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SÍNTESI 

El perímetre d’una metròpoli com Barcelona sol tenir diferents formes de frontera, ja siguin 
topogràfics, urbans, vials, físics o legals. El mar probablement és al que més atenció se li ha prestat els 
últims trenta anys, deixant a vegades de banda les connexions entre la muntanya i els barris que hi 
limiten i, en conseqüència convertint la Serralada de Collserola sovint en no més que un teló de fons 
de l’Eixample Cerdà i la Sagrada Família. 

Can Papanaps és un barri al nord de la Ronda de Dalt, tocant per l’oest amb el Parc del Laberint. La 
topografia n’és un punt important, ja que es troba a uns 160 metres sobre el nivell del mar i a la vessant 
sud-est, per tant té molt bones vistes a tota la ciutat i una orientació privilegiada. També hi destaca la 
verdor del Parc Natural i del Laberint, visible des de molts punts de la urbanització. 

La Masia de Can Papanaps n’és l’epicentre, ja que a mitjans del segle passat van començar-se a 
construir tot d’habitatges unifamiliars al voltant. Aquest conjunt d’edificacions de PB o PB+1 doten 
d’un gra molt petit a l’àrea, només articulada per quatre importants edificis: la ja esmentada masia, 
Can Llupià, una residència d’estudiants i el Palau d’Alfarràs del Laberint d’Horta. El barri es troba en 
molt mal estat degut a la falta d’inversió per. Els carrerons amb els murs no permeten visuals llargues, 
no compten amb cap plaça pública ni vegetació. 

Aquest conjunt d’habitatges encara no és un barri, no compta amb cap lloc on la gent hi pugui passejar 
o hi segui a parlar, hi falta vida, moviment i sobretot urbanitzar tots els carrers que actualment estan 
sense asfaltar. Per aconseguir això es proposa una gran plaça central, que lligarà els edificis projectats 
amb la masia i cosirà els diferents tipus de teixits i direccions actuals. L’emplaçament és un punt de 
trobada de diferents trames i carrerons sense sortida. Per una banda, la masia s’encara a sud, trobant 
la millor orientació, mentre que la resta d’edificis segueixen la direcció del pendent. Sobre un turó al 
nord, hi ha el CEJ Can Llupià, un edifici voluminós de tres plantes que domina la zona. 

La masia passarà a ser el centre del barri. Aquesta actualment està en molt mal estat, per això es 
rehabilitarà, se li trauran afegits de les últimes dècades i es convertirà en una escola de cuina i 
restaurant. Una zona enjardinada guiarà des d’un aparcament fins a Can Papanaps i cap a un centre 
de formació professional sanitària i de serveis socioculturals. Aquest es col·loca semisoterrat i és de 
PB+1, de manera que comunicarà el nivell de la masia amb el de la plaça, quatre metres superior, però 
permetrà que des de la primera planta de la residència es gaudeixi de les vistes. El centre d’FP en planta 
primera pren la mida dels habitatges, mentre que en baixa és un edifici més gran i compacte. A l’altra 
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banda de la plaça, que s’obre cap a la masia i la Torre Sobirana del Laberint, hi trobem una residència 
per gent gran, una construcció articulada amb una ròtula central que fa de hall i distribuïdor. Busca ser 
un punt mig entre els dos tipus de gra de la zona, amb un gir de 45 graus que l’assimila al que fa la 
masia i que serveix per unir l’orientació d’aquesta amb la topografia i la de la resta d’habitatges. 

Al llarg del projecte apareixen aquests talls a 45 graus, que en cada situació ajuden a optimitzar els 
espais, permetent visuals més llargues, com visió directa al resident sense haver d’entrar a l’habitació 
des del passadís, o les vistes d’aquest cap a l’exterior, o la incorporació de la masia a la plaça. També 
per millorar l’orientació de totes les habitacions, ja que no es vol que unes estiguin a nord i unes altres 
a sud, d’aquesta manera totes miren entre sud-est i oest. 

La materialitat és un punt important del treball. La planta baixa de la masia, així com les dues del centre 
FP seran semisoterrades, aleshores tindran una materialitat més dura de formigó armat en massa. Les 
plantes superiors de la residència seran d’estructura de CLT, llums reduïdes que es recolzen al llarg de 
la llosa del forjat de PB. Comptaran amb un acabat de peça ceràmica, un sol component dissenyat 
especialment per poder girar al llarg de tots els angles, amb una pronunciada verticalitat, que li donarà 
un aspecte lleuger i orgànic adient en una zona on el gra i l’alçada dels edificis és més reduït. 

El programa busca millorar les connexions intergeneracionals i donar noves funcions a edificis 
existents: l’arquitectura com a mètode per crear comunitat. El centre d’FP sanitari podrà realitzar 
pràctiques a la residència, mentre que la part d’integració social podrà fer-les al centre educatiu 
juvenil. Aquests nois del centre tindran facilitats, quan en surtin, per realitzar cursos a l’escola. Com ja 
es realitza en llocs com els Països Baixos es premiarà el fet de passar hores fent activitats amb la gent 
de la residència, amb dinars gratuïts al menjador de la mateixa. Els ancians tindran la possibilitat 
d’utilitzar la biblioteca de l’escola, així com realitzar activitats de cuina i de cultiu a l’escola culinària 
situada a la masia. Tota aquesta xarxa de relacions crearà una comunitat on ningú en quedarà exclòs. 

