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A. HABITACIÓ COMPARTIDA: Disposada en dues habitacions amb balcó propi i amb un bany compartit
B. ESPAI DE CIRCULACIÓ: Passadís que distribueix les habitacions individuals i compartides
C. APARTAMENT: Format per dos àmbits, sala estar-menjador-cuina i balcó; habitació compartida amb bany 
privat i balcó. Es situen a la part més interior de la residència per a més privacitat ja que són residents amb 
menys necessitats
D. SALA D’ESTAR - MENJADOR - CUINA:  Els espais comparteixen àmbit, però estan diferenciats, una peça 
amb la pica, fogons, forn i nevera, amb una taula per menjar al davant, mentre que al fons, un moble amb la 
TV i el sofà enfront seu, adopten la funció de sala d’estar o descans
E. BANY ADAPTAT: S’hi accedeix a través de l’habitació, amb una porta correder, evitant un bloqueix d’accés 
si un dels residents pateix una caiguda
F.  PATI INTERIOR: Separa l’edifici aportant llum directa a la peça més al nord, i fent d’ell un espai on els 
residents poden tenir una semi-privadesa respecte al espai públic
G. SALA POLIVALENT: Situada a la planta baixa conectada amb l’exterior visualment, són sales amb la 
polivalència tant de tamany, com d’activitats (billar, bingo, celebracions, sala de jocs; domino, cartes, parxis..., 
espai de lectura...
H. SALA FISIOTERÀPIA: Servei dins la residència per a fer sessions als residents que ho requereixin, també 
en planta baixa, i amb contacte amb el pati interior per oferir més qualitat a l’espai
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DETALL A2: Encontre forjat - Paviments interiors DETALL A3: Paviment pati interior - Solera - Planta baixa DETALL A4: Barana balcó exteriorDETALL A1: Paviment pati interior - Solera - Planta baixa

T. TANCAMENTS INTERIORS

F. TANCAMENTS EXTERIORS FAÇANA

C. TANCAMENTS EXTERIORS. COBERTA

FS. FORJAT. FALS SOSTRE

I. PAVIMENT INTERIOR

E. PAVIMENT EXTERIOR

T1. Placa de cartró guix PLADUR (e = 15 mm) fixada mecànicament i 
acabat interior pintat

F1. Totxo ceràmic ‘‘calat’’ de 14 x 29 x 5.5 cm, acabat d’obra vista i fixats 
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) fixada mecànicament.
Placa especial d’alta densitat i resistència, amb fibra 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) fixat mecànicament al forjat tractat 
per a l’exterior
F10. Làmina impermeable elastomèrica de cautxú butil (e = 10 mm)
F11. Pletina d’alumini, tapajunt entre placa i fusteria
F12. Marc fixe. 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
F14. AVidre 8-16-4, format per 2 peces de vidre (8mm i 4mm) amb 
cambra d’aire aïllant de 16mm (etotal = 28mm) Ug = 1.1 W/(m2.K). La 
diferència d’espessor dels dos vidres millora l’aïllament acústic.
F15. Placa d’acer corten (e = 13 mm) fixat mecànicament al lateral
F16. Peça ceràmica amb pendent i goteró per a expulsar l’aigua
F18. Bloc estructural de pedra natural, pes de 14 kg i fixats amb morter. 
Alternativament es fiquen lligams d’acer inoxidable per unificar el mur
F19. Totxo ceràmic ‘‘calat’’ de 14 x 29 x 5.5 cm, acabat d’obra vista i fixats 
amb morter adhesiu*

*a l’encontre amb el forjat, el totxo mantindrà min 2/3 del format recolzat 
dins l’estructura

C1. Paviment de gres de 60 x 60 (e = 50 mm) per a terrasses i cobertes 
amb un CTE classe 2
C3. Capa de morter (e = 25 mm) per evitar irregularitats i anivellar la su-
perfície dels suports. Incorpora agulles de fibra de vidre perquè no s’es-
querdi amb el temps
C4. Aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extrudit d’alta densitat de 
STYROFOAM, tipus IV (e = 80 mm) = 0.034 W/m·K
C6. Làmina impermeable bituminosa LBM (SBS)-40-FV
C7. Làmina protectora de morter de ciment M-40A, lleugerament armada
C8. Formigó cel·lular 1000 per a la formació de pendents (2%)
C9. Xapa metàl·lica de protecció fixada mecànicament
C10. Remat perimetral amb peça de gres inclinada (e = 25 mm)
C11. Bonera metàl·lica per a la recollida d’aigües de coberta
C12. Làmina impermeable elastomèrica de cautxú butil (e = 10 mm)
C13. Remat de façana. Peça ceràmica amb pendent i goteró per expulsar 
l’aigua a l’exterior

FS1. Forjat de formigó armat de 25 cm de gruix. * El balcó en voladiu es 
redueix fins a 19 cm
FS2. Fals sostre amb espai lliure per al pas d’instal·lacions elèctriques i 
de climatització
FS3. Fixacions i barilles metàl·liques enroscades al forjat, amb perfils 
metàl·lics en U per al suport dels plafons del fals sostre
FS4. Il·luminació encastada al pladur, amb downlights al sostre
FS5. Aïllament de llana mineral (e = 30 mm)
FS6. Placa de cartró guix PLADUR (e = 13 mm) fixada mecànicament als 
perfils. Registrable per al manteniment

I1. Parquet de fusta de roure (e = 21 mm) en habitacions i espais comuns
I2. Morter amb malla radiant incorporada (e = 75 mm) amb terra radiant 
que s’utilitza per a calefactar
I3. Làmina de separació de polietilè
I4. Aïllament al soroll d’impacte de poliestirè (e = 40  mm)
I5. Làmina de barrera de vapor
I6. Sòcol perimetral de fusta de 70 mm

E1. Llosetes de formigó de BALDOEXPOR, model EcoSIT, de 40 x 60 cm 
(e = 80 mm) fixades amb morter adhesiu i pendent (2%)
E2. Capa de morter (e = de 30 a 50 mm)
E3. Capa de formigó amb malla electrosoldada (e = 150 mm)
E4. Capa de graves entre 20 i 30 mm de diàmetre (e = 200 mm)
E5. Terreny natural (10 cm) terra compactada en contacte amb les graves 
E6. Làmina impermable prefabricada de cautxú sintètic EPDM (e = 4mm)
E7. Solera de formigó (e = 25 cm)
E8. Llosa quadrada de pedra artificial 40 x 40 cm (e = 35 mm)
E9. Llosetes de formigó de BALDOEXPOR, model Arno, de 20 x 14 cm  
(e = 80 mm) fixades amb morter adhesiu i pendent (2%)
E10. Formigó per a la formació de pendents (2%)
E11. Làmina impermeable bituminosa LBM (SBS)-40-FV
E12. Lloseta hidràulica exterior
E13. Ancoratges d’acer inoxidable laterals soldats a la pletina
E14. Pletina metàl·lica d’ancoratge en forma de ‘‘L’’ (e = 10 mm)
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)


