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El primer apartado de la memoria constará de un reco-
pilatorio de fotografías y ortofotos tanto del ámbito de 
Can Fontanals como de Sant Gugat del Vallés.

La mayoría de las fotografías que aparecen de la zona de 
Can Fontanals han sido tomadas durante la elaboración 
del proyecto, junto con distintas imágenes extraidas de 
la base de datos cartográfica.



ortofotos históricas de Can Fontanals
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1981

1974

1992

fotografías
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“el verde”
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alzados de la calle existente 
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ANEXO
 

En el anexo se hará una recopilación de contenido y da-
tos que han formado parte del proyecto y que se acaba-
rán de desarrollar o detallar.

También se tratarán cuestiones teóricas que nos han 
servido de guía para la elaboración de la propuesta, así 
como referencias y precedentes en la arquitectura.

introducción
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El planeamiento vigente del PGM  en la zona de Can Fon-
tanals prevé la consolidación de este ámbito mediante la 
proyección de tejido residencial en continuación con las 
zonas colindantes (20a/10 y 20b), como en los sectores de 
Can Mates y otras zonas de Sant Cugat, además de su co-
nexión con los puntos neurálgicos del Hospital General 
y la estación, así como con la zona del Centro Comercial 
y numerosos equipamientos.

Se trata, además, de una zona con expectativas por parte 
de la administración de convertirse en un punto de rele-
vancia a escala metropolitana por su proximidad a estos 
nodos. 

Contrariamente, debido a numerosas complejidades en 
la calificación y propiedad del suelo, y tras algunos epi-
sodios relacionados con la corrupción, la zona ha que-
dado al margen de una apuesta concreta por su trans-
formación.

6b - Parques y jardines municipales.

T (20b*) - Terciario.

8a - Verde privado protegido.

20a/10 - ordenación en edif. unifamiliar.

20b - Desarrollo urbano de intensidad 2

3 - Sistema ferroviario.

7a/7b - Equipamientos dotacionales.

5 - Sistema viario básico.

calificación del suelo del estado actual
planeamiento

estado actual
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ámbitos de oportunidad a nivel metropolitano
planeamiento

Durante el año 2009 se llevó a cabo un plan parcial del 
sector Can Amatller, para la construcción del conjunto 
de oficinas en torno a la autopista de la B-30,  con el fo-
mento por parte del ayuntamiento de Sant Cugat, Rubí y 
Cerdañola en lo denominado consorcio del Catalonian 
Innovation Triangle. Posteriormente, tanto el gobierno 
como la administración se han posicionado en contra de 
este modelo económico para la B-30.
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6b - Parques y jardines municipales.

T (20b*) - Terciario.

8a - Verde privado protegido.

20a/10 - ordenación en edif. unifamiliar.

20b - Desarrollo urbano de intensidad 2

3 - Sistema ferroviario.

7a/7b - Equipamientos dotacionales.

5 - Sistema viario básico.

propuesta

calificación del suelo de la propuesta
planeamiento

En vista del estado actual del planeamiento y los pro-
cesos y modelos socio-económicos de transformación 
fallidos en el ámbito, la propuesta apuesta por la resig-
nificación y recuperación de Can Fontanals mediante la 
consolidación del tejido urbano y la renaturalización de 
los espacios verdes en relación a la riera.

Para ello se propone un modelo replanteado de ciu-
dad-jardín en consonancia con la identidad del lugar, 
su pasado agrícola y las necesidades socio-ecológicas 
actuales. La implementación se lleva a cabo en base a la 
calificación existente de 20a/10 y 20b y un estudio deter-
minando las posibilidades del tejido.

Se propone también el traslado gradual de las activida-
des industriales, en mayor parte de la empresa TMA,  
recalificando la zona de la nave principal en un nuevo 
equipamiento, permitiendo así la permanencia del teji-
do verde y agrícola de la riera.

De forma general, se plantea también la estructura urba-
na de calles y espacio público con la intención de propo-
ner una urbanización del ámbito de carácter pre-urbano 
rural, en relación al entrono y al paisaje.
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Pàg. 179

c. Malgrat el que es disposa al paràgraf primer, prevaldran les alineacions establertes 
en aquest Pla General, quan siguin diferents de les fixades al Pla Parcial o orde-
nació d’illa.

2.  A les zones no incloses al número anterior caldrà redactar plans especials en concor-
dança amb l’articulat de les ordenances metropolitanes d’edificació i els seus annexos.

 Article 335.  Tipus d’ordenació. 

 Correspon a la composició de volums o edificació volumètrica específica.

 Article 336.  Modificació de l’ordenació. 

1.  Hauran d’aprovar-se Plans Especials i, si escau, Estudis de Detall.

a. Quan aquest Pla General modifiqui alguna de les determinacions del pla parcial o 
ordenació d’illa, que no siguin aquelles a què es refereixen els articles esmentats 
a l’article 334-1.

b. Quan resulti aconsellable la modificació de volums o de la seva ordenació.

c. Quan als sectors no urbanitzats totalment, sigui aconsellable l’augment dels sis-
temes o de les dotacions.

d. Quan es determini que sigui objecte de revisió per aquest Pla General.

2.  Els Plans Especials i, si escau, els Estudis de Detall no podran augmentar la superfície 
de sostre edificable ni alterar el tipus d’ordenació ni augmentar el nombre d’habitatges 
fixats als plans l’ordenació dels quals es modifiqui.

Secció 6a
Zona d’ordenació en edificació aïllada (20a)

 Article 337.  Definició. 

 Aquesta zona comprèn àrees de sòl urbà, urbanitzades o en procés d’urbanització, 
amb elements suficients per a la qualificació com a sòl urbà, d’edificació, envoltades 
de vegetació i amb densitat d’habitatges variable, segons subzones.

 Article 338.  Subzones. 

1.  A la zona d’ordenació en edificació aïllada s’estableixen diferents subzones, que res-
ponen a la varietat originària.

Pàg. 180

2.  Aquestes subzones són:

  Plurifamiliars Unifamiliars

I      (20a/6) VI    (20a /9u)

II     (20a/5) VII    (20a/10)

 III    (20a/7) VIII   (20a /11)

IVa  (20a/9) IX    (20a/12)

IVb  (20a/9b)

 V     (20a/8)

3.  Als Estudis de Detall referents a les subzones unifamiliars no podrà augmentar-se 
el nombre d’habitatges que, per efecte de la grandària mínima de parcel·la, corres-
pongui a una zona.

 Article 339.  Tipus d’ordenació. 

 A totes les subzones el tipus d’ordenació aplicable és el d’edificació aïllada.

 S’admeten en aquesta zona els habitatges aparionats i els adossats en filera amb 
espais lliures individualitzats o mancomunats, com a subtipus d’ordenació derivats de 
l’edificació aïllada i que hauran d’ajustar-se a les condicions d’edificació assenyalades 
a les subzones respectives.

Article 340.  Edificabilitat. 

1.  Els índexs d’edificabilitat neta per a cada una de les subzones són els establerts al 
quadre següent:

  Subzones Neta m
2
st/m

2
s

  Plurifamiliars

 I      (20a/6) 0,25

 II      (20a/5)  0,50

 III     (20a/7) 0,75

 IVa   (20a/9) 1,00

 IVb   (20a/9b) 1,00

V      (20a/8) 1,50

  Unifamiliars

VI     (20a/9u) 1,00

VII    (20a/10) 0,75

VIII   (20a/11) 0,50

 IX     (20a/12) 0,25

Pàg. 181

2.  A les subzones unifamiliars, l’índex d’1,00 m2 sostre/m2 sòl, es redueix a 0,75 m2 

sostre/m2 sòl, per a aquelles parcel·les de superfície inferior a la mínima 400 m2.

 Article 341.  Actuacions de reforma interior. 

1.  Els sectors que no assoleixin els estàndards d’espais verds i de dotacions comunitàries 
en proporció adequada a la densitat de població, podran ser objecte d’operacions de 
reforma interior.

2.  El Pla de Reforma Interior, a partir dels actuals nivells d’espais lliures i dotacions, 
haurà de preveure els espais i les dotacions necessaris, en consonància amb els po-
tencials d’edificació i la densitat zonal.

3.  Els Plans de Reforma Interior han de respectar els estàndards que s’estableixen a la 
taula següent:

Subzones
Densitat neta màxima 

habitatges/ha

Percentatge de sòl per 
a vials i 

estacionaments

Percentatge de sòl per 
a espais verds i 

dotacions

  Plurifamiliars

I 25 18 10

II 50 18 10

III 75 20 10

IVa 100 20 12

IVb 100 24 12

V 150 24 12

  Unifamiliars

VI 25 22 11

VII 16 20 10

VIII 10 18 10

IX 5 18 10

Article 342.  Condicions d’edificació de les subzones plurifamiliars. 

1.  Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud mínima de façana, en aquestes sub-
zones es regeixen pel quadre següent:

 Subzona
Superfície

(m
2
)

Longitud

(m)

I 2.000 30

II 1.500 20

III 1.000 16

IVa 400 14

IVb 1.500 20

V 800 15
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2.  El Pla de Reforma Interior, a partir dels actuals nivells d’espais lliures i dotacions, 
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2
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 Com a excepció a allò que s’estableix al quadre anterior, s’admeten parcel·les de su-
perfícies i longituds de façana menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

a.  Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública 
amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre Règim del 
Sòl i Ordenació Urbana i que no hagi sofert segregació posterior.

b.  Quan s’ajusti al Pla Comarcal de 1953 o als Plans Parcials que el  desenvoluparen 
i procedeixin de parcelplació o segregació amb llicència, i que no hagin sofert 
segregació posterior a l’aprovació d’aquest Pla General.

c.  Parcel·les existents entre altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d’ob-
tenir els mínims exigits.

 En aquests casos, els índexs d’edificabilitat nets de l’article 340 es reduiran en 
la mateixa proporció en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte 
a la mínima exigida al quadre anterior. Això no obstant, s’exceptuen d’aquesta 
reducció d’edificabilitat les parcel·les on es construeixi, únicament, un habitatge.

2.  L’ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:

 Subzona I, el 15 per 100 de la superfície.
 Subzona II, el 20 per 100.
 Subzona III, el 30 per 100.
 Subzona IV tipus a, el 40 per 100.
 Subzona IV tipus b, el 25 per 100.
 Subzona V, el 30 per 100.

3.  L’alçada màxima autoritzada i el nombre límit de plantes s’estableix en 9,15 m. i en 
planta baixa més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, tipus b, i la subzona V, 
els valors de les quals són els que s’estableixen a continuació.

4.  A la subzona IV, subtipus b, l’alçada màxima serà de 15,25 m. i el nombre límit de 
plantes el de planta baixa més quatre plantes pis.

5.  A la subzona V, l’alçada i el nombre màxim de plantes varien amb l’amplada de vial 
d’acord amb la relació següent:

 Amplada de vial

 (metres)

Alçada màxima

(metres)

Nombre màxim 

de plantes

 De menys de 8 m. 7,55 m. PB + 1 P

De 8 a menys de 11 m. 10,60 m. PB + 2 P

 De 11 a menys de 15 m. 13,65 m. PB + 3 P

De 15 m. o més metres 16,70 m. PB + 4 P 

6.  A les subzones I i II s’admet, a les condicions de construccions amb palafits, arribar a 
l’alçada de 12,20 m. corresponents a planta baixa més tres pisos. 

 Les condicions per tal que l’edificació reuneixi les característiques de construcció amb 
palafits es regulen al tipus d’edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b, la planta 
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baixa haurà de quedar oberta en el 75 per 100 de la superfície ocupada per l’edifi-
cació. 

7.  A la subzona V, és obligatori el màxim de dues unitats d’habitatge per planta pis, 
excepte a les parcel·les amb façana a carrers d’una amplada igual o superior a vint 
metres on aquest màxim es fixa en quatre unitats.

8.  La separació de l’edificació a les llindes de parcel·la i la separació entre edificacions a 
la parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents:

 Subzona
Separació a llindes (m)

frontal   -    lateral  -   fons

Separació entre edificacions
d’una mateixa parcel·la en 
relacion amb les alçades

I 12               8              10 1

II 10               6               8 1

III 8               4               6 1

IVa 3               3               3 1

IVb 8               5               6 1/2

V 4               4               5 1

9.  S’admeten les construccions auxiliars dins de l’ocupació màxima de parcel·la esta-
blerta a la condició segona i respectant els límits d’alçada i d’ocupació amb edificacions 
auxiliars que s’estableixen al quadre següent: 

 Subzona
Alçada màxima

(metres)

Ocupació màxima

(% de superfície)

I 3,30 2

II 3,30 3

III 3,30 4

IVa - no s’admet

IVb - no s’admet

V - no s’admet

10. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars, no podrà 
superar el que resulti de dividir l’edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul 
de cent metres quadrats. Aquest límit, arrodonit per defecte, haurà de respectar-se 
fins i tot en el supòsit d’habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre 
màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla anterior.

11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària excessiva d’algunes promocions, a 
les zones plurifamiliars es limita l’agrupació màxima d’habitatges sobre una mateixa 
parcel·la, a la que resulta d’aplicar una superfície de sostre edificable corresponent a 
tres parcel·les distribuïda en una o més edificacions independents.

 Les parcel·les que, per la seva major superfície donin lloc a un sostre edificable que 
superi l’assenyalat al paràgraf anterior, hauran de tractar-se com si fossin dues o més 
parcel·les independents que no superin individualment la màxima agrupació d’habi-
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superar el que resulti de dividir l’edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul 
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les zones plurifamiliars es limita l’agrupació màxima d’habitatges sobre una mateixa 
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parcel·les independents que no superin individualment la màxima agrupació d’habi-
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tatges per parcel·la assenyalada. En aquests casos cada agrupació haurà de tenir 
accés independent des de vial públic. L’espai lliure d’edificació quedarà sistematitzat 
amb jardineria i podrà establir-se un règim d’ús mancomunat d’aquest. No es permeten 
solucions de passatges particulars o anàlegs per a l’accés comú a parcel·les diferents.

12. A les zones plurifamiliars s’admeten els desenvolupaments d’habitatges adossats 
en filera amb espais lliures mancomunats o individualitzats com a tipus d’ordenació 
derivat de l’edificació aïllada, d’acord amb les condicions següents:

a. S’hauran de complir les condicions de màxima agrupació d’habitatges per 
parcel·la que s’assenyalen al número anterior.

b. Caldrà aplicar la densitat màxima d’habitatges, l’índex net d’edificabilitat, el per-
centatge d’ocupació màxima de parcel·la, l’alçada i el nombre de plantes que 
s’assenyalen per a la subzona respectiva.

c. Cada agrupació independent d’habitatges addossats ha d’estar dotada d’accés 
rodat des de la via pública.

d. L’edificació s’haurà de produir ordenadament pel que fa a les alineacions oficials 
de la parcel·la a la via pública.

e. Amb la finalitat de controlar i acotar l’impacte excessiu d’algunes promocions, 
no es permetran agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, 
superior a 30 m.; quan això s’esdevingui, s’haurà de fraccionar una agrupació en 
dos o més cossos independents que no superin aquesta dimensió i que hauran 
de separar-se entre si proporcionalment a la seva alçada respectiva amb un mínim 
de quatre metres.

 Article 343.  Condicions d’edificació a les subzones unifamiliars. 

1.  La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima del front al vial i l’ocupació màxima 
de parcel·la en aquestes subzones són les que s’estableixen al quadre següent:

Subzona
Superfície

(m
2
)

Longitud

(m)

Ocupació

(%)

VI 400 14 40

VII 600 16 30

VIII 1.000 18 20

IX 2.000 24 10

 Com a excepció als límits establerts al quadre anterior, s’admeten parcel·les de su-
perfície i longitud de façanes menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública 
amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre règim del sòl 
i ordenació urbana i que no hagin sofert segregació posterior.

planeamiento
normativa vigente del PGM
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b. Quan s’ajustin al Pla Comarcal de 1953 o als Plans Parcials que el desenvolu-
paren i procedeixin de parcelplació o segregació amb llicència i que no hagin 
sofert segregació posterior a l’aprovació d’aquest Pla General.

c. Parcel·les existents entre les altres ja construïdes, o amb impossibilitat material 
d’obtenir els mínims exigits.

En aquests casos, per a les parcel·les que tinguin una superfície que no arribi com 
a mínim a la meitat de l’exigida segons la subzona corresponent, sempre que sigui 
superior a 400 m2 i tingui una longitud mínima de façana de 14 m., se’ls han d’aplicar 
els índexs d’edificabilitat nets de l’article 340 reduïts en la mateixa proporció en què la 
parcel·la té reduïda la seva superfície respecte a la mínima exigida.

A les subzones VII i VIII, les parcel·les inferiors als límits indicats, la superfície de les 
quals superi 250 m., sempre que tinguin una façana mínima de 12 m., se’ls aplicarà 
una edificabilitat que no podrà superar una superfície construïda màxima per parcel·la 
de 125 m2 amb una alçada màxima de 7 m. i un nombre màxim  de plantes de planta 
baixa i pis.

A la subzona VI s’ha d’aplicar l’índex d’edificabilitat reduït de 0,75 m2 sostre/m2 sòl 
sempre que la parcel·la assoleixi, com a mínim, una superfície de 200 m. i una façana 
mínima de 10 m.

No podran construir-se aïlladament aquelles parcel·les que, malgrat trobar-se en algun 
dels casos a., b., i c. anteriors, no assoleixin la superfície o longitud o façana mínimes 
indicades en relació amb les establertes segons la subzona respectiva.

2.  L’alçada màxima i el nombre de plantes de l’edificació principal i l’alçada màxima i 
percentatge d’ocupació amb construccions auxiliars, dins l’ocupació màxima esta-
blerta a la condició primera, es regeixen per les normes del quadre següent:

Subzona
Edificació

alçada màxima
Límit plantes

Edificació auxiliar,

alçada i ocupació

VI 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 7%

VII 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 5%

VIII 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 3%

IX 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 2%

     Quan a la subzona VI la superfície de la parcel·la sigui inferior a 400 m., però resulti 
edificable d’acord amb el que disposa la condició primera, l’alçada màxima permesa 
serà de set metres i el nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.

3.  La separació de l’edificació a les llindes de la parcel·la i la separació entre edificacions 
en parcel·la, han de respectar les distàncies mínimes següents:
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c. Parcel·les existents entre les altres ja construïdes, o amb impossibilitat material 
d’obtenir els mínims exigits.
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serà de set metres i el nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.
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 Subzona
Separació a llindes (m)

front   -    lateral  -   fons

Separació entre edificacions
d’una mateixa parcel·la en 

relació amb les alçades

VI   3               3              3 1/2

 VII   5               3              5 1/2

 VIII   8               5              8 1

IX  12             10            12  1

 Quan a la subzona VI la superfície de parcel·la sigui inferior a 400 m., però resulti edi-
ficable, la separació mínima a la llinda lateral de la parcel·la serà de 2 m .