Un dels problemes de les residències geriàtriques actuals és la falta d’independència que ofereixen als 
residents, de manera que es proposa una residència d’atenció continuada, on l’usuari començaria en 
l’edifici nord, on la gent disposa de més llibertat, amb cuines comunes a cada pis. Quan l’ancià no es 
pugui valdre per si sol es desplaçaria a l’edifici sud, on hi anirien els residents amb més necessitat de 
cures i amb menys autonomia. D’aquesta manera, el pas de viure en un pis a viure en una residència 
no seria tan pronunciat com ho és en la majoria de les actuals, on gent gran encara molt capaç es veuen 
sobrepassats per un sistema que no els deixa escollir les seves pròpies decisions.  
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Plànol 1. Torrents (blau) i camins (marró) que topen amb la 
ciutat). Elaboració pròpia. 

Plànol 2. Portes de Collserola (taronja) i àrea del parc 
pertanyent a Barcelona (roig). Elaboració pròpia. 

ANTECEDENTS 

Collserola i la ciutat 

El perímetre nord de la ciutat de Barcelona delimita al llarg de més de deu kilòmetres amb el 
Parc de Collserola. En gran mesura, les relacions entre la natura i la ciutat es realitzen 
mitjançant petits parcs o jardins (Parc de la Font del Racó, Parc de l'Oreneta, Parc del 
Laberint...) que ajuden a lligar els dos teixits i també disminuint molt el gra dels edificis dels 
barris adjacents a la serralada, en gran part per poder-se adaptar al terreny. 

La natura prova d’entrar a la ciutat d’una manera orgànica, mitjançant torrents que s’inicien 
a les petites valls i que baixen fins a topar amb carrers i edificis, on comencen a soterrar-se, 
per poder travessar la Ronda de Dalt i els terrenys menys porosos que la ciutat ofereix, per 
acabar desembocant al mar Mediterrani o als rius Llobregat i Besòs.  

Quan l’asfalt s’acaba, apareixen les continuacions d’aquests en forma de camins, uns senders 
que s’estenen al llarg de tot el parc creant una xarxa de més de tres-cents kilòmetres lineals 
que intercomuniquen les dues vessants i les diferents “portes de Collserola” d’entrada (o 
sortida) a Barcelona. També permeten als excursionistes arribar a diferents punts com els 
cims, miradors, fonts, restaurants, masies...  

Els esportistes que es dirigeixen a les muntanyes per realitzar-hi diferents tipus d’activitats és 
un dels factors que més moviment provoca en aquestes urbanitzacions límits al nord, ja que 
principalment solen ser residencials i aïllades de la resta de barris per culpa d'un gran eix vial 
com és la Ronda de Dalt. En els trams on no està soterrada, aquest gran cinturó d’asfalt crea 
una barrera ambiental, acústica i d’accessibilitat només trencada per petits passos subterranis 
o en forma de pont sense gaire continuïtat.  

El Parc Natural de Collserola abasta unes 11.000 hectàrees, on hi predomina la pissarra com a 
formació rocosa. El Tibidabo n’és el cim més alt, a 512 metres sobre el nivell del mar.  
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Plànol 3. Perímetre i seccions de Barcelona cada tres illes de l'Eixample. Elaboració pròpia. 
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Il·lustració 3. Vistes a nord cap al parc de Collserola. Elaboració 
pròpia. 

Can Papanaps 

Situació geogràfica 

Al límit nord del districte d’Horta i també de la ciutat de Barcelona es localitza el barri de Can 
Papanaps. Es troba a uns 160 metres sobre el nivell del mar, a la falda de la Serra de Collserola, 
on les muntanyes comencen a prendre forma. Aquesta posició privilegiada afavoreix unes 
vistes gairebé de forma semipanoràmica, afavorides pel pendent de la topografia. 

Des de l’est fins al sud-est s’hi troba, com a teló de fons, el Mar Mediterrani, que ens 
acompanya la vista des del maresme passant pel riu Besós, les tres xemeneies (les quals són 
l’únic element que talla la continuïtat del mar), la zona de Diagonal Mar i el Poblenou, on es 
poden observar tot de gratacels que busquen tocar la línia de l’horitzó, però no ho 
aconsegueixen. 

En la direcció sud aquesta línia es veu superada per un altre element natural com és el Turó 
de la Rovira, seguit del Turó del Carmel i el Turó de la Creueta del Coll, tots tres amb els seus 
barris pertinents en el vessant nord. Aquest conjunt de puigs no permeten la visió cap a 
Montjuïc, que es troba just al darrere. 

Seguint la vista panoràmica, a sud-oest es pot observar com comença la Serralada de 
Collserola, i tota la imponent vegetació propera del parc del laberint, sobresortint-hi entremig 
de la verdor el Palau d’Alfarràs, mig devorat per les heures i els pins, amb algunes cobertes 
enderrocades però amb la Torre Sobirana alçada encara intacta. 

La pinzellada que cobreix d’oest a est passant pel nord és de natura que abraça el barri, el parc 
de Collserola és visible des de la frontera del barri fins als punts més alts de la carena, amb les 
ombres fent visibles les petites valls per on corren els torrents abans d’haver-se de submergir 
per culpa de l’asfalt. 

  

Il·lustració 2. Vistes a sud cap als turons de la Rovira i el Carmel. 
Elaboració pròpia. 

Il·lustració 1. Vistes a sud-est cap al mar i les tres xemeneies. 
Elaboració pròpia. 



12              MARQETSAB MHIB PFC 2020/2021 

Plànol 4. Vistes i seccions des de Can Papanaps. Elaboració pròpia. 
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Il·lustració 4. Can Papanaps, any 1956. Extret de 
Geoportalcartografia.amb.cat. 

Il·lustració 5. Can Papanaps, any 1965. Extret de 
Geoportalcartografia.amb.cat. 

Il·lustració 6. Can Papanaps, any 1974. Extret de 
Geoportalcartografia.amb.cat. 

Història i emplaçament 

La història de Can Papanaps està directament relacionada amb el punt de referència principal 
de la zona, el Parc del Laberint, i ha estat un espai maltractat al llarg dels anys per les entitats 
públiques. 

A finals del segle XVIII, la família Vallhonesta vivia a Can Vallhonesta, fins que el marquès 
d’Alfarràs va decidir comprar l’edifici (passant a anomenar-se Palau d’Alfarràs) i construir el 
que posteriorment coneixeríem com a Parc del Laberint d’Horta. És aleshores en què 
l’habitatge d’aquesta família es desplaça a la masia de Can Papanaps, tot i que es desconeix si 
es va edificar amb la finalitat d’aixoplugar aquesta gent o ja s’havia utilitzat anteriorment com 
a magatzem o com a casa per als treballadors dels marquesos. 

Mentre que els jardins del Laberint van passar a mans de la família Desvalls, la masia de Can 
Papanaps va continuar sent la llar de la família Vallhonesta. Cap a la dècada dels 1940 els 
propietaris van decidir començar a parcel·lar els terrenys i vendre’ls. Alhora es presentà a 
l’Ajuntament de Barcelona un pla urbanístic anomenat Urbanització Vallhonesta-Can 
Papanaps, de manera que la gent, principalment immigrants de la resta d’Espanya, compraven 
les terres i tramitaven els permisos amb l’ajuntament per poder construir-hi la seva casa. 
Encara en època franquista, aquests permisos d’obra es deixaren d’atorgar, cosa que va fer 
que molta gent ja havia comprat els terrenys, però no pogués edificar-hi. 

Ja  l’any 1976 la zona quedà afectada pel Pla General Metropolità (PGM) i posteriorment, l’any 
1987, pel Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola. 
Actualment el barri de Can Papanaps té una afectació com a 17.7, és a dir, que l’Ajuntament 
tindria dret a construir-hi equipament públic, i els propietaris segueixen sense poder 
aconseguir permisos d’obres. La Font del Gos, el barri adjacent està principalment considerat 
parc forestal. Els habitatges actualment poden ser expropiats. 
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Il·lustració 7. Can Papanaps, any 1981. Extret de 
Geoportalcartografia.amb.cat. 

Il·lustració 8. Can Papanaps, any 1992. Extret de 
Geoportalcartografia.amb.cat. 

Il·lustració 9. Can Papanaps, any 2020. Extret de 
Geoportalcartografia.amb.cat. 

Aquestes imposicions han fet que el barri compti amb petits i mitjans habitatges unifamiliars, 
de planta baixa i primera o d’un sol pis, molts d’ells autoconstruïts o en mal estat. 

Els veïns demanen la legalització de les obres, per la qual porten lluitant més de quaranta anys, 
que l’ajuntament deixi de fer pressió perquè els veïns abandonin les llars que porten sent dels 
seus avantpassats des de dècades enrere, i que se’ls pugui considerar un barri normal a peu 
de muntanya. 

La falta d’inversió en aquest barri d’uns 400 habitants es veu reflectida en els equipaments: 
actualment només un local social en els pavellons del que anteriorment havia estat una petita 
escola i un camp de futbol en molt males condicions. La majoria de carrers no estan asfaltats 
i no hi arriba el transport públic, cosa que porta demanant-se molt de temps degut als grans 
desnivells topogràfics de l’emplaçament i l’edat envellida de molts dels residents. Des del 
veïnat també es reclamen la millora de l’enllumenat dels carrers, espais per practicar-hi 
esports o fer-hi vida, una millora del clavegueram i el reforçament i manteniment de la poca 
vegetació i arbres públics de què disposen. 

El barri ha hagut de veure com se li col·locava l’estació gasomètrica d’Horta, altrament 
coneguda com a “Ous d’en Porcioles”, a pocs metres. 

El voltant del barri sí que no ha quedat ancorat en el temps, ja que hi ha aparegut el Centre 
Educatiu Juvenil de Can Llupià a principis dels anys 70, el velòdrom d’Horta el 1984, les 
cotxeres d’autobusos de la TMB, la residència d’estudiants Àgora o també el tanatori, tot i que 
més allunyat, tot a la part superior de la Ronda de Dalt. Aquesta última és la que fa sentir els 
habitants del barri més aïllats respecte a la resta de la ciutat. 

Totes les cases es col·loquen en la direcció perpendicular al pendent (NE-SO) excepte la masia, 
que prenent l’orientació més òptima se situa mirant totalment a sud.  
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Il·lustració 10. Localització de Can Papanaps al nord de la Ronda de Dalt. 

 

 

 

  

Connexions caminant 

Torrent de Cal Notari a 2 minuts 

Parc del Laberint a 5 minuts 

Parada d'Autobusos a 6 i 8 minuts 

Gimnàs a 9 minuts 

Estació de Metro Mundet L3 a 10 minuts 

Escoles a 10 minuts 

Biblioteca del Campus Mundet a 11 minuts 

Església catòlica a 11 minuts 

Copisteria a 11 minuts 

Parc de Xavier Montsalvatge a 11 minuts 

Bar i restaurant a 12 minuts 

Piscina a 13 minuts 

Pastisseria a 14 minuts 

Farmàcia a 14 minuts 

Supermercat a 15 minuts 

Connexions caminant fent senderisme 

Mirador de la Font del Gos a 15 minuts 

Castell Fortí a 16 minuts 

Mirador de Montbau a 18 minuts 

Font de la Marquesa a 19 minuts 

Mirador d'Horta a 20 minuts 

Mirador de Mundet a 25 minuts 

Mirador del Forat del Vent a 32 minuts 

Mirador de Cerdanyola a 36 minuts 

Font de Santa Eulàlia a 39 minuts 

Torre Vigia de Montbau a 40 minuts 
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Plànol 6. Murs de contenció (roig) i murs divisors de parcel·les 
(taronja). Elaboració pròpia. 

Plànol 5. Corbes de nivell cada 0,5 metres de l’àrea estudiada. 
Elaboració pròpia a partir dels models tridimensionals de 
Geoportalcartografia.amb.cat. 

Topografia i murs 
La localització a la falda de la Serralada de Collserola implica forts pendents continus en 
direcció sud-est, tot i que també certs desnivells en forma de barrancs, que sovint han 
d’ajudar-se de murs de contenció per mantenir-se a lloc. 

En el Plànol 6 i el model tridimensional Maqueta 1 poden observar-se les corbes de nivell de 
l’estat actual de Can Papanaps. Un pendent relativament uniforme d’aproximadament 7,5% 
en direcció sud-est forma la plataforma on el conjunt d’habitatges del barri es troba. 

Aquest espai es veu tallat per un fort declivi del terreny en direcció nord-est que aprofiten  
mitja dotzena d’habitatges, havent de fer ús d’un nombre elevat de murs de contenció. Aquest 
fort pendent segueix de manera menys pronunciada fins a trobar el Torrent de Cal Notari, on 
el següent vessant de la serralada torna a elevar-se. 

Al sud-est del pla inclinat principal on es troba el barri, experimenta un canvi d’elevació molt 
pronunciat creat per la construcció de la residència d’estudiants adjacent al desnivell, ja que 
es pot observar mitjançant fotografies aèries anteriors a aquest edifici que la inclinació era 
més suau. 

Al sud-oest del barri, el carrer Germans Desvalls marca el límit del Parc del Laberint, que està 
situat entre 2 i 3 metres per sobre, amb la necessitat d’un altre mur de contenció 
d’importància, que acompanya al llarg de tot el carrer, mentre a l’altra banda hi ha els murs 
que marquen les parcel·les dels habitatges unifamiliars. Aquest vial resulta en unes 
proporcions gens idònies: molt estret, sense voreres per a vianants i amb murs laterals de més 
de 2 metres. 

Al nord-oest de la parcel·la hi ha un monticle de terres allargat que actualment està replet 
d’arbusts, i que fa de barrera visual als excursionistes que venen de Collserola. Seguint al nord, 
hi trobem l’altre edifici de grans dimensions, situat sobre un pedestal, amb vistes per sobre 
de la resta d’edificacions de la zona. 

La parada d’autobús més propera es troba a uns 30 metres per sota de l’espai on es realitzarà 
el projecte, s’haurà de contemplar l’opció de fer-hi arribar algun tipus de transport públic.
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Maqueta 1. Model tridimensional amb les corbes de nivell cada 0,5 metres. 
Elaboració pròpia a partir dels models tridimensionals de 
Geoportalcartografia.amb.cat. 
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Plànol 7. Masies a Collserola i municipis adjacents. En bon estat 
(roig), en mal estat (taronja) i derruïdes (groc). Elaboració 
pròpia amb dades del Parc de Collserola i Wikidata. 

 

Plànol 8. Masia de Can Papanaps. Planta Primera, baixa, 
coberta i alçat principal, ressaltat en ocre la masia original. 
Elaboració pròpia. 

La Masia de Can Papanaps 

Un tipus de construcció tradicional com són les masies prenen certa importància, ja que 
s’escampen al llarg del Parc Natural. La majoria són datades entre els segles XII i XVIII. El fet 
que siguin edificis robusts ha ajudat a la conservació de moltes d’elles, de manera que avui en 
dia segueixin sent útils. 

En el Plànol 7 pot observar-se com es distribueixen el conjunt de masies. Les que segueixen 
vigents a la ciutat es troben en bon estat, la resta han estat derruïdes per edificar-hi a sobre. 
Es distingeixen també les masies al llarg del parc natural, moltes d’elles en mal estat fins i tot 
algunes gairebé en ruïnes. L’Horta-Guinardó és el districte que més n’acumula de Barcelona, 
tot i que en van apareixent fins a arribar a l’Eixample (la masia de Can Papanaps destacat en 
roig fort en el Plànol 7). 

Actualment els programes que acullen són molt variats. Algunes segueixen sent habitatges, 
d’altres s’han convertit en cases rurals o de colònies; n’hi ha bastants que es dediquen a la 
restauració i d’altres són espais educatius. 

La masia de Can Papanaps té el seu origen cap al segle XVII o XVIII i és l’epicentre del barri, 
que pren el mateix nom. A partir d’aquesta construcció creixen edificis de menys envergadura. 
No només succeeix en les parcel·les properes sinó que també la masia guanya grandària amb 
addicions adjacents. La superfície de la masia original es calcula que era d’uns 408 m2 dividits 
en les dues plantes i un estable lateral. Actualment, amb les ampliacions realitzades s’estima 
una superfície d’uns 625 m2 més una coberta en planta baixa de 30 m2. 

La part original pren la forma de la típica masia catalana: dues plantes cobertes per una 
teulada a dues aigües i distribuïdes en una nau principal central i dues d’adjacents amb teula 
àrab. També s’hi inclou un petit corral adherit al lateral. L’estructura és de murs de càrrega de 
maçoneria i tàpia i biguetes de fusta per aconseguir els forjats. Les façanes principals i 
posteriors realitzen la funció de trava. 
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Maqueta 2. Models tridimensionals de l'estat original 
(superior) i l'actual (inferior) de la Masia de Can Papanaps. 
Elaboració pròpia. 

Il·lustració 11. Estat de la 
façana sud abans de l’any 2009 
(esquerra). Extret del llibre 
“Masies de Barcelona” . 

Il·lustració 12. Façana est 
l'any 2012 (dreta). Extret de 
Viquipèdia; Enfo. 

 

Un dels elements destacats és el rellotge de sol de la façana principal, orientada 
completament a sud. 

No s’ha pogut visitar l’edifici i les dades aconseguides mitjançant llibres, arxius i internet són 
escasses, així que s’inclourà en el projecte, però no s’entrarà en el detall. Pel que es pot 
observar des de l’exterior el carener presenta importants deformacions a les quals les teules 
han hagut d’adaptar-se, probablement per la falta de tractament a les bigues de fusta que el 
sustenten. 

Les addicions s’adapten a les quatre façanes. A la sud hi ha la part més lleugera, una estructura 
metàl·lica que crea una zona porxada. A l’oest, és on la masia més creix, en una planta baixa i 
planta primera amb terrasses. També és important l’augment de superfície a la façana nord, 
que canvia d’orientació adaptant-se al carrer Dosrius. A l’est, el corral, actualment amb molt 
mal estat i amb una coberta nova de biguetes de formigó i planxes d’uralita, rep una petita 
addició. 

L’estructura d’aquests nous elements és principalment de totxana i biguetes prefabricades, 
segurament autoconstruït a partir de la dècada dels anys 60, segons pot observar-se en la 
Il·lustració 4, on l’estat és encara l’original, la Il·lustració 5, on ja ha aparegut l’ampliació a 
l’oest i la Il·lustració 6, on la volumetria és pràcticament l’actual. 

En l’actualitat la façana sud es troba en bastant mal estat, però és l’est la més preocupant, ja 
que ha patit noves obertures, finestres originals tapiades, instal·lacions vistes i antenes sense 
seguir cap ordre i en conjunt una molt mala conservació, que necessita resposta urgent a 
l’altura de la importància d’aquest edifici en el barri. 

La parcel·la compta, a la part frontal, amb uns 100 m2 de superfície allargada d’horts en un 
nivell 3 metres inferior, al qual s’hi accedeix mitjançant unes escales. 

La masia no està considerada un bé d’interès municipal, tot i formar part de l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.  
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Il·lustració 13. Arribada a la masia a principis del segle XX. 
Extret de la revista El Pou. 

Vista 1. Arribada a la masia actualment. Elaboració pròpia. 

Maqueta 3. Maqueta física explicativa de la part que canviarà. 
Elaboració pròpia. 

Espais del barri 
Can Papanaps és un espai diferent que res té a veure amb la primera imatge que ve al cap 
quan es parla de Barcelona. Col·locat al límit entre ciutat i natura gaudeix d’alguns dels 
privilegis de la metròpolis i de l’espai natural. 

Com ja s’ha tractat anteriorment, el barri neix a partir de la masia, però actualment es troba 
delimitat per tres altres edificis de dimensions superiors a la dels habitatges que conformen 
la urbanització. 

Viatjant un segle enrere, queda palès en la Il·lustració 13 com era l’arribada a la masia de Can 
Papanaps. Un camí diagonal amb un pendent important, on la masia quedava en un pla 
superior. La vegetació emmarcava l’edifici, fent l’arribada més agradable i humida. 

Actualment, aconseguir trobar aquesta edificació no resulta senzill (Vista 1). Tot de murs 
bloquegen la visió de la masia, de manera que la façana principal no arriba a ser visible, només 
la lateral i posterior. La vegetació també ha desaparegut, de manera que el clima que es 
respira és més sec. 

A nord-oest s’hi troba el Centre Educatiu de Justícia Can Llupià (Vista 2), l’edifici més elevat de 
la zona i que pren gran importància al ser visible des de la majoria de punts del barri. Va ser 
construït a principis de la dècada dels 70 i actualment després d’algunes renovacions segueix 
mantenint el mateix ús. 

A sud-oest, dins del Parc del Laberint, s’hi troba el Palau d’Alfarràs (Vista 3), també conegut 
com a Palau Desvalls. La seva construcció data del segle XVIII tot i que té com a element 
principal la Torre Sobirana d’Horta, una construcció circular del segle XI o XII utilitzada com a 
element de defensa. La seva alçada de vint metres fa que avui en dia segueixi dominant tota 
la geografia local. Actualment el conjunt es troba en molt mal estat, amb cobertes en ruïnes i 
façanes i teulades conquerides per les heures.  

Al sud-est, el primer edifici visible que s’arriba de la ciutat és la residència d’estudiants Àgora 
(Vista 4), un edifici del 2006 gairebé amaga el barri de la resta de la ciutat.  
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Vista 2. CEJ Can Llupià. Elaboració pròpia. 

Vista 3. Palau d'Alfarràs. Extret de Viquipèdia; Canaan. 

 

Vista 4. Residència Universitària Àgora. Elaboració pròpia. 

Plànol 9. Vistes enumerades del barri de Can Papanaps. Elaboració pròpia. 
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Vista 13. Continuació del carrer dels Germans Desvalls en 
forma de Camí cap al Parc de Collserola. Elaboració pròpia. 

Vista 11. Carreró sense nom que duu al CEJ Can Llupià. 
Elaboració pròpia. 

Vista 10. Part superior del carrer dels Germans Desvalls. 
Elaboració pròpia. 

Vista 9. Carrer de Dosrius i Can Papanaps a la dreta. 
Elaboració pròpia. 

Vista 8. Corba on comença el carrer de Matadepera i acaba 
el de Mura. Elaboració pròpia. 

Vista 7. Carrer de Castellar. Elaboració pròpia. 

 

Vista 6. Esplanada utilitzada com a aparcament des del Carrer 
de Mura. Elaboració pròpia. 

Vista 5. Carrer dels Germans Desvalls. Elaboració pròpia. 

Vista 12. Carrer dels Germans Desvalls. Elaboració pròpia. 
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Vista 15. Interior de la parcel·la principal del projecte. Extret de 
Bing Maps. 

 

Il·lustració 14. Vista aèria de l’espai que es projectarà. 
Elaboració pròpia amb fotografia de Bing Maps. 

 

L’arribada al barri més directe des de la Ronda de Dalt és a través del carrer dels Germans 
Desvalls. És un vial que puja per l’est del Velòdrom d’Horta, i més endavant separa Can 
Papanaps del Laberint, fins a convertir-se, a l’alçada de Can Llupià, en un camí del Parc de 
Collserola. És un carrer que quan toca amb el Parc del Laberint es torna molt estret, i amb els 
murs particulars a un costat i els de contenció a l’altre encara el fan més angost. 

Perpendicularment, el carrer de Mura duu a un espai més obert, un descampat amb molt 
pendent irregular i mitja dotzena d’arbres menuts que els veïns principalment utilitzen com a 
aparcament. 

D’aquest espai en surten dos carrerons sense sortida, molt estrets ambdós. El carrer de 
Dosrius arriba a la parcel·la principal del projecte, mentre que el de Castellar arriba a tocar 
l’espai de treball però en una cota 2 metres inferior, acabant en un garatge privat. 

Aquesta parcel·la també és accessible des d’un altre carreró sense sortida, en aquest cas el 
que duu a l’entrada per vehicles del CEJ Can Llupià, després d’haver de recórrer gairebé tot el 
carrer dels Germans Desvalls. És un espai que queda a un nivell inferior de l’àrea projectada, 
uns quatre metres coberts de matolls. 

Tots els carrers estan molt pobrament asfaltats, fet a parts, probablement pels mateixos veïns. 
Algunes parts ni tan sols compten amb aquest tipus de paviment. Les voreres són totalment 
inexistents al llarg de tot el barri. 

El solar del projecte (Vista 14 i 15) actualment compta amb edificacions molt lleugeres, unes 
cobertes metàl·liques i d’uralita. També s’utilitza com a magatzem de materials de 
construcció, contenidors comercials i certa maquinària pesant. Els tancaments són de planxes 
i somiers metàl·lics. 

Hi ha tres elements de vegetació que destaquen i que es conservaran com són l’arbre adjacent 
a la masia, el situat a l’est de la parcel·la i el conjunt d’arbres de la cantonada nord. Tots ells 
ronden els 10 metres d’alçada. La resta de verdor que pot observar-se són principalment 
arbusts sense gran valor. 

Vista 14. Interior de la parcel·la principal del projecte. 
Elaboració pròpia. 
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Esquema 1. Vents durant l'hivern (esquerra) i l’estiu (dreta). 
Elaboració pròpia amb les dades de weatherspark.com. 

Il·lustració 15. La vegetació de Can Papanaps. Ortofotografia 
extreta de Geoportalcartografia.amb.cat. 

Plànol 10. Seccions N-S i E-O i vegetació principal. Elaboració 
pròpia. 

Efectes de la natura 
En una àrea amb una connexió tan directa amb la naturalesa com el límit de Collserola, i amb 
unes condicions geofísiques tan pronunciades, és important pensar com pot afectar 
l’arquitectura. 

Al ser un espai elevat respecte la resta de la ciutat i encarat al Mar Mediterrani primer de tot 
es realitza un estudi de vents, complimentat per les seccions en les direccions on més potent 
és. En l’Esquema 1 pot observar-se que a l’hivern el principal vent és des de l’oest, 
complimentat pel del nord. Pel que fa a l’estiu, amb diferència el principal resulta ser el 
provinent del sud, i en menys mesura el de l’est. 

Traçant les seccions en les direccions més desfavorables pot observar-se que en el tall nord-
sud hi ha el conjunt de turons de la Rovira, El Carmel i el de la Creueta del Coll, que esmorteiran 
molt lleugerament l’impacte del vent, al tractar-se d’una barrera d’uns 80 metres superior a 
l’alçada de Can Papanaps i situada a dos quilòmetres. Pel que fa a la secció est-oest, la 
topografia ajuda a protegir el barri, ja que a tocar del barri comença el pendent fins a arribar 
a un dels punts més alts del parc, que supera els 400 metres d’alçada, per tant creant una 
barrera vertical d’uns 250 metres.  

Pren especial rellevància també la vegetació, que des de Collserola baixa cap a la ciutat, on 
perd molta presència fins a gairebé desaparèixer. Emergeixen de nou en llocs puntuals com 
parcs, jardins o turons. 

Quelcom similar passa dins del mateix barri de Can Papanaps, on la vegetació envolta el 
conjunt d’edificis però no s’hi endinsa. La vegetació pública és gairebé inexistent i la privada 
també és escassa, deixant un espai més aviat sec, tot i que amb vistes cap a tota la verdor del 
voltant. 

L’alçada dels edificis propers (planta baixa i primera o només baixa) fa que el solar disposi de 
radiació solar tots els dies de l’any a qualsevol hora excepte quan el sol està pràcticament 
horitzontal, que les muntanyes a est i oest bloquejarien aquesta llum directa. 
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Taula 2. Índex d'envelliment per districtes de Barcelona. Font: 
Ajuntament de Barcelona. 

 

Taula 4. Percentatge de població amb estudis universitaris i 
CFGS per districtes de Barcelona. Font: Ajuntament de 
Barcelona. 

Taula 1. Índex d'envelliment per districtes de Barcelona. Font: 
Ajuntament de Barcelona. 

Taula 3. Dades d’atur per districtes de Barcelona. Font: 
Ajuntament de Barcelona. 

Estat social, demogràfic i econòmic 
Horta-Guinardó (amb un índex d’envelliment de 180,2) és un dels districtes més envellits de 
Barcelona (Taula 1), juntament amb les Corts (190,6) i l’Eixample (190,4), molt per sobre de la 
mitjana barcelonina, que se situa en (159,4). Sense disposar de dades precises de Can 
Papanaps, sembla que l’envelliment podria acostar-se més al de Montbau (238,4, el més alt 
de tota la ciutat), que al del conjunt del districte d’Horta, ja que ambdós barris tenen una 
història semblant, començant a acollir gent de la resta d’Espanya i Catalunya que buscaven 
feina a Barcelona a la dècada dels 60.  

L’esperança de vida al néixer (86,6 anys les dones, 80,6 anys els homes, i 83,8 anys en conjunt) 
és de les més baixes de la ciutat, només per sobre de Ciutat Vella (81,6 anys). 

La renda mitjana per capita és de 17.071 euros, per sota de la mitjana de Barcelona que és de 
21.890 euros l’any 2017. El barri de Can Papanaps és dificil de dir si la renda és més alta o més 
baixa, degut a que és un espai molt heterogeni, on s’hi troben xalets benestants i també 
habitatges en bastant mal estat.  

L’activitat hotelera al districte és baixa, al barri és totalment nul·la. El preu de l’habitatge 
també és inferior a la mitja de Barcelona (4.205 €/m2), amb 3.080 €/m2, segons dades de l’any 
2017. També els preus del lloguer són dels més reduïts de la ciutat, amb 11,87 €/m2mes. 

Malgrat que l’educació entre els 3 i 16 anys sigui principalment privada i concertada (59,6%) 
també en batxillerat (55,5%), la formació professional s’estudia en centres públics (67%) 

Pel que fa al nivell d’estudis, el 24,8% compta amb estudis universitaris o CFGS, 7 punts per 
sota que del 31,9% de Barcelona, el 25,7% té el batxillerat o un CFGM, igual que la resta de la 
ciutat. Els estudis obligatoris han estat obtinguts per un 44,5%, per sobre del 38,9% total, 
mentre que el 3,6% no tenen estudis, una mitjana un pèl superior al 2,5 del conjunt de 
districtes. 

En referència a la cultura i l’esport, el districte gaudeix de més de 300 espais esportius, tot i 
que cap museu. El districte compta amb una important especialització relativa en la sanitat 
(18,4%) i l’ensenyament (15,4%) respecte al total de Barcelona de 5,4% i 10,3%.   
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Taula 5. Sòl qualificat d’equipament amb aquest ús, amb 
d’altres i sense. Font: Ajuntament de Barcelona. 

Taula 7. Altres usos en sòl qualificat d’equipament en cada 
districte. Font: Ajuntament de Barcelona. 

Taula 6. Diferents qualificacions d’equipament en cada 
districte. Font: Ajuntament de Barcelona. 

Planejament i urbanisme 
El municipi de Barcelona actualment compta amb 1.080 hectàrees de sòl qualificat com a 
equipament, del qual el 85% té aquesta funció consolidada i la resta té altres usos o es troba 
en desús. A la Taula 5 es pot observar que el districte d’Horta-Guinardó es troba perfectament 
en la mitjana del conjunt de la ciutat. 

El 17/7 s’anomena a la qualificació del sòl de transició o transformació de l’ús existent, que es 
qualifica com equipament quan es pretén portar a terme la transformació. Mentre que en el 
total de Barcelona és un 1,24%, Horta-Guinardó té l’àrea més gran, unes 3,40 hectàrees (Taula 
2), 2 de les quals en el Barri de Can Papanaps. 

En la Taula 3 s’observa en què es distribueixen aquests sòls que tenen altres usos quan haurien 
de ser equipaments. A Horta-Guinardó, i més concretament a Can Papanaps, principalment 
són habitatge, aparcament i solars. 

La ràtio m2 d’equipament per habitant de Barcelona és 4,42. Horta-Guinardó és el tercer 
districte amb més presència amb 7,39, tot i que pel que fa a Can Papanaps és una dada un pèl 
esbiaixada, ja que no hi ha equipaments públics dels quals els habitants en puguin gaudir gaire 
a prop si no es compta el laberint. 

En el conjunt del districte d’Horta-Guinardó la propietat del sòl d’equipament local es divideix 
en un 44,3% públic, un 54,1% privat, un 0,2% publicoprivat i un 1,5% de si. 

Els districtes d’Horta-Guinardó, Nou barris i Sant Martí són els que disposen de més reserves, 
mentre que Ciutat Vella, Gràcia i l’Eixample gairebé no disposen de sòl a transformar. 

En ser un barri en el qual no s’hi ha permès edificar des dels anys 70, no compta amb una 
normativa urbanística a seguir, pot observar-se com cada habitatge es col·loca de la forma 
que més li plau, sovint separant-se dels perímetres de les parcel·les, però també en molts 
casos sobre d’aquests. En aquesta situació el que s’hauria de fer és una modificació del PGM 
per començar a ordenar i jerarquitzar el barri de cara al futur, regular les construccions actuals 
i on sí que es permeti l’edificació per part dels propietaris de les terres.   
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Plànol 12. Plànol amb les diferents qualificacions urbanístiques de la 
zona. Extret de ajuntament.barcelona.cat. 

 

Plànol 11. Diferents punts de Barcelona on s’aplica el 17.7. Elaboració 
pròpia. 

Codi Pla: PGM 

Clau: 17/7 (Extret del Portal d’Informació Urbanística de Barcelona) 

Qualificació: Zona de renovació urbana en transformació de l'ús a sistema d'equipaments 
comunitaris 

Pla: General Metropolità (PGM) 

(1) Es permet mantenir en servei els usos existents sense deixar-los fora d'ordenació, mentre 
no es porti a terme la transformació prevista (Art. 367.2). 

(2) Fins que no es programi l'actuació encaminada a l'adquisició de terreny per tal de destinar-
lo a equipaments, el propietari o titular del dret d'ocupació de la finca en el moment de 
l'aprovació definitiva d'aquest Pla General podrà (Art. 368.1): 

- Efectuar obres de consolidació, reparació, modernització o millora de les condicions 
estètiques o higièniques de les edificacions, però no augmentar-ne el volum. 

- Desenvolupar l'activitat pròpia de les instal·lacions existents i destinar el local, en el 
supòsit de trasllat de la indústria, a magatzem de productes per a la venda o 
distribució. 

(3) Les petites reparacions que exigeixi la higiene, l'ornament i la conservació podran realitzar-
se a tot l'immoble (Art. 368.3). 

(4) Les edificacions, instal·lacions o usos existents en aquests terrenys es respectaran, fins que 
no se'n programi l'actuació o es procedeixi a la seva expropiació, sense perjudici del dret 
atribuït al propietari per la Llei del sòl. (Art. 171.2) 

(5) Els terrenys situats en sòl urbà [...] s'avaluaran, a efectes de ser expropiats, tenint en 
compte l'edificabilitat que correspondria a aquests terrenys si haguessin estat qualificats com 
a edificables, segons les condicions de volum i d'ús aplicables a la zona de la seva situació (Art. 
172.1). 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Programa 
Escollir quin tipus d’ús és el més adequat per al barri és el primer punt. Amb aquesta finalitat 
es realitzarà un estudi de l’àrea propera i una vegada escollits els tipus de programa que s’hi 
projectaran, poder detallar amb més precisió el que es durà a terme mitjançant estudis a 
escala de tota la ciutat. Una enorme massa verda en forma de jardins comença a ordenar la 
vegetació que baixa del Parc de Collserola. Aquest espai és el Parc del Laberint. 

Observant el Plànol 13 pot observar-se el que s’ha parlat anteriorment: aquesta zona està 
poblada principalment per equipament educatiu, sanitari i esportiu. En primer lloc, destaca el 
Campus Mundet, amb la Facultat de Psicologia i la d’Educació de la Universitat de Barcelona, 
a més d’altres edificis com la biblioteca, l’Institut de Neurociències i l’institut Anna Gironella 
de Mundet, de Formació Professional. En aquesta zona del campus també s’hi troben una 
escola bressol i una d’educació especial. Al sud de la Ronda hi ha una altra escola i biblioteca. 

L’ús sanitari es veu reflectit en els edificis per a gent gran: tres residències convencionals, un 
edifici d’habitatges tutelats i al nord del campus un edifici amb servei residencial d’estades 
temporals. Aquestes peces estan complementades amb la Fundació Alba-Hospital de Sant 
Miquel i per l’AFANOC – Nens amb Càncer. 

Pel que fa a l’ús esportiu ressalten camps de futbol d’entitat privada i el Velòdrom, aquest sí, 
públic. També hi tenen presència les pistes de pàdel, tenis i un gimnàs amb piscina. Al nord de 
Can Papanaps se’n distingeix un actualment sense ús i en molt mal estat. 

Una residència d’estudiants i un parell d’hotels sota la ronda són els espais que destaquen 
com a allotjaments temporals. El Centre d’Educació Juvenil Can Llupià és un altre dels edificis 
corpulents que voregen la urbanització tractada. 

La restauració tampoc pren gaire presència en el Barri de Can Papanaps, