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T. TANCAMENTS INTERIORS

F. TANCAMENTS EXTERIORS FAÇANA

E. PAVIMENT EXTERIOR

FS. FORJAT. FALS SOSTRE

I. PAVIMENT INTERIOR

IN. PAS D’INSTAL·LACIONS

AC. ACCESSORIS

ESQUELET CONSTRUCTIU

T1. Placa de cartró guix PLADUR (e = 15 mm ) fixada mecànicament i 
acabat interior pintat
T4. Acabat amb enrajolat de mosaic gressite subjectat amb morter 
adhesiu (e = 15 mm)
T6. Porta de fusta batent amb espai lliure de pas 100 cm

F1. Totxo ceràmic ‘‘calat’’ de 14 x 29 x 5.5 cm acabat amb obra vista i 
fixat amb morter adhesiu

E15. Muntants de fosa amb disseny idem als balcons dels edificis propers 
per mantenit uniformitat compositiva. Separats 15 cm d’alçada 100 cm
E16. Passamà de fosa (e = 15 mm)

FS1. Forjat de formigó armat de 25 cm de gruix
*El balcó en voladiu redueix el gruix a 19 cm

I1. Parquet de fusta de roure multicapa (e = 21 mm) en habitacions i 
espais comuns. L’espessor del parquet és superior als 15 mm habituals 
degut al terra radiant per calefactar

IN1. Comunicació vertical pel pas de les instal·lacions de sanejament i 
ventilació. Forat de 360 x 17 cm
IN2. Conductes de PVC per a sanejament. 
Baixant aigües pluvials 90 mm
IN3. Conductes de PVC per a sanejament. 
Baixant aigües residuals 125 mm
IN4. Conductes de ventilació dels banys (extracció d’aire)
IN5. Totxo cràmic ‘‘calat’’ de 11.5 x 29 x 5.5 cm sense revestiment per 
l’interior i fixat amb morter adhesiu*
IN6. Muntants en forma de ‘‘Omega’’ de 16 mm cada 500 mm que fixen 
les plaques de cartró guix mitjançant cargols
IN7. Zona accessible per al registre dels conductes a cada planta

AC1. Barra de bany abatible d’acer i pintada epoxi blanc (74 cm) prop 
dels inodors permet subjectar-se quan es vol fer servir el WC

AC2. Barra pel bany de plàstic injectat i reforç d’acer inoxidable (60 cm) 
Disseny ergonòmic que d’adapta a les mans per recozar-se a la dutxa

El sistema segueix el mateix que tot l’edifici, pilars i forjat de formigó i 
murs de totxo ceràmic.

Tancaments interiors:

Envà simple: 
Dues plaques de cartró guix PLADUR subjectades per muntants ‘C’ de 
70 mm cada 600 mm i canals en ‘U’ de 73 mm, amb aïllant de llana de 
roca entre ells (e = 70 mm)

Envà cambra humida:
Quatre plaques de cartró guix PLADUR WA subjectades per muntants ‘C’ 
de 70 mm cada 600 mm i canals en ‘U’ de 73 mm, amb aïllant de llana 
de roca entre ells (e = 70 mm). Les plaques són resistents a l’aigua i a 
la humitat i redueixen la transmissió del soroll provinent dels baixants i 
cisternes

Fals sostre:
Placa de cartró guix (e = 13 mm) amb aïllament de llana mineral 
(e = 30 mm) entre perfils ‘C’ de subjecció d’acer galvanitzat i suspensions 
i barilles enroscades. Perfileria perimetral

SUPERFÍCIES UNITAT 1 (24 unitats)

ESTANÇA

HI - Habitació individual (2 per unitat)
HC - Habitació compartida
B - Bany adaptat compartit
BE - Balcó exterior (2 per unitat)

Superfície útil total
Superfície construïda

* L’espai exterior privat (balcó) computa  la meitat
** Segons el decret  d’habitabilitat del 2012

Superfície útil

20.75 m2

41.50 m2

4.1 m2

2.8 (x2/2) m2

49.40 m2

55.20 m2

Superfície mínima

> 6 m2

> 8 m2

> 40 m2

DETALL  A2: Alçat balcó (barana de fosa)

DETALL  A1: Pas d’nstal·lacions
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HABITACIÓ COMPARTIDA:

1. El disseny del mòdul habitaiconal, de forma més aviat 
allargada, fa que ens trobem un petit rebedor a l’entrar. El 
llit es col·loca transversalment, amb vistes laterals a l’exte-
rior per tenir intimitat, i amb els dos costats del llit accessi-
bles per a les enfermeres de la residència per si el pacient 
necessita assistència. 
El mobiliari és senzill, un petit moble a l’entrada amb una 
llum de taula, un escriptori i estanteria per les coses perso-
nals, un armari per a la roba, una tauleta de nit, un capçal 
sobre el llit que dóna llum per a la lectura tant al llit com en 
una butaca per si també rep alguna visita. 
El terra radiant de parquet de roure, direccionat cap al bal-
có per donar més profunditat a l’habitació, dona un confort 
extra.
Cada resident té un petit balcó exterior a sud, on pot gaudir 
de les vistes a la plaça i tenir unes plantes per cuidar-les i 
donar un toc personal cara la façana exterior.
El retranqueix en façana també permet certa privadesa a 
cada resident, però el just per poder tenir una conversa 
entre balcons de diferents habitacions.

2. El disseny del del bany compartit és una mica singular.
La doble porta corredera que hi dóna accés, fa que es 
requereixi d’un sistema en forma de ‘lliure’ ‘ocupat’ per 
la convivència dels reisdents de l’habitació, si més no, el 
guany d’espai que això genera al llarg del mòdul, permet 
una major capacitat ocupacional.
Es reserva uns espais verticals de pas d’instal·lacions 
de sanejament, subministrament d’aigua i ventilació, que 
s’agrupen en xemeneies a la coberta per ventilar.

3. El pati entre habitacions (1.7 x 1.7 m) (2.89 m2), permet 
la ventilació creuada de les estances, així com una aporta-
ció de llum natural tant a l’habitació com al passadís. Les 
obertures estan dissenyades de tal manera d’evitar la visió 
directa de fora a dins, amb vidres translúcids. També hi 
circulen instal·lacions de telecomunicacions.
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