1 Connecti amb tot l’equip que el requereixi.
2.6.3.2 Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic i si en el seu entorn
hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquesta; si no n’hi ha, les
aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es depuren prèviament.

2.6.8 Tenir instal·lada una xarxa de telecomunicacions de manera que l’habitatge
pugui disposar com a mínim d’una instal·lació de telefonia bàsica i d’una de
radiodifusió i televisió segons la normativa vigent aplicable.
2.7 Elements de protecció.

2.6.4 Ha de disposar d’una instal·lació elèctrica que:
Compleixi el Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent i no impliqui un risc
per a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d’altres
instal·lacions.

Els desnivells que puguin representar un perill per a les persones han d’estar
protegits per elements protectors o baranes resistents als cops, que no siguin
escalables, d’una alçada mínima de 0,95 m, i si la barana està composta per Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 3999 – 30.10.2003 21331 doles, no pot
haver-hi entre si una separació major de 0,12 m.

2.6.5 Disposar d’un equip higiènic de manera que:
2.6.5.1 Estigui format com a mínim per un rentamans, un wàter i una dutxa
o banyera.
2.6.5.2 Estiguin inclosos en una cambra de servei higiènic el wàter i la dutxa
o banyera.
2.6.5.3 Totes les dutxes i banyeres tinguin impermeabilitzat el seu sòl i els
seus paraments fins a una alçada mínima de 2,10 m.
2.6.6 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que:
2.6.6.1 Estigui format, com a mínim, per una aigüera i un aparell de cocció.
2.6.6.2 La peça on estigui inclòs tingui com a mínim una superfície de 5 m2 i
disposi d’una ventilació mínima de 0,40 m2 a façana, a pati d’illa, a pati de
parcel·la o a pati de ventilació.
2.6.6.3 Sobre l’emplaçament de l’aparell de cocció hi ha o s’admet
directament la instal·lació d’una campana que evacuï els fums fins a la
coberta de l’edifici a través d’un conducte individual en el qual s’activi
mecànicament l’extracció.
2.6.7 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat de
roba de manera que:
2.6.7.1 En l’espai previst hi hagi una presa d’aigua freda i calenta, un
desguàs i una presa de corrent.
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PRESSUPOST
CÀLCUL DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

MB: MÒDUL BÀSIC QUE ESTABLEIX UN PREU EN €/M2 D’EDIFICACIÓ, QUE SERÀ
REVISAT PERIÒDICAMENT: 980 €/ m2

CG: COEFICIENT CORRECTOR EN FUNCIÓ DE LA UBICACIÓ GEOGRÀFICA:
0.95
CT: COEFICIENT CORRECTOR EN FUNCIÓ DE LA TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ: 0.6
CQ: COEFICIENT CORRECTOR EN FUNCIÓ DEL NIVELL MIG D’EQUIPAMENTS I
ACABATS:
1.2
CU: COEFICIENT CORRECTOR EN FUNCIÓ DE L’ÚS DE L’EDIFICACIÓ:
2
MÒDUL DE REFERÈNCIA
Mr= Mb x Cg x Ct x Cq x Cu= 980 x 0.95x0.6x1.2x2= 1340,64€/ m2

Mr: Mòdul de referència: 1340,64 €/ m2

S: Superfície en m2 7.408,02 m2

PEM= Mr x S= 1340,64 x 7408,02= 9931487.93 €
Aquest és un preu aproximat i no inclou els treballs d’urbanització i
condicionament de l’exterior de l’edifici únicament s’ha valorat la reforma de canvi
d’ús de l’immoble. Estar basat en taules d’aplicació de coeficients segons aspectes
característics de la construcció.

5. PRESSUPOST
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6. ANNEXOS
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FUNCIONAMENT

SISTEMA DE PLAQUES SOLARS (CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ)
Edifici format per 38 vivendes que necessitaran ACS i segons el codi tècnic de
l’edificació (CTE), els habitatges d’ús residencial, el càlcul de nombre de persones
per habitatge haurà de fer-se utilitzant com valors mínims els que es relacionen a
continuació:

En els equips solars de circulació forçada el moviment del fluid a través de
captadors i dipòsit és produït per una bomba de circulació. Aquesta bomba agafa el
fluid de la part inferior del dipòsit (la part més freda) i la impulsa cap als captadors
a través de les conduccions hidràuliques. El fluid, després d’elevar el seu nivell
tèrmic en els captadors, torna al acumulador per la seva banda superior (la més
calenta), facilitant-ne així l’estratificació de les temperatures.

COMPONENTS
Els sistemes que conformen la instal·lació solar tèrmica per a aigua calenta són els
següents:
a) un sistema de captació format pels captadors solars, encarregat de transformar
la radiació solar incident en energia tèrmica de manera que s’escalfa el fluid de
treball que circula per ells;
b) un sistema d’acumulació constituït per diversos dipòsits que emmagatzemen
l’aigua calenta fins que es precisa el seu ús;
c) un circuit hidràulic constituït per canonades, bombes, vàlvules, etc., que
s’encarrega d’establir el moviment del fluid calent fins al sistema d’acumulació;
d) un sistema d’intercanvi que realitza la transferència d’energia tèrmica captada
des del circuit de captadors, o circuit primari, a l’aigua calenta que es consumeix;
i) sistema de regulació i control que s’encarrega d’una banda d’assegurar el
correcte funcionament de l’equip per a proporcionar la màxima energia solar
tèrmica possible i, per un altre, actua com protecció enfront de l’acció de múltiples
factors com sobreescalfaments del sistema, riscos de congelacions, etc;
Per tant, les vivendes de 1 dormitori consumiran 33 l/dia, i les vivendes de 2
dormitoris consumiran 66 l/dia.
Tenim 1 vivenda de 1 dormitori, 34 de 2 dormitoris i 3 vivendes de 3 habitacions.
Dins les vivendes, hi col·locarem un dipòsit de 110 l. i una caldera, per tal que
l’aigua, arribi a la temperatura desitjada al punt de consum, en cas que els
acumuladors no puguin produir tota la ACS necessària.

f) equip d’energia convencional auxiliar que s’utilitza per a complementar la
contribució solar subministrant l’energia necessària per a cobrir la demanda
prevista, garantint la continuïtat del subministrament d’aigua calenta en els casos
d’escassa radiació solar o demanda superior al previst.

CAPTADOR
El captador utilitzat és el model Danosa Solar DS25S .

Els acumuladors solars han d’anar instal·lats en posició vertical per tal d’afavorir
l’estratificació de l’aigua calenta.
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FUNCIONAMENT
Els captadors solars tèrmics Danosa Solar estan desenvolupats per a aplicacions
d’aprofitament tèrmic a baixa temperatura (inferior a 100ºC). El seu funcionament
està basat en l’efecte hivernacle i en el de superfícies absorbents, i estan dissenyats
per a suportar les més dures condicions climàtiques. Els captadors solars
transformen l’energia del sol en energia calorífica, elevant la temperatura d’un
fluid, aigua o anticongelant, que circula pel seu interior. Entre les múltiples
aplicacions podem destacar la producció d’aigua calenta sanitària, la climatització
de piscines, calefacció, refrigeració…
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una paret han de col·locar-se amb una inclinació d'entre 70º i 80º, i amb la coberta
de vidre orientada cap amunt.
MUNTATGE: Els captadors es col·locaran amb els dos trepants de aireació
cap avall. És convenient cobrir els captadors durant la instal·lació i, una vegada
instal·lats, fins a l'omplert del sistema, amb això evitem sobreescalfaments i
cremades accidentals.

DIMENSIONS
En els següents esquemes es mostren les dimensions principals dels captadors:
L’espessor dels captadors és 82 mm
La distància entre captadors és 50 mm

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
-Llargada: 3.0 mm.
-Amplada: 2.1 mm.
-Gruix: 82 mm.

