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2 VOLUMS 
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4 NUCLIS PRIMERA PELL PATIS HABITATGE 

Partim dels dos volums existents i 
compactes els quals d’hauran de anar 
foradant per poder donar resposta al 
programa.

Per garantir la bona convivència, no 
es convenient que es formin comu-
nitats de més de 15 habitatges. Per 
aquest motiu dividirem l’àmbit en 4 
nuclis.

L’envolvent actual de l’edifici, la uti-
litzarem com a una primera capa que 
permetrà reduïr les característiques 
tèrmiques dels nous materials.

Cadascún dels nuclis tindrà un pati 
central, per tal de garantir els reque-
riments d’il·lunimació i salubritat, 
així com per incentivar la relació 
entre habitants.

Els habitatges se situaran logitudi-
nalment, ja que d’aquesta manera 
sempre garantim una façana a l’exte-
rior directe, situant com a resultat els 
espais comunitaris a la franja central.
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MÒDUL MÍNIM SISTEMA D’AGRUPACIÓ CUINA COM A BUIT DOBLE CIRCULACIÓ SISTEMA EXTENSIBLE

L’edifici es conforma a partir de 
l’agrupació dels mòduls habitacionals 
mínims de 14m2 amb o sense bany.

+

L’habitatge tipus (80m2) s’aconsegueix 
mitjançant l’agrupació de 4 mòduls 
habitacionals, conformant un pati 
central cobert.

El buit central que forma el siste-
ma d’agrupació conforma la cuina i 
element distribuidor tant de persones 
com d’intal·lacions del habitatge.

La relació entre els mòduls, permet 
tan sols mitjançant portes, una doble 
circulació que afavoreix el canvi d’ús 
i l’adaptació en funció de la orientció.

El sistema d’agrupació és un model 
extensible il·limitadament, podent 
formar així habitatges de diferents su-
perfícies i a diferents preexistències.
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1. PANELL SANDWICH
Metalpanel 2G-1000

REQUERIMENTS PROJECTE:

- Sistema lleuger que no sobrecarregui els pòrtics existents.

- Actuar com a una primera pell impermeable, en substitució de 
la coberta de fibrociment existent, però no ha de garantir l’acondi-
cionament tèrmic, ja que determina un espai intermedi.

- Element prefabricat i de ràpida col·locació.

REQUERIMENTS TÈCNICS :

- Transmitància tèrmica..................................................0.3 < CTE

REQUERIMENTS PROJECTE:

- Permetre la entrada de llum cenital a les cuines.

- Garantir la sensació d’espai exterior als espais comunitaris.

- Ser practicable per tal de aconseguir un bon confort tèrmic al 
espai intermedi.

REQUERIMENTS TÈCNICS (CTE):

- Transmitància tèrmica...................................................1.6 W/m2k

- Aïllament acústic   (al ser cel·lular es redueix el soroll d’impacte)

2. LLUERNARI 
Metalpanel multicelular DANPALON

3. ESTRUCTURA METÀL·LICA
IPE 240 ; HEB 140

REQUERIMENTS PROJECTE:

- Jàsseres existents: Suportar la nova coberta lleugera sense haver 
de ser reforçades.

- Noves jàsseres: Subjectar el nou forjat de plaques Farlap.

- Pilars: Suportar el nou forjat amb l’ajut de nous pilars.

REQUERIMENTS TÈCNICS (CTE):

- Resistència al foc - se sol·lucionarà amb pintura ignifuga (R90)

4. FUSTA CONTRALAMINADA
KLH

REQUERIMENTS PROJECTE:

- Segona pell de coberta, que garanteix el confort tèrmic.

- Resoldre les diferents inclinacions de les cobertes existents, 
adaptant-se així la nova intervenció a l’edifici.

- Grans dimensions i ràpida col·locació.

REQUERIMENTS TÈCNICS (CTE):

- Resistència al foc.....................................................................R 30

- Transmitància tèrmica.................................................0.85 W/m2k

- Aïllament acústic....................................................................50dB

5. CONGRENY
KLH 12x12

REQUERIMENTS PROJECTE:

- Rigilitzar el mur de bloc

- Actuar com a element d’unió entre el bloc i la coberta de fusta.

REQUERIMENTS TÈCNICS (CTE):

- Resistència al foc................................................................... R 30

- Transmitància tèrmica................................................0.85 W/m2k

- Aïllament acústic...................................................................50bB
*compleix CTE entre habitatges

6. BLOC DE FORMIGÓ CEL·LULAR
YTONG

REQUERIMENTS PROJECTE:

- Gran format (625x25x20)

- Fàcil i ràpida col·locació.

- Monocapa com a segona pell del tancament vertical, que com-

pleixi els requeriments del CTE.

- Aspecte industrial i prefabricat.

- Autoportant alhora que lleuguer.

REQUERIMENTS TÈCNICS (CTE):

- Resistència al foc...............................................................REI 120

- Transmitància tèrmica.................................................0.46 W/m2k

- Aïllament acústic....................................................................53dB

7. FORJAT
Placa FARLAP

REQUERIMENTS PROJECTE:

- Gran format (1m, fins a 16m de llarg)

- Prefabricat.

- Aspecte industrial.

- Permetre l’habitabilitat del nou ús de les naus, així com un fàcil 
canvi d’ús en un futur, ja que es una plataforma contínua.

REQUERIMENTS TÈCNICS (CTE):

- Resistència al foc..............................................................REI 120

- Transmitància tèrmica..................................................no s’aplica

- Aïllament acústic...................................................................54dB

8. FAÇANA EXISTENT DE FÀBRICA
Maó foradat 29x15x7 + Maó calat 29x15x9

REQUERIMENTS PROJECTE:

- Actuar com a primera pell del tancament vertical.

- Mantenir l’estat actual tant com sigui possible, per tal de mantenir 
el caracter inicial de les naus.

REQUERIMENTS TÈCNICS (CTE):

- Resistència al foc...............................................................REI 120

- Transmitància tèrmica.................................................1.70 W/m2k

- Aïllament acústic....................................................................36dB

9. SOLERA
Llosa de formigó 30cm

REQUERIMENTS PROJECTE:

- Readecuar la solera existent per tal de que les condicions d’im-
permeabilitat i de aïllament tèrmic siguin les òptimes per un ha-
bitatge.

REQUERIMENTS TÈCNICS (CTE):

- Transmitància tèrmica................................................0.73 W/m2k
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