                        
4.  A les subzones unifamiliars s’admet la construcció d’habitatges aparionats a parcel·les 

confrontants sempre que ambdues parcel·les superin la superfície i façana mínimes 
establertes a la subzona respectiva, puguin assolir aquests límits conjuntament o es 
trobin en alguns dels supòsits del punt 1 d’aquest article.

 A les subzones VI, VII i VIII es podran admetre aparionaments sempre que, les parcel·les, 
a més de complir la superfície mínima assenyalada, disposin, com a mínim, d’una 
longitud de façana reduïda respecte de la mínima en la distància assenyalada com a 
separació de l’edificació a la llinda lateral de parcel·la segons la subzona respectiva.

                       
 Els habitatges aparionats han de respectar les condicions d’edificació de la subzona 

referides a la parcel·la agrupada resultant; haurà de formalitzar-se el caràcter manco-
munat i indivisible de la parcel·la mitjançant la inscripció al Registre de la Propietat.

Secció 7a
Zona de verd privat protegit (8a)

 Article 344.  Definició

 Es qualifica de zona de verd privat protegit el sòl urbà amb edificacions aïllades, ge-
neralment amb entorns enjardinats d’interès.

                                             

 Article 345.  Edificabilitat

1.  L’edificabilitat, en aquesta zona, es defineix en relació amb l’edificació actual existent 
i només es permet augmentar-la fins a un màxim del 10 per 100 mitjançant obres de 
millora que siguin compatibles amb el caràcter protegit de l’edifici i els espais enjar-
dinats de l’entorn.

2.  S’admet, en aquesta zona, el manteniment dels usos originals existents compatibles 
amb l’edificació i l’entorn seu. També s’admet un ús d’habitatge unifamiliar i, si escau, 
mitjançant l’aprovació d’un Pla especial es prodran autoritzar aquells usos culturals, 
recreatius, docents o assistencials compatibles amb la protecció i d’acord amb les 
condicions establertes en aquesta secció.
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tatges per parcel·la assenyalada. En aquests casos cada agrupació haurà de tenir 
accés independent des de vial públic. L’espai lliure d’edificació quedarà sistematitzat 
amb jardineria i podrà establir-se un règim d’ús mancomunat d’aquest. No es permeten 
solucions de passatges particulars o anàlegs per a l’accés comú a parcel·les diferents.

12. A les zones plurifamiliars s’admeten els desenvolupaments d’habitatges adossats 
en filera amb espais lliures mancomunats o individualitzats com a tipus d’ordenació 
derivat de l’edificació aïllada, d’acord amb les condicions següents:

a. S’hauran de complir les condicions de màxima agrupació d’habitatges per 
parcel·la que s’assenyalen al número anterior.

b. Caldrà aplicar la densitat màxima d’habitatges, l’índex net d’edificabilitat, el per-
centatge d’ocupació màxima de parcel·la, l’alçada i el nombre de plantes que 
s’assenyalen per a la subzona respectiva.

c. Cada agrupació independent d’habitatges addossats ha d’estar dotada d’accés 
rodat des de la via pública.

d. L’edificació s’haurà de produir ordenadament pel que fa a les alineacions oficials 
de la parcel·la a la via pública.

e. Amb la finalitat de controlar i acotar l’impacte excessiu d’algunes promocions, 
no es permetran agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, 
superior a 30 m.; quan això s’esdevingui, s’haurà de fraccionar una agrupació en 
dos o més cossos independents que no superin aquesta dimensió i que hauran 
de separar-se entre si proporcionalment a la seva alçada respectiva amb un mínim 
de quatre metres.

 Article 343.  Condicions d’edificació a les subzones unifamiliars. 

1.  La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima del front al vial i l’ocupació màxima 
de parcel·la en aquestes subzones són les que s’estableixen al quadre següent:

Subzona
Superfície

(m
2
)

Longitud

(m)

Ocupació

(%)

VI 400 14 40

VII 600 16 30

VIII 1.000 18 20

IX 2.000 24 10

 Com a excepció als límits establerts al quadre anterior, s’admeten parcel·les de su-
perfície i longitud de façanes menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública 
amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre règim del sòl 
i ordenació urbana i que no hagin sofert segregació posterior.
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Article 114. Condicions d’ús.

 Les condicions d’ús en aquesta zona són les establertes per a la zona subjecta a 
ordenació volumètrica específica, regulades al títol IV d’aquestes Normes.

Secció 4a
Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2, (20 b)

 Article 115. Definició.

 Aquesta zona comprèn el sòl urbanitzable programat que per les seves caracterís-
tiques físiques i la seva situació urbana el Pla General destina a una ordenació de 
moderada intensitat d’edificació, de predomini dels edificis en ordre obert, amb espais 
enjardinats annexos, on s’aconsegueixin nivells adients de quietud, repòs i protecció 
dels valors paisatgístics i ambientals.

 Article 116. Tipus d’ordenació.

1. L’elecció del tipus d’ordenació es realitzarà al Pla Parcial, i la iniciativa privada o l’acció 
de l’administració podran optar per l’ordenació volumètrica específica o per l’edificació 
aïllada, els quals en aquesta secció es designen expressament amb les indicacions 
tipus I i tipus II.

2. Amb caràcter indicatiu s’estableixen els criteris preferents següents, per tal d’orientar 
l’elecció:

Tipus I:

a. als sectors contigus a zones de sòl urbà o a zones de desenvolupament, intensitat 
1, envoltades de vegetació i preservades del procés d’edificació

b. als sectors predominantment per a usos residencials

c. als sectors amb propietats de gran o mitjana extensió, de promoció predomi-
nantment privada d’un propietari o d’un conjunt de propietaris promotors de la 
urbanització.

Tipus II:

 Als sectors contigus o propers a àrees d’habitatge unifamiliar, amb predomini de 
parcel·les de superfície no inferior a 800 m2.

3. El Pla parcial podrà establir un tipus de desenvolupament de l’edificació diferent dels 
indicats a l’apartat primer d’aquest article quan l’elecció d’un altre tipus edificatori sigui 
justificada per les característiques físiques i les necessitats d’ordenació del sector. El 
Pla parcial fixarà, en aquest cas, les condicions d’edificació que podran ser diferents 
de les establertes als articles 119 i 121 d’aquestes Normes.
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de les establertes als articles 119 i 121 d’aquestes Normes.
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 Article 117. Edificabilitat.

 L’edificabilitat en aquesta zona s’ajustarà als criteris preceptius següents:

Tipus I:

1. Índex d’edificabilitat brut. 0,60 m2 sostre/m2 sòl.

2. Índex d’edificabilitat net. 1,20 m2 sostre/m2 sòl, sobre el sòl un cop deduït el des-
tinat a les finalitats expressades a l’article 57.

Tipus II:

1. Índex d’edificabilitat brut. 0,60 m2 sostre/m2 sòl.

2. Índex d’edificabilitat net. Variable segons el nombre màxim d’habitatges i 
grandària de parcel·la, sense que pugui sobrepassar d’1’30 m2 sostre/m2 sòl de 
parcel·la neta.

El terreny amb pendent superior al 30 per 100, no serà edificable, tret del cas d’edificació 
aïllada que podrà arribar al 50 per 100 en aplicació del que preveu l’article 255 d’aquestes 
Normes.

 Article 118. Exigències mínimes.

 Les actuacions en aquesta zona mitjançant plans parcials d’ordenació respectaran les 
determinacions o estàndards mínims següents:

Tipus I:

a. Superfície mínima per a vials públics: 19,20 per 100

b. Superfície mínima per a estacionaments: 6 per 100

c. Superfície mínima per a espais verds locals públics: 10,80 per 100

d. Superfície mínima per a equipaments locals, d’interès públic, social o cívic: 10,80 per 100

Tipus II:

a. Superfície mínima per a vials públics: 19,60 per 100

b. Superfície mínima per a estacionaments públics: 1,2 per 100

c. Superfície mínima per a espais verds locals públics: 10,80 per 100

d. Superfície mínima per a equipaments locals, d’interès públic, social o cívic: 8,40 per 100

planeamiento
normativa vigente del PGM
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 Article 119. Condicions d’edificació. Tipus I.

 Les condicions d’edificació per al Tipus I són les següents:

1. Alçada màxima: 18,50 m. amb el límit màxim de planta baixa i cinc pisos.

2. Parcel·la mínima: El mínim de parcel·la per a cada unitat d’edificació es fixa en 
2.000 m2.

3. Ocupació de parcel·la: L’edificació podrà ocupar en projecció ortogonal sobre 
un pla horitzontal, fins a un màxim del 70 per 100 de parcel·la neta. S’hi prohi-
beixen els cossos sortints la projecció dels quals depassi l’esmentat límit.

4. Distàncies mínimes: Els cossos d’edificació han de separar-se amb una distància 
mínima de 12 m. dels límits de la unitat de zona, sens perjudici de respectar, a 
més, les distàncies mínimes que siguin procedents per aplicació del tipus d’orde-
nació volumètrica específica. 

5. Soterranis: Els soterranis podran ocupar, a més a més de la part corresponent 
a l’ocupació fixada per a les edificacions, un 30 per 100 dels espais lliures entre 
blocs, sempre que es justifiqui aquesta solució al projecte de condicionament 
com a jardí d’aquests espais lliures. El primer i segon soterranis no computaran 
als efectes de l’edificabilitat permesa.