-Pes en buit: 37 kg
-Capacitat de fluid: 1’27 l.
-Caudal recomanat: 30-40 l/h x m2
-Material absorbidor: coure
-Tractament del absorbidor: selectiu
-Gruix de l’aleta de coure: 0’2 mm.
INSTRUCCIONS DE MUNTATGE
- UBICACIÓ DELS CAPTADORS: Els captadors estaran orientats al Est
geogràfic (permetent-se petites desviacions segons la normativa vigent) i lliure
d’ombres d’altres objectes en els 180º de la seva part frontal.
- MANIPULACIÓ I MUNTATGE DELS CAPTADORS:
MANIPULACIÓ: Una vegada trets dels palets els captadors, s’han de manejar
tenint en compte les següents recomanacions: No donar suport directament els
captadors sobre les seves connexions. En cas de ser necessari emmagatzemar-los
temporalment, s’apilaran aquests de manera que els trepants de aireació sempre
quedin en la part inferior. Per a donar suport diversos captadors en vertical sobre
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ACUMULADORS
Utilitzarem el model AT110M1S de 110 l. de capacitat. Aquest incorpora de sèrie,
protecció catòdica amb ànode de magnesi i mesurador de carga.
Com a opció es pot instal·lar una resistència elèctrica al dipòsit acumulador, com a
font de escalfament de ajuda. Aquestes son ceràmiques i permeten la seva
instal·lació sense la necessitat de buidat del dipòsit acumulador.
Està aïllat tèrmicament amb escuma PU injectat en motlle, lliure de CFC i acabat
exterior amb folro embuatat desmuntable, blanc RAL9016 i cobertes en gris
RAL7035 .
Les connexions hidràuliques del dipòsit acumulador, tant per el serpentí com per
el circuit secundari de ACS, estan disposades per facilitar al màxim la instal·lació
del dipòsit dins dels armaris, on el espai es especialment reduït.
CANONADES I AÏLLAMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ
És recomanable la utilització de materials metàl·lics (coure, altres) a les canonades
quan les instal·lacions solars puguin arribar a treballar a temperatures per sobre
de 80ºC. El materials plàstics s’haurien de reservar per a les parts de la instal·lació
en què la temperatura del fluid no arribi per sobre dels 60ºC.

__________________________________________________________________________________ 88

CANVI D’US D’EDIFICI INDUSTRIAL A VIVENDES LOFT

Les soldadures de les canonades han d’ésser estables davant les altes
temperatures que es poden assolir als captadors solars en períodes d’alta radiació.
Als trams horitzontals, les canonades han de tenir sempre un pendent mínim de l’1
% per tal d’afavorir el desplaçament de l’aire als punts als on hi hagi purgadors.
En relació amb l’aïllament de les canonades, s’ha de tenir en compte el seu
comportament aïllant (i en conseqüència el gruix d’aquest) i el comportament de
durabilitat a la intempèrie i les altes temperatures.
Respecte al gruix, s’ha de seguir el que estableix el RITE (20 mm canonades
interiors, 30 mm canonades exteriors) i respecte a la durabilitat s’ha d’assegurar
que l’aïllament disposa de protecció,
principalment, davant els raigs ultraviolats mitjançant pintura asfàltica, pintura
acrílica o protecció exterior mitjançant làmina d’alumini.

SISTEMA D’ACABATS EN PAVIMENTS I PARAMENTS
PAVIMENT EXTERIOR
GRANALIT GRIS:
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For Classe
mat Resistència
o
a Flexió (1)
20x
20x U (>5 Mpa)
4
30x
30x
U (>5 Mpa)
4
40x
40x
T (>4 Mpa)
4
30x
30x
U (>5 Mpa)
6
40x
20x T (>4 Mpa)
5
50x
50x T (>4 Mpa)
5
60x
40x
U (>5 Mpa)
5

Classe
Carga
Rotura (1)

Clase Desgaste Absorción
Abrasión (2)
Agua (3)
To
Capilarid
Graní Márm tal
ad
tico
ol
(%
(gr/cm²)
)

Resistencia
Impacto (mm)
(4)

4
(>4.5
kN)

900

4
(>4.5
kN)

700

7 (>7 kN)

1000

14
kN)

D
(>14 (<20
mm)

B
(<24
mm)

<4

<0.2

>1000

4
(>4.5
kN)

700

7 (>7 kN)

>1000

4
(>4,5
kN)

>1000

(1) La mayoría de los formatos están dentro de la clase de resistencia a flexión más
exigente
(2) La resistencia al desgaste es proporcional al tipo de árido con que esté formada
la primera capa de las baldosas. Aridos graníticos en las baldosas granalladas
proporcionan una resistencia al desgaste alta y hacen que las baldosas estén
dentro de la clase más exigente.
(3) Los valores máximos de absorción de agua total y por capilaridad que indica la
norma son 6% y 0.4 g/cm².
(4) Resistencia al impacto: la altura mínima para la no aparición de la primera
fisura es 600 mm.
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Formato (cm)
Pedido mínimo (m²)
30x30x3,5
600
40x40x4
1000
20x20x4
30x30x6
3000
40x20x5
50x50x5
60x40x5
Otros formatos y colores consulta.
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PAVIMENTS INTERIORS
En zones d’estar i de pas es col·locarà el parquet de la casa Kährs amb les
següents característiques:

Baldosa de terrazo de uso exterior con las siguientes características:
Cara vista lisa o rugosa.
Acabado superficial granallado.
Bisel superior o igual a 3mm tipo rampa.
Composición de la capa de huella: a base de triturados graníticos, basálticos y
pórfidos, o a base de triturados de mármol y calizos.
MARBRE PORTERIA
Es col·locarà un marbre de la casa MARMOLID 2000 color Australian Brown:

El paviment de la cuina es col·locarà unes baldoses de la casa Vives:
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El marbre de la cuina serà de la casa Marmolid 2000:

Als banys, es col·locarà en el paviment i en els paraments verticals baldoses de la
casa Keraben:
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PLANOLS
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
00.Situació
01.Emplaçament
ESTAT ACTUAL I ESTRUCTURA
02.Estat Actual: Planta Sota Coberta
03.Estat Actual: Planta Baixa
04.Estat Actual: Planta Coberta
05.Estat Actual: Façanes
06.Estat Actual: Façanes
07.Estat Actual: Façanes
08.Estat Actual: Secció
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27.Façanes Exteriors
28.Façanes Exteriors
29.Façanes Exteriors
30.Façanes Exteriors
31.Façanes Interiors
32.Façanes Interiors
SECCIONS
33.Secció Longitudinal
34.Secció Longitudinal
35.Secció Longitudinal
36.Secció Transversal
37.Secció Transversal
38.Secció Transversal
COTES

ACTUACIÓ URBANÍSTICA
09.Actuació Urbanística Solar

PROPOSTA CANVI D’ÚS
10. Planta Soterrani (PS)
11. Planta Baixa (PB)
12. Planta Pis (PP)
13. Planta Sota Coberta (PSC)
14. Planta Coberta (PC)
15.Diagrama de colors Planta Baixa
16.Diagrama de colors Planta Pis
DISTRIBUCIÓ
17.Distribució: PB 1-2-3-4
18.Distribució: PP 1-2-3-4
19.Distribució: PB 5-6
20.Distribució: PP 5-6
21.Distribució: PB 7
22.Distribució: PP 7
23.Distribució: PB 8-9-10-11
24.Distribució: PP 8-9-10-11
25.Distribució: PSC
26.Distribució: PC
FAÇANES
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39.Cotes: PB 1-2-3-4
40.Cotes: PP 1-2-3-4
41.Cotes: PB 5-6
42.Cotes: PP 5-6
43.Cotes: PB 7
44.Cotes: PP 7
45.Cotes: PB 8-9-10-11
46.Cotes: PP 8-9-10-11
47.Cotes: PSC
48.Cotes: PC
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT I CLIMATITZACIÓ
49. Electricitat i Climatització: PB 1-2-3-4
50. Electricitat i Climatització: PP 1-2-3-4
51. Electricitat i Climatització: PB 5-6
52. Electricitat i Climatització: PP 5-6
53. Electricitat i Climatització: PB 7
54. Electricitat i Climatització: PP 7
55. Electricitat i Climatització PB 8-9-10
56. Electricitat i Climatització: PP 8-9-10
57. Electricitat i Climatització: PSC
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I GAS
58. Fontaneria i Gas: PB 1-2-3-4
59. Fontaneria i Gas: PP 1-2-3-4
60. Fontaneria i Gas: PB 5-6
61. Fontaneria i Gas: PP 5-6
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62. Fontaneria i Gas: PB 7
63. Fontaneria i Gas: PP 7
64. Fontaneria i Gas: PB 8-9-10
65. Fontaneria i Gas: PP 8-9-10
66. Fontaneria i Gas: PSC
INSTAL·LACIÓ GENERAL
67. Instal·lacions generals PS
68. Instal·lacions generals PB
69. Instal·lacions generals PP
70. Instal·lacions generals PSC
71. Instal·lacions generals PC
CARPINTERIES
72. Carpinteries Exteriors
73. Carpinteries Exteriors
74. Carpinteries Interiors
75. Carpinteries Interiors

DETALLS CONSTRUCTIUS
76. Detalls Constructius: Estructures
77. Detalls Constructius: Escales
78. Detalls Constructius: Coberta
ACABATS I PRESPECTIVES
79. Perspectiva General
80. Perspectiva General
81. Detalls en 3D: Porteria
82. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 1 i 4
83. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 1 i 4
84. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 2 i 3
85. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 2 i 3
86. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 5 i 6
87. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 5 i 6
88. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 7
89. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 7
90. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 8
91. Detalls en 3D: Dúplex Tipo 8
92. Detalls en 3D: Loft Tipo 9
93. Detalls en 3D: Loft Tipo 10
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