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T. TANCAMENTS INTERIORS

A. ACCESSORIS

A1. Barra de bany abatible d’acer i pintada epoxi blanc, de 74 cm. Prop 
dels inodors permet subjectar-se quan es vol fer servir el WC

A2. Barra pel bany de plàstic injectat i reforç d’acer inoxidable, de 60 cm. 
Disseny ergonòmic que d’adapta a les mans per recozar-se a la dutxa

SUPERFÍCIES UNITAT 2 (4 apartaments)

ESTANÇA

CM - Cuina - Menjador
SE - Sala d’estar
HD - Habitació doble / compartida
B - Bany adaptat compartit
R - Rebedor
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

13.50 m2

11.10 m2

19.60 m2

4.10 m2

5.20 m2

4.4 (x2/2) m2

57.90 m2

63.40 m2

Superfície mínima

(CM + SE) > 20 m2

> 40 m2

Perspectiva Unitat 2 - Apartament

DETALL A1: Façana nord - Obertura fi nestra
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F. TANCAMENTS EXTERIORS FAÇANA

I. PAVIMENT INTERIOR

F1. Totxo ceràmic ‘‘calat’’ de 14 x 29 x 5.5 cm, acabat d’obra vista i fi xats 
amb morter adhesiu*
F2. Junta de morter adhesiu entre maons (e = 10 mm)
F3. Arrebossat interior de morter (e = 10 mm) per a evitar el pas de l’ai-
gua a la cambra d’aire
F4. Cambra d’aire (e = 30 mm)
F5. Placa de cartró guix PLADUR CH (e = 25 mm) fi xada mecànicament.
Placa especial d’alta densitat i resistència, amb fi bra de vidre per a tanca-
ments només accessibles des d’una cara
F6. Muntants especials en forma de ‘‘E’’, de 90 mm cada 600 mm. Fixen 
les plaques de cartró guix mitjançant cargols
F7. Aïllament de llana de roca entre muntants (e = 70mm) i 40 Kg/m3

F9. Dintell d’acer corten (e = 13 mm) fi xat mecànicament al forjat tractat 
per a l’exterior
F11. Pletina d’alumini, tapajunt entre placa i fusteria
F12. Marc fi xe. Fusteria d’alumini TECHNAL, mode soleal, amb ruptura 
de pont tèrmic
F13. Obertura practicable. Fusteria d’alumini TECHNAL, model soleal, 
amb ruptura de pont tèrmic
F15. Placa d’acer corten (e = 13 mm) fi xat mecànicament al lateral
F16. Peça ceràmica amb pendent i goteró per a expulsar l’aigua

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
I7. Formigó d’alta durabilitat, acabat amb capa sintètica de protecció, 
tractat amb oli i pulit (e = 20 mm) en banys i zones humides

T1. Placa de cartró guix PLADUR (e = 15 mm ) fi xada mecànicament i 
acabat interior pintat
T2. Muntants metàl·lics en forma de ‘‘C’’, de 70 mm cada 600 mm. 
Fixen plaques de cartró guix mitjançant cargols
T3. Aïllament de llana de roca entre muntants (e = 70 mm ) i 40 Kg/m3

T4. Acabat amb enrajolat de mosaic gressite subjectat amb morter 
adhesiu (e = 15 mm)
T5. Pilar de formigó armat, de 35 x 35 cm
T7. Armari de doble porta i estanteries de fusta, fi xats a la paret
T8. Arrebosat de morter

ESQUELET CONSTRUCTIU

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

Inèrcia tèrmica:
El tancament de totxo aporta molta massa junt amb el forjat de formigó 
armat i amb el conjunt del sistema de terra radiant milloren el contrast 
entre els envans lleugers

Aïllament acústic i contra el foc:
També l’utilització del totxo fa que millori com a aïllant acústic i com a 
barrera anti-incendis, per la sectorització vertical i horitzontal de les dife-
rents zones de l’eifi ci

Multifuncionalitat i reciclatge dels espais:
La distribució de les habitacions, el seu modulatge, i els encans interiors 
amb facilitat de canvis, fan que hi hagi una gran fl exibilitat per usos futurs

Tancaments exteriors:

Façana: 
Acabat exterior d’obra vista de totxo ceràmic ‘‘calat’’ de 14 x 29 x 5.5 cm, 
fi xats amb morter adhesiu i junta d’1 cm. Arrebossat interior de morter 
amb una cambra d’aire de 3 cm i revestit amb la solució específi ca 
PLADUR CH composta per; 1 placa de cartró guix, fi bra de vidre (25 mm) 
aïllament de llana de roca (e = 60 mm) i 2 plaques de cartró guix (15 mm) 
subjectades per muntants ‘E’ de 90 mm cada 600 mm i canals ‘J-92’

Coberta:
Transitable formada per formigó cel·lular per a la formació de pendents, 
morter de ciment i làmina impermeable sota l’aïllament tèrnuc de polies-
tirè extrudit. Es remata amb una altra capa de morter per evitar irregula-
ritats sota els peus regulables que suporten el paviment de plaques de 
gres de 60 x 60 x 5 cm

APARTAMENT:

1. El disseny del mòdul de l’apartament, aprofi ta 
una de les franjes per situar la cuina, menjador i 
sala d’estar, mentre que a l’altra hi trobem l’habita-
ció compartida. L’accés es fa transversalment que 
dóna a un petit rebedor. Hi ha diferent paviment a 
la zona de cuina sala d’estar, amb rajola hidràulica, 
mentre que al dormitori es manté el parquet. Seguint 
l’estructura de les habitacions compartides, trobem 
un balco a cada franja, mantenint el retranqueig en 
façana. Aquestes unitats habitacionals es situen a la 
zona més interior de l’illa de l’edifi ci ja que són resi-
dents amb menys necessitats i amb unes estances 
més llargues, orientades també a sud, i amb el pati 
interior de fi ltre. 

2. El bany és privat i es situa dins la zona de dormi-
tori compartit.
Es reserva uns espais verticals de pas d’instal·la-
cions de sanejament, subministrament d’aigua i 
ventilació, que s’agrupen en xemeneies a la coberta 
per ventilar.

3. El pati entre habitacions, permet la ventila-
ció creuada de les estances i cuina, així com una 
aportació de llum natural tant a la zona d’estar 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. E 1/10