 Article 120. Densitat d’habitatges.

 La densitat d’habitatges per al Tipus I no podrà ser superior a 58 habitatges per hec-
tàrea de sòl ordenat, i per al Tipus II el límit màxim d’habitatges per hectàrea, també 
bruta, no podrà excedir de 60 habitatges.

 Article 121.  Condicions d’edificació: Tipus II.

Les condicions d’edificació per al tipus II són les següents:

1. Parcel·la mínima: El mínim de parcel·la admès per a aquesta zona i tipus serà de 400 
m2, amb les excepcions següents:

a. Les parcel·les de superfície inferior que resultin d’ordenacions anteriors i que 
s’hagin realitzat amb llicència o hagin estat objecte de legalització, o aquelles 
en què si s’hagués sol·licitat la llicència al temps de la parcelplació, fefaentment 
justificada, hauria estat procedent l’atorgament d’aquesta.

b. Les parcel·les de superfície no inferior a 250 m2, procedents de parcel·lacions 
anteriors a la publicació d’aquest Pla general i que confrontin per totes les bandes 
amb vies públiques o parcel·les edificades.

 
 Com a excepció al que disposa l’article 117 i en atenció a la superfície menor de les 

parcel·les, la intensitat neta d’edificació en els casos dels apartats anteriors és de 0’60 
m2 sostre/m2 sòl.
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2. Front mínim i profunditat mínima. S’ajustarà al que es disposa al quadre següent 
segons les dimensions de la parcel·la.

Dimensions

Front i 
profunditat 

De 400
a menys
de 800

(m2)

De 800
a menys 
de 1100

(m2)

De 1100
a menys
de 1300

(m2)

De 1300
a menys
de 1500

(m2)

De 1500
a menys
de 1700

(m2)

De 1700
en

endavant
(m2)

Front mínim de parcel·la 
a via pública (en metres)

14 20 24 28 32 36

Profunditat mínima de 
parcel·la  (en metres)

25 30 35 40 45 50

3. Alçada màxima. L’alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes, sense 
cap tolerància per damunt d’aquesta alçada o nombre de plantes, és la de 10,15 m. 
corresponents a planta baixa i dos pisos, en l’edificació unifamiliar, individualitzada 
o agrupada, i la d’11,80 m. corresponents a planta baixa i tres pisos, en l’habitatge 
plurifamiliar.

 A l’edificació sobre pilars, la planta baixa de la qual sigui lliure en més del vuitanta per 
cent de la seva superfície, es permetrà augmentar l’alçada en 3m.

4. Densitat d’habitatges. El nombre màxim d’habitatges s’estableix segons la super-
fície de la parcel·la amb subjecció al quadre següent:

Dimensions

De 400
a menys
de 800

(m2)

De 800
a menys 
de 1100

(m2)

De 1100
a menys
de 1300

(m2)

De 1300
a menys
de 1500

(m2)

De 1500
a menys
de 1700

(m2)

De 1700
en

endavant
(m2)

Edificació unifamiliar 1 2 3 4 5 +6

Habitatges en jardí 
no es 

permet
6 9 12 15 18

5. Modalitat d’ordenació del volum edificable. La modalitat d’ordenació del volum 
edificable en cada parcel·la podrà determinar-se al pla parcial i, si aquest no ho de-
terminés, s’elegirà pel promotor de l’edificació en redactar-se el projecte d’edificació, 
entre alguna de les formes següents:

a. Edificació per a habitatge unifamiliar individualitzat

b. Edificació per a habitatge unifamiliar agrupat

c. Edificació per a habitatge plurifamiliar en jardí.
 
 Podran fer-se compatibles les modalitats a) i b) d’ordenació; la modalitat c) no és 

compatible amb les a) i b) en una mateixa àrea o unitat territorial inferior al sector.
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a. Edificació per a habitatge unifamiliar individualitzat

b. Edificació per a habitatge unifamiliar agrupat

c. Edificació per a habitatge plurifamiliar en jardí.
 
 Podran fer-se compatibles les modalitats a) i b) d’ordenació; la modalitat c) no és 

compatible amb les a) i b) en una mateixa àrea o unitat territorial inferior al sector.
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6. Tant per cent d’ocupació de parcel·la. L’ocupació màxima de l’edificació en planta 
baixa s’estableix d’acord amb la superfície o dimensions de la parcel·la, amb sub-
jecció al quadre següent:

Superfície en parcel·la (en m2) Ocupació màxima (percentatge)

De 400 a menys de 800 30 %

De 800 a menys de 1.100 30 %

De 1.100 a menys de 1.300 32 %

De 1.300 a menys de 1.500 34 %

De 1.500 a menys de 1.700 36 %

De 1.700 a menys de 2.000 38 %

De 2.000 en endavant 40 %

 L’ocupació s’ha de mesurar en projecció vertical sobre el terreny de totes les plantes 
amb els sortints i elements annexos a l’edificació.

7. Separacions mínimes a llindes de parcel·la. S’ha de regir pel que es disposa al 
quadre següent:

Edificació unifamiliar

individualitzada

Edificació unifamiliar 

agrupada o

habitatges en jardí

Del frontal a via pública 6 m. 6 m.

Dels laterals de parcel·la 3 m. 4 m.

Del fons o els fons de parcel·la 6 m. 8 m.

 La separació mínima establerta al quadre anterior haurà de respectar-se en tot element 
de volum edificat, fins i tot, en els cossos i elements sortints.

8. Construccions auxiliars. Es permeten sempre que acompleixin els requisits següents:

a. que la seva edificabilitat sumada a la de l’edifici principal no ultrapassi la intensitat 
d’edificació permesa a cada parcel·la

b. que l’ocupació màxima d’aquestes construccions annexes no sobrepassi el vint 
per cent de la superfície ocupable en planta baixa

c. que es computi als efectes d’ocupació màxima de parcel·la

d. que l’alçada màxima d’aquestes construccions auxiliars no sobrepassi de 3,60 m.

 Es permetrà adossar-les a les tanques, sempre que la llargada als laterals de parcel·la, 
ocupats dins de la franja no edificable, no depassi de set metres en la direcció de la 
llinda, un cop sumats tots els cossos annexos.
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9. Moviments de terres a les llindes. Quan sigui necessari anivellar el sòl en terrasses, 
aquestes s’han de determinar de tal manera que els murs de contenció de terres 
sobre la cota natural del terreny al llarg de la llinda, no ultrapassi, en cap cas, una 
alçada superior a 1’50 m. per damunt de la cota natural de la llinda, i una alçada de 
2 m., per dessota de la cota natural de la llinda. Els desnivells superiors hauran de ser 
resolts amb talussos d’inclinació mínima de dos metres de base per un d’alçada.

10. Soterranis. Els soterranis no podran ocupar una superfície superior a la màxima ocu-
pable en planta baixa per l’edificació. 

 El nombre de soterranis no computables als efectes d’edificabilitat, serà, com a 
màxim, de dos.

 Article 122. Condicions d’ús.

 Les condicions d’ús en aquesta zona són les següents:

1. Habitatge. S’hi admet.

2. Residencial. S’hi admet.

 No obstant això, al tipus II, aquest ús es limita a una superfície de sostre de l’edificació 
que serà, com a màxim, l’equivalent a la superfície de sostre edificable corresponent a 
dotze parcel·les mínimes. En àrees d’habitatge unifamiliar aquest màxim queda limitat 
al corresponent a sis parcel·les mínimes.

3. Comercial. S’hi admet en planta baixa d’edificis d’habitatges plurifamiliars amb un 
màxim de 600 m2 per establiment.

 A les àrees d’habitatge unifamiliar, es podran autoritzar comerços o locals per a pres-
tació de serveis al públic, destinats a cobrir les necessitats quotidianes, fins a un límit 
màxim de 250 m2 per local.

 Al Pla Parcial d’Ordenació podran preveure’s establiments de dimensions més grans 
de les fixades als dos paràgrafs anteriors, en edificis independents.

4. Oficines. S’hi admet amb subjecció a les regles següents:

a. En edifici independent als sectors ordenats de conformitat al tipus I. 

b. En locals que no depassin una superfície de 400 m2 a les àrees de tipus II, d’ha-
bitatges plurifamiliars.

c. A les àrees de tipus II, d’habitatge unifamiliar, fins a un màxim del 25 per 100 de 
la superfície de sostre edificable a cada parcel·la.

5. Industrial. S’admeten a les àrees de tipus II, d’habitatge unifamiliar, únicament les 
indústries de categoria 1, en situació 1-a i 2-a.
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 A les àrees de tipus II, d’habitatges plurifamiliars, i de tipus I, s’admeten exclusivament 
indústries de categoria 2, en situacions 2-a, 2-b, 2-c, 3, 4-a i 4-b.

6. Sanitari. S’hi admet el de dispensaris, consultoris i ambulatoris. S’hi admet el de 
clíniques, sanatoris i similars en parcel·les de fins a 12.000 m2 i capacitat màxima per 
establiment de 50 llits. Per a parcel·les de més de 12.000 m2 s’hi admet sense cap 
altre límit de capacitat que el derivat de les condicions d’edificació.

7. Religiós cultural. S’hi admet.

8. Recreatiu. S’hi admet amb subjecció a les regles següents:

a. En àrees de Tipus II, d’habitatge unifamiliar, en parcel·les fins a 1.600 m2 per esta-
bliment i amb la prohibició de destinar unes quantes parcel·les al servei de només 
un establiment. S’hi admeten sales amb una cabuda màxima de 100 places;

b. En àrees de tipus II, d’habitatge plurifamiliar, s’admet en parcel·les fins a 2.500 m2 
per establiment. S’hi admeten sales amb una cabuda màxima de 250 places;

c. En àrees de tipus I, s’admeten en parcel·les fins a 2.500 m2 de superfície per es-
tabliment.

El Pla Parcial podrà preveure instal·lacions recreatives i sales de dimensions més grans 
en parcel·les de més de quatre hectàrees, sempre que es resolguin els problemes de 
generació de trànsit i de separació de les àrees d’habitatges.

9. Esportiu. S’hi admet.

Secció 5a
Zona de Desenvolupament Industrial (22b)

 Article 123. Definició.

1. Es qualifica de zona de desenvolupament industrial el sòl urbanitzable programat 
previst predominantment per a activitats industrials i de magatzems que, per les ca-
racterístiques de l’activitat o dels materials o productes que tracten o dels elements 
tècnics emprats, no generen situacions de risc per a la salubritat o la seguretat i no 
necessiten mesures correctores que eliminin tot tipus de perill per a la salut i la segu-
retat, tant el directe o personal com l’ambiental o de degradació del medi ambient.

2. Es fixen els graus següents:

Grau 1

 Comprèn la indústria gran i mitjana, sobre parcel·la mínima de 2.500 m2 per esta-
bliment.
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usos y parcelario actuales de Can Fontanals
urbanismo

En el esquema de usos y parcelario del sec-
tor de Can Fontanals se puede observar que 
no representa la realidad actual, el cual nos 
da algunas claves de la falta de regulación que 
existe.

En referencia a las actividades industriales, 
mayoritariamente por parte de la empresa 
TMA, se puede determinar que no cumplen 
con los permisos y requisitos adecuados para 
las actividades que llevan a cabo. 

Contrariamente, destaca la gran superficie de 
suelo rústico que conforma el ámbito, en re-
lación asu pasado agrícola y la falta de actua-
lizacion de los usos del suelo desde entonces.

Esta situación incrementa la necesidad de 
replantear el futuro de Can Fontanals y los 
términos para su transformación y consolida-
ción.
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ánalisis y clasificación de las distintas especies 
vegetación y paisaje

El ámbito de Can Fontanals pertenece a la zona 
litoral catalana, donde encontramos fundamen-
talmente vegetación mediterránea con agrupa-
ciones arbustivas y bosques de ribera, además de 
algunas zonas más secas con prados y lastonares.

También encontramos, en relación al pasado 
rural y agrícola de Sant Cugat y alrededores, pe-
queñas zonascon huertos particulares, sobretodo 
en torno a la zona más próxima a la riera.

Por otro lado, existen otras especies ajenas a la 
flora representativa del lugar de carácter decora-
tivo o urbano en los entornos de la avenida Can 
Fontanals y nuevas construcciones.
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ánalisis y clasificación de las distintas especies 
vegetación y paisaje

Maquia mixta. (Arbust dens) 

La maquia (o maquis) es una formación arbustiva densa, a menudo 
impenetrable, de más de dos metros de altura. Suele componerse 
de plantas con pocas necesidades de agua (esclerófilas) como la 
jara, el brezo, lentisco, la retama… En Sant Cugat: 

Brezo Lentisco Adelfilla

Madroño AladiermoCoscoja

Garriga (grans) 

La garriga , mucho menos densa y con zonas descubiertas (es 
un grado mayor de deterioro u ocupa terrenos más áridos), 
suele componerse de plantas aromáticas (romero, espliego, 
tomillo, cantueso…) junto a vegetación herbácea y pies de 
encinas o coscojas (chaparral). En Sant Cugat: 

Coscoja

Lentisco

Aladiermo

Càdec
Matapoll

Garriga (petits) 

La garriga , mucho menos densa y con zonas descubiertas (es 
un grado mayor de deterioro u ocupa terrenos más áridos), 
suele componerse de plantas aromáticas (romero, espliego, 
tomillo, cantueso…) junto a vegetación herbácea y pies de 
encinas o coscojas (chaparral). En Sant Cugat: 

Vidiella

Rogeta Arítjol

Esparreguera boscana

Argelaga

Romero

La Garriga  
(arbustos gandes)

La garriga, mucho menos 
densa y con zonas descubier-
tas (es un grado mayor de de-
terioro u ocupa terrenos más 
áridos), suele componerse de 
plantas aromáticas (romero, 
espliego, tomillo, cantueso...) 
junto a vegetación herbácea 
y pies de encinas o coscojas 
(chaparral). 

La Garriga
 (arbustos pequeños)

La Maquia mixta.
 (arbustos densos)

La maquia (o maquis) es una 
formación arbustiva densa, a 
menudo impenetrable, de más 
de dos metros de altura. Suele 
componerse de plantas con po-
cas necesidades de agua (escle-
rófilas) como la jara, el brezo, 
lentisco, la retama...

Llistonars (prado seco) 

Llistó

És un prat sec on hi predomina el llistó (Brachypodium 
retusum), una espècie perenne de fulles dures. Fora de la 
verdor primaveral, tenen un aspecte més aviat grogós. El 
llistonar acostuma a estar present a terrenys en pendents 
de solana més aviat secs i assolellats, la sequedat tant pot ser 
per l'escassedat de precipitacions o perquè el sòl és poc 
profund (sòl prim) o pedregós.  

Dàctil Candelera Corretjola cantàbrica Ruda

Lastonares
 (prados secos)

Es un prado seco donde pre-
domina el lastón (Brachypo-
dium retusum), una especie 
perenne de hojas duras. 
Fuera del verdor primaveral, 
tienen un aspecto más bien 
amarillento. El lastonar sue-
le estar presente en terrenos 
en pendientes de solana más 
bien secos y soleados, la se-
quedad tanto puede ser por 
la escasez de precipitaciones 
o porque el suelo es poco 
profundo o pedregoso.

Llistonars (prado seco) 

Llistó

És un prat sec on hi predomina el llistó (Brachypodium 
retusum), una espècie perenne de fulles dures. Fora de la 
verdor primaveral, tenen un aspecte més aviat grogós. El 
llistonar acostuma a estar present a terrenys en pendents 
de solana més aviat secs i assolellats, la sequedat tant pot ser 
per l'escassedat de precipitacions o perquè el sòl és poc 
profund (sòl prim) o pedregós.  

Dàctil Candelera Corretjola cantàbrica Ruda

Bosques de ribera

Son denominaciones de la 
formación vegetal o bosque 
caracterizado por su vincu-
lación a la ribera de un río 
o entidad hidrológica equi-
valente. Su vegetación se 
califica de «riparia» (adjetivo 
propio del sustantivo “ribe-
ra”); sus necesidades de agua 
se cubren fundamentalmen-
te por la humedad del suelo 
y no necesariamente por la 
pluviosidad; y, por lo general, 
crece frondosamente.

Bosques de Ribera (arbustos) 

Son denominaciones de la formación 
vegetal o bosque caracterizado por su vinculación a la ribera de 
un río o entidad hidrológica equivalente. Su vegetación se 
califica de «riparia» (adjetivo propio del sustantivo "ribera"); sus 
necesidades de agua se cubren fundamentalmente por la 
humedad del suelo y no necesariamente por la pluviosidad; y, 
por lo general, crece frondosamente.  

Heura Lleteresa de bosc Llúpol

Bosques de Ribera (arbustos) 

Son denominaciones de la formación 
vegetal o bosque caracterizado por su vinculación a la ribera de 
un río o entidad hidrológica equivalente. Su vegetación se 
califica de «riparia» (adjetivo propio del sustantivo "ribera"); sus 
necesidades de agua se cubren fundamentalmente por la 
humedad del suelo y no necesariamente por la pluviosidad; y, 
por lo general, crece frondosamente.  

Tamariu Arç blanc Sanguinyol Esbarzer

Bosques de Ribera (arbustos) 

Son denominaciones de la formación 
vegetal o bosque caracterizado por su vinculación a la ribera de 
un río o entidad hidrológica equivalente. Su vegetación se 
califica de «riparia» (adjetivo propio del sustantivo "ribera"); sus 
necesidades de agua se cubren fundamentalmente por la 
humedad del suelo y no necesariamente por la pluviosidad; y, 
por lo general, crece frondosamente.  

Tamariu Arç blanc Sanguinyol Esbarzer

Bosques de Ribera (arboles) 

Son denominaciones de la formación 
vegetal o bosque caracterizado por su vinculación a la ribera de 
un río o entidad hidrológica equivalente. Su vegetación se 
califica de «riparia» (adjetivo propio del sustantivo "ribera"); sus 
necesidades de agua se cubren fundamentalmente por la 
humedad del suelo y no necesariamente por la pluviosidad; y, 
por lo general, crece frondosamente.  

Àlber PollancreFreixe de fulla petita Roure Martinenc Om
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Nos planteamos el estudio de las construcciones barraquiles de 
Barcelona para comprender la morfología de las construcciones 
aparecidas en los años 60 en el lugar de estudio, las correas.
La correas al tratarse de una construcción desarrollada de las ba-
rracas en una parcela privada y subdividida, comparten similitudes

configuración urbana

- Siguen la topografía para facilitar la construcción  
- Organicidad
- Agrupaciones - Compartir medianeras facilita la construcción
- Nuevas calles y zonas comunes 

configuración constructiva

- Geometrías sencillas - Fácil construcción.
- Materiales baratos - Problemas de agua.
- La cubierta tiende a solucionarse con un peso para 
contrarrestar el empuje del viento. 

configuración tipológica

- El patio como zona principal de las 
viviendas - se llevan a cabo las tareas 
diarias.
- Cocina en relación a la zona exterior 
con el comedor.
- Habitaciones compartidas - La camas 
se recogen o se sacan al exterior duran-
te el día para hacer uso del espacio in-
terior .
- Falta de compartimentación interior - 
Hay tabiques pero no puertas que divi-
dan los espacios.

análisis de la arquitectura de las barracas
marco teórico
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configuración urbana

- Márgenes fluviales
- La construcciones - colocación en el límite de la parcela y en la 
parte alta del desnivel
- Predomina el espacio del huerto
- La vallas como elemento configurador del paisaje. Mismos mate-
riales...

configuración tipológica

- Almacén de objetos de labranza - Desarrollo en lugar lúdico
- Comedor desmontable - Uso de fin de semana / tiempo libre
- Pequeño lugar de descanso - Horarios laborales

configuración constructiva

- Completadas a lo largo del tiempo
- Trabajo entre varias personas
- Coste bajo - Desechos 
- Construcción en seco
- Estructura anclada en el suelo, sin ci-
mentación 

análisis de la arquitectura de las barracas de huerto
marco teórico
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comparativa del tejido del existente y las barracas
marco teórico
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precedentes de modelos de vivienda (social) de densidad media
casos de estudio

Villa Verde de Elemental (2009-2013)

Quinta da Malagueira (1973-1977).

Casas Fredensborg, (1962-1963)

Alvaro Siza, Évora, Portugal.

 Alejandro Aravena, Constitución, Chile.

Jørn Utzon, Selandia.

Son distintos los proyectos que sirven de precedentes 
y referentes para la creación de modelos de vivienda 
social y comunitaria de baja o media densidad, que 
fomenten un carácter rural-urbano y con una sensibi-
lidad por el paisaje, la naturaleza y la propia identidad 
del lugar y sus habitantes.

I. El barrio de Quinta da Malagueira fue uno de los 
proyectos sociales más ambiciosos llevados a cabo por 
los primeros gobiernos democráticos portugueses. El 
trabajo consistía en la definición de un nuevo mode-
lo de ciudad y la construcción posterior de un total de 
1.200 viviendas en sucesivas fases con la participación 
ciudadana. 

El tejido se organiza mediante una estructura prin-
cipal, la conducta, una infraestructura que articula el 
barrio y que además sirve de continente de las insta-
laciones y establece una relación con la antigua ciudad 
romana de Évora. Hay dos tipologias similares de vi-
viendas tipo patio, con una planta en forma de L, una 
con el patio al frente y la otra en la parte trasera. Ambas 
se pueden combinar de varias maneras generando jue-
gos de llenos y vacíos en su conjunto.

II. El proyecto de La Villa Verde propone un plan de 
apoyo a trabajadores para fomentar el acceso a su vi-
vienda definitiva en el marco de la política habitacio-
nal de Chile. El modelo plantea casas en hilera con dos 
alturas, donde el usuario recibe la mitad del volumen 
edificable. La superficie inicial de cada unidad es de 57 
m², alcanzando los 85 m² con las extensiones. 

El aporte fundamental consiste en que se entrega la es-
tructura casi completa para el estado final de las casas: 
muros medianeros compartidos, cubierta a dos aguas, 
solera inferior y vigas para el forjado del primer piso, 
dejando a los habitantes la realización de las amplia-
ciones, mediante procesos participativos y talleres for-
mativos.

III. Las viviendas Fredensborg, diseñadas para acoger 
a una comunidad de funcionarios, comparten un siste-
ma de crecimiento orgánico a partir de la repetición de 
un mismo tipo residencial. La idea principal es com-
binar la vida doméstica, a través de espacios privados 
y patios individuales, y la vida comunitaria, mediante 
zonas verdes, calles y plazas. 

La unidad básica de vivienda adopta el esquema de la 
casa patio, con dos alas habitadas en forma de L y un 
jardín cuadrado. Aunque la geometría es estrictamente 
ortogonal, el sistema es orgánico, con capacidad de cre-
cimiento, adaptándose a la topografía, tanto dentro de 
cada célula en particular como en su conjunto.
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MEMORIA ESTRUCTURAS

El sistema estructural de la vivienda propuesta 
consiste en la suma de dos elementos estructu-
rales diferenciados: la cubierta prefabricada y los 
muros de termoarcilla.Cada uno de estos sistemas 
se adaptan a su función específica y aportan las 
mayores ventajas al conjunto.

En la memoria, se resume el proceso de cálculo y 
las hipótesis realizadas para la comprobación del 
correcto funcionamiento del modelo en su con-
junto. Para ello se ha realizado el estudio de una 
de las tipologías (la tipología 9.6 de 2 habitacio-
nes), siendo la más representativa en sus dimen-
siones.

El estudio se realiza siguiendo las pautas del CTE 
y mediante la generación de un modelo en Robot 
Autodesk.

introducción
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Estructura de cubierta de invernadero prefabricada modelo capilla a 
dos aguas de “Ininsa”, compuesta por un total de tres cerchas de acero 
galvanizado de 9,6m de luz, y con aberturas cenitales abatibles en la 
cumbrera. Cerchas colocadas entre ellas siguiendo una modulación de 
3,35m, apoyadas sobre mini-pilares IPE 140 de altura 1,20m sobre los que 
se coloca el canalón.

Fachadas panel sándwich in-situ de chapa grecada de acero galvaniza-
do con aislamiento de lana de roca, y fachada posterior de policarbona-
to autoportante.

Estructura en planta baja de muros de bloques de termoarcilla “Sampe-
dro” de 29cm de grosor, con capas de imprimación impermeabilizante. 
Muro apoyado sobre zapatas corridas de hormigón y trabado por la par-
te superior por zuncho perimetral de hormigón armado de 30cm.

Aberturas de puertas y ventanas en el muro siguiendo la modulación 
de la termoarcilla y extendiédolas hasta el zuncho perimetral evitando 
la necesidad de un dintel. Vanos interiores de termoarcilla de 14cm, que 
ayudan a trabar la estructura y soportan mediante perfiles metálicos en 
“L” los forjados intermedios de chapa colaborante.

Estructura muraria in-situ de termoarcilla Estructura de cubierta prefabricada de invernadero
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CATÁLOGO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

TERMOARCILLA 29: 
Termoarcilla ECOrec 29 Cerámicas Sampedro. 

Bloque cerámico machihembrado de arcilla cocida.  

Colocación con junta de mortero de 1cm de espesor. 

Aplicación: muro estructural o de carga. 

Ventajas: Alto rendimiento térmico y acústico, gran 

inercia térmica y excelente protección contra el 

fuego. 

TERMOARCILLA 14: 
Termoarcilla ECOrec 14 Cerámicas Sampedro. 

Bloque cerámico machihembrado de arcilla cocida.  

Colocación con junta de mortero de 1cm de espesor. 

Aplicación: pared separadora 

INVERNADERO  
Multicapilla de techo a dos vertientes 
(8,3m; 9,6m; 12,8m) 

El modelo de invernadero tipo capilla con cubierta 

plana a dos aguas es el modelo PW, ININSA. 

Estas estructuras tienen la particularidad de estar 

calculadas según el Código Técnico de la 

Edificación (C.T.E.) vigente en España. 

Arval

En la línea de productos
de forjados secos, el acero
es el acompañante natural
de la madera.

La gama Supportsol consiste
en per�les de nervio
trapezoidal, con tableros
de madera atornillados
a las coronas de los nervios,
formando un forjado seco
sin aislar.

El rendimiento es proporcionado
solamente por el per�l de acero;
la rigidez aportada por los
paneles de madera no es tenida
en cuenta.

La gama está formada por
cuatro per�les:
• Supportsol 46,
• Supportsol 60,
• Supportsol 68,
• Supportsol 118
para vanos desde 0,8 hasta 3 m,
para cargas aplicadas de más
de 13 kN/m2.

Supportsol es especialmente
útil en la construcción modular.

16

FORJADO SECO DE CHAPA (0,118m) 

Supportsol ARVAL. Consiste en perfiles de nervio 

trapezoidal, con tableros de madera atornillados a las 

coronas de los nervios, formando un forjado seco sin 

aislar. 

El rendimiento es proporcionado solamente por el 

perfil de acero, obviando los paneles de madera.. 

Supportsol es especialmente útil en la construcción 

modular. 

POLICARBONATO (4 paredes) 

PanelPIÙ 500. Es un sistema modular con 

acoplamiento por encaje, extrusionado en varios 

espesores (16/20/25/40 mm.), ideal para realizar 

cerramientos verticales y ventanas de tipo industrial,. 

PanelPIÙ proporciona una elevada transmisión de la 

luz, es un buen aislante térmico y agradable 

estéticamente, ya que no requiere los poco vistosos 

perfiles de unión. El sistema es completado por juntas 

y perfiles perimetrales.  

Espesor: 4 paredes (40mm).  

Aislamiento térmico: U=1,45 

Temperatura de uso: -40ºC - 130ºC 

Dilatación térmica lineal: 6,7x10(-5) mm/mmºC 

PANEL SANDWICH (in-situ) 

Consiste en la superposición de dos chapas de acero 

grecadas, con acabados galvanizado ó prelacado, entre 

las que se intercala un perfil (omega) separador 

galvanizado y una manta aislante de lana de roca de 

120 mm. de espesor. Todo este proceso de ensamblaje 

se realiza en obra (in situ). 

El agradable acabado interior conseguido con esta 

solución, hace innecesaria la instalación de falsos 

techos. 

Las chapas se fijan al entramado de las correas 

mediante tornillos auto-roscantes y/o auto-

taladrantes, con cabeza de nylon del color de la chapa. 
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Para la proyección y comprobación de la estructura debemos identificar según el CTE: 

I. Estados límites (ELU, ELS) 

II. Acciones de la edificación. 

I. ESTADOS LÍMITE 

Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse 

que el edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido concebido. 

Clasificación de acciones 

El análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas variables 

básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones, influencias ambientales, 

propiedades de materiales y del terreno, datos geométricos… 
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Valor característico: Combinación de acciones (ELU) 

El valor de cálculo del efecto de las acciones, se obtiene a partir de la combinación de acciones. El CTE-

DB-SE considera tres tipos de combinaciones de acciones para ELU: Combinaciones de acciones en 

situación persistente o transitoria; combinaciones de acciones en situación extraordinaria; 

combinaciones de acciones en caso de acción sísmica. 

En nuestro caso será combinación de acciones en situación persistente o transitoria: 

Coeficiente de seguridad: Es un factor, en general mayor que la unidad, que sirve para ponderar los 

valores característicos, de modo que se alcance la seguridad buscada.  

Coeficiente de simultaneidad: Es un factor, siempre menor que la unidad, que disminuye el efecto de 

las acciones variables cuando varias actúan simultáneamente. Es más improbable que una acción 

variable alcance su máximo valor cuando actúa simultáneamente con otras acciones variables.  

Combinación de acciones (ELS) 

Las combinaciones de acciones en ELS (Estado Límite de Servicio) presentan dos diferencias: 

No se aplican los coeficientes de seguridad parciales (γ). Superar un ELU es más grave que superar un 

ELS, por ello a éstos se les exige menor seguridad.  
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Valor característico: Combinación de acciones (ELU) 

El valor de cálculo del efecto de las acciones, se obtiene a partir de la combinación de acciones. El CTE-

DB-SE considera tres tipos de combinaciones de acciones para ELU: Combinaciones de acciones en 

situación persistente o transitoria; combinaciones de acciones en situación extraordinaria; 

combinaciones de acciones en caso de acción sísmica. 

En nuestro caso será combinación de acciones en situación persistente o transitoria: 

Coeficiente de seguridad: Es un factor, en general mayor que la unidad, que sirve para ponderar los 

valores característicos, de modo que se alcance la seguridad buscada.  

Coeficiente de simultaneidad: Es un factor, siempre menor que la unidad, que disminuye el efecto de 

las acciones variables cuando varias actúan simultáneamente. Es más improbable que una acción 

variable alcance su máximo valor cuando actúa simultáneamente con otras acciones variables.  

Combinación de acciones (ELS) 

Las combinaciones de acciones en ELS (Estado Límite de Servicio) presentan dos diferencias: 

No se aplican los coeficientes de seguridad parciales (γ). Superar un ELU es más grave que superar un 

ELS, por ello a éstos se les exige menor seguridad.  

II. ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Acciones permanentes: Peso Propio 

Muros de termoarcilla ECOrec 29 0,20 kN/m2

Tabiques de termoarcilla ECOrec 14 0,10 kN/m2

Doble chapa grecada Panel Sandwich (x2) 0,24 kN/m2

Estructura prefabricada barras 78 kN/m3

Policarbonato lucernario 0,06 kN/m2

Policarbonato autoportante 0,12 kN/m2

Lana de Roca (e=0,12m) 0,025 kN/m2

Forjados intermedios chapa (e=0,118m) 0,12 kN/m2

Acciones variables: Sobrecarga de uso 

Acciones variables: Viento 

Zona climática C - qb = 0,5 kN/m2 

Zona III  (h=6m) - ce = 2 kN/m2 

Sobrecarga de uso = 2kN/m2 
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Zona climática C (cubierta 24º) 

Cp (arriba) = -1,5; Cp (abajo) = 1,6; Cpi = 0,9 x Cpe 

Qe = qb x ce x cp = 0,5 x 2 x (-1,5) kN/m2 

Qe = qb x ce x cp = 0,5 x 2 x (1,6) kN/m2 

Acciones variables: Nieve 

Zona climática invernal = Zona 2  

Altitud = entre 124-140 m sobre el nivel del mar = 0,5 kN/m2 
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Para la comprobación del funcionamiento del conjunto de la estructura
(cubierta y muros) se ha elaborado un modelo en Robot Autodesk.

Para ello, se han elaborado distintas hipótesis de cálculo mediante combina-
ciones de cargas y  acciones de tipo ELU y ELS. A continuación se recogen en 
distintas capturas los resultados:

Modelado de la estructura Modelado de la envolvente

Tabla de cargas:

Combinación I (ELU): Peso propio + sobrecarga + Viento + X

Diagrama: Combinación 1 tensión cortante Tz

Diagrama: Combinación 1 Momento My

Mapas - resultados: Combinación 1 – Momento Y

Mapas - resultados: Combinación 1 – Cortante en X



Combinación 2 (ELS): Peso Propio + Sobrecarga + Viento + X

Diagrama: Combinación 2 tensión cortante Tz

Diagrama: Combinación 2 Momento MY 

Mapas - resultados: Combinación 2 – Momento Y

Mapas - resultados: Combinación 2 – Cortante en X

De forma general se pueden observar mayores valores en las combinaciones ELU 
como es lógico ya que son más restrictivas que las ELS. Aún así todos los valores 
cumplen con los parámetros establecidos para el lugar en el que nos encontramos. 

CONCLUSIONES:
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MEMORIA INSTALACIONES

introducción
Para el desarrollo de las instalaciones de la pro-
puesta se ha elaborado el estudio de la tipología 
9.6, corresponiente a un modelo de casa unifami-
liar con instalaciones individuales, pero que par-
ten de un esquema comunitario.

Se han realizado los cálculos necesarios para el 
predimensionado de los sistemas de: AFS, ACS y 
saneamiento, desarrollando el dimensionado de 
recogida de aguas pluviales y la capacidad de tan-
ques de agua necesarios para su almacenaje. Todos 
los cálculos se han hecho siguiendo la normativa 
vigente en el CTE.

Además también se ha elaborado una breve expli-
cación del cumplimiento de la normativa de habia-
bilidad.

- 29 - 



AFS (agua fría sanitaria)

Cálculo del caudal instantáneo punta del edificio (según CTE 
HS4) 

Vivienda tipo

Caudal instalado en el baño: 
Lavabo= 0.1 dm3/s
Inodoro= 0.1 dm3/s
Ducha= 0.2 dm3/s 
Lavadora=0.2 dm3/s
Total= 0.6 dm3/s 

Caudal instalado en la cocina: 
Fregadero= 0.2 dm3/s 
Lavavajillas= 0.15dm3/s
Total= 0.35 dm3/s

Q instalada = 0.6 l/s + 0.35 l/s = 0,95dm3/s

Calculamos el caudal máximo previsible aplicando el coeficiente de si-
multaneidad Kv. 

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(6-1) = 0.45  *n= número de aparatos que utilizan  
             AFS

Q máx previsible = Q instalado x Kv = 0.43 dm3/s 

Dimensionado de la red 

Calcularemos la red de distribución a partir del tramos más desfavorable 
de la misma. Es decir, el tramo en el que se acumulan los cuales de to-
das las estancias de las viviendas (Cocina + Baño), con un  caudal total de 
1,15dm3/s.

Partiendo de que no se utilizan todos os aparatos a la vez, 

 Kv = 1/√(n-1) = 1/√(6-1) = 0.45

Q máx previsible = Q instalado x Kv = 0.43 dm3/s 

Partimos de estos datos para seleccionar el diámetro interior de las tube-
rías. Para ello elegimos una velocidad de cálculo, teniendo en cuenta que 
la velocidad recomendada en viviendas oscila entre 0,5 y 1,5 m/s.

El cálculo de una tubería circular es, Q=v.s

Q=caudal
v= velocidad
s=sección circular (S= π.r2)

Por tanto, Q=V x π ( ø2/4000)
0,43dm3/s = 0,5m/s x π (ø2/4000)

ø = 19mm ≈ Ø=20mm. 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán 
conforme a lo que se establece en la tabla 4.2. del DBHS. En el res-
to, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las 
características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

Tabla 4.2 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la Edificación)

En nuestro caso todas las derivaciones serán de 12mm de diámetro.

ACS (Agua caliente sanitaria)

Dimensionado del sistema de calentamiento con paneles so-
lares

Numero de personas según CTE : 2 dormitorios =  3 personas
Demanda diaria de ACS por persona : 28l/persona
Demanda diaria de ACS de la vivienda: 28l/persona x3 personas = 84 l/día

Contribución solar mínima
CTE Zona climática III CS min 50%

Demanda anual de ACS del edificio
CTE 84 l/día x 365 días = 30660 l/año 

Demanda energética anual para calentamiento de ACS

 Consumo anual (l/año) · Ce · ∆T (Tasalida – Taentrada) · δ
Ta salida = 60oC Ta entrada = 15oC

30660 l/año x 1 x (60-15) x 1 = 1379700 kcal/año 

Demanda energética solar 

EACSsolar = EACS x Csmin
CTE 1379700 x 0.5 = 689850 kcal/año 

Área de captadores solares 

A = EACSsolar/(I · α · δ · r)

I= 1635 KWh/m2 (Atlas de radiación solar Cataluña publicado en ICAEN)
r= 0.4 (instalación plurifamiliar centralizado)
δ= 1
α= 0.95 (50osur, 45o inclinación)

CTE 689850kcal/año / (1635kWh/m2 x 860kcal/kWh x 0.95x1x0.4) = 1,29m2 

Volumen necesario para los acumuladores 

La relación entre el área de captadores y el volumen de litros del acumula-
dor es: 50 < V(litros)/A(m2) < 180

50 · A (m2) = 50 · 1,3 = 65 l min
180 · A (m2) = 180 · 1,3 = 234 l max 

Vivienda =3 pers x28l/día = 84 l/ viv
234 l -84 l = 153 l max acumulados en el depósito de la vivienda.

- 30 - 



Saneamiento

Primero separamos las aguas grises de las aguas residuales para su acu-
mulación y reutilización en el regado de los huertos junto al agua de lluvia 
recolectada.
Ya que se trata de una red enterrada, se plantearan puntos de registro para 
su mantenimiento. Así como el 2% de pendiente para su correcto funcio-
namiento. Los colectores de PVC se unirán mediante árquelas dispuestas 
cada 15m garantizando su accesibilidad.
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
los sifones y sus derivaciones individuales se establecen en la tabla 4.1 del 
DBHS dependiendo de su uso.

Tabla 4.1 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la Edi-
ficación)

En nuestro caso la vivienda se compone de:

Cocina con fregadero doméstico (3UD) y lavavajillas doméstico (3UD)
Baño con lavabo (1UD), ducha (2UD), inodoro cisterna (4UD) y lavadora 
doméstica (3UD) 

Ya que al separar las aguas grises tanto la zona de la cocina como la del 
baño cuentan con 6 UD, los calculos serán los mismos para ambas zonas.

En la tabla 4.13 del DBHS se especifican las dimensiones mínimas necesarias de 
una arqueta en función del diámetro del colector.

Tabla 4.13 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la 
Edificación)

El baño tiene 6 unidades de desagüe sin contar el inodoro y una pendiente de 2% 
ya que es la mínima para redes enterradas.

Tabla 4.3 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la Edi-
ficación)

En la tabla 4.4 del DBHS se obtiene el diámetro de los bajantes depen-
diendo de la altura y el número de unidades de desagüe.

Tabla 4.4 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la 
Edificación)

En la tabla 4.5 se obtiene el diámetro de los colectores horizontales depen-
diendo del número de UD y la pendiente que seria del 2%.
Por lo que tendrá un diámetro diferente por tramo según vaya aumentan-
do el número de unidades de desagüe.
         

Tabla 4.4 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la 
Edificación)

Aunque salga un diámetro de 50mm, se colocan de 110mm a todo el con-
ducto ya que es lo recomendable.

Aguas pluviales

Tabla B.1 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la 
Edificación)

La intensidad pluviométrica se obtiene en la tabla B.1 del DBHS.
Sant Cugat se sitúa en la zona B en una isoyeta de 50. Por lo que la intensi-
dad pluviométrica es de 110mm/h.
Según el código técnico se debe aplicar un factor de corrección.

f= i/100 = f = 1,1

El número mínimo de sumideros se indica en la tabla 4.6 y se calcula en 
función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal. La super-
ficie de la cubierta tipo es de 70m2 por lo que se necesitarían 2 sumideros.

Tabla 4.4 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la 
Edificación)

En la tabla 4.8 se obtiene el diámetro correspondiente a la superficie en 
proyección horizontal , servida por cada bajante de aguas pluviales. Se 
aplica previamente el factor de corrección a nuestra superficie y es el valor 
que introducimos para conocer los diámetros.
Se distribuye la cubierta en dos paños diferentes de 35m2 que con la super-
ficie corregida serían de 38,5m2.
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Tabla 4.8 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la 
Edificación)

Se opta por un mínimo de 90mm aunque hayamos obtenido un diámetro 
de 50mm.

En la tabla 4.7 del DBHS se consigue el diámetro del canalón en función de los 
m2 de la cubierta en proyección horizontal corregida, 77m2.

Tabla 4.7 del DBHS, CTE. (Documento Básico de Salubridad) (Código Técnico de la Edi-
ficación)

Se mayora a 200mm debido a la estructura estandarizada del invernadero.

Recogida de aguas

Cálculo del volumen del depósito

Tipología 8.3

Área de la cubierta en proyección horizontal= 57m2
Zona de huerto estimada = 57m2

Agua recogida = 57m2 x 0,95 x 658 L/año = 24378,9 L/año

Agua consumida (huertos) = 57m2 x 300L/año = 17100 L/año
Agua consumida (personas) = 2personas x 1000L/personas año = 2000 L/
año

((24378,9 L/año + 19100 L/año) /2) x (30/365) = 3574L

*Depósito de agua enterrado de la casa Sotralentz Fabricados en polietileno de alta 
densidad por extrusión soplado,y equipado de serie con manguitos de entrada y salida, 
y con dos bocas hombre de acceso Ø 400 mm.

Tipología 9.6.1 

Área de la cubierta en proyección horizontal= 66m2
Zona de huerto estimada = 66m2

Agua recogida = 66m2 x 0,95 x 658 L/año = 41256,6 L/año

Agua consumida (huertos) = 66m2 x 300L/año = 19800 L/año
Agua consumida (personas) = 3personas x 1000L/personas año = 3000 L/
año

(( 41256,6 L/año + 22800 L/año) /2) x (30/365) = 5265,5 L

Tipología 9.6.2

Área de la cubierta en proyección horizontal= 98m2
Zona de huerto estimada = 98m2

Agua recogida = 98m2 x 0,95 x 658 L/año = 61259,8 L/año

Agua consumida (huertos) = 98m2 x 300L/año = 29400 L/año
Agua consumida (personas) = 4personas x 1000L/personas año = 4000 L/
año

((61259,8 L/año + 33400 L/año) /2) x (30/365) = 7781 L

Tipología 9.6.3

Área de la cubierta en proyección horizontal= 130m2
Zona de huerto estimada = 130m2

Agua recogida = 130m2 x 0,95 x 658 L/año = 81263 L/año

Agua consumida (huertos) = 130m2 x 300L/año = 39000 L/año
Agua consumida (personas) = 5personas x 1000L/personas año = 5000 L/
año

((81263L/año + 33400 L/año) /2) x (30/365) = 10296 L

Tipología 12.8

Área de la cubierta en proyección horizontal= 90m2
Zona de huerto estimada = 90m2

Agua recogida = 90m2 x 0,95 x 658 L/año = 56259 L/año

Agua consumida (huertos) = 90m2 x 300L/año = 27000 L/año
Agua consumida (personas) = 3personas x 1000L/personas año = 3000 L/
año

((56259L/año + 30000 L/año) /2) x (30/365) = 7090 L

* A la hora de implantarlos tanques en las viviendas adosadas, se calcula-
rá la suma de los litros de agua disponibles para unificarlos. Al aumentar 
el volumen de agua acumualado se cambiará el modelo del tanque por 
el AT 204 19000 que permite la acumulación de mayores volúmenes de 
agua.
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Habitabilidad

Espacios de uso común

La superficie mínima del conjunto de espacios que integran la zona de uso 
común, sala de estar, comedor y cocina, debe ser suficientemente amplia, 
como espacio único o compartimentado, para dar servicio al número máxi-
mo de personas que pueden residir en la vivienda y permitir la movilidad 
de acuerdo con los criterios de accesibilidad expuestos con anterioridad. 
La superficie mínima es de 20m2.

En el caso de la propuesta, este espacio supone el espacio principal de la 
vivienda con 30m2, semiexterior y con posibilidad de conectarse a las ha-
bitaciones. 

El contacto con la fachada tiene que ser un mínimo de 2,8m que cumple 
por ambos lados al tratarse del espacio que conecta ambas fachadas.

En lo que a la cocina se refiere se cumple el ancho de trabajo de 1m libre 
ya que aun posibilitando el cierre completo de la misma se prevé que este 
abierta durante su uso.

Habitaciones

Se ha tratado de que las habitaciones sean estandarizadas por lo que con 
10m2 cumplen el mínimo de 6m2 estipulado en el código técnico así como 
la inscripción de un rectángulo de 2,6m de lado.

Ventilación

A nivel de normativa las habitaciones y espacios de uso común tienen que 
tener ventilación e iluminación natural directa desde el exterior mediante 
aberturas de superficie no inferior a 1/8 de su superficie útil. Como a efec-
tos de cálculo los espacios intermedios tienen consideración de espacios 
exteriores cabe mencionar que el esquema de la propuesta consiste en la 
separación entre los espacios servidores y los servidos mediante una zona 
de estar que se considera un espacio intermedio.

Ya que partiendo de que se trata de una franja que es posible abrir en su 
totalidad, dotando a toda la vivienda de ventilación cruzada, también 
cuenta con unas aberturas cenitales que permiten la adecuación térmica 
y la ventilación. Esto permite que todas las estancias ventilen hacia este 
espacio a parte de contar con sus propias ventanas al exterior.
En el caso de al cámara higiénica, al tratarse de la única estancia cerrada a 
este espacio, se propone una extracción mecánica.
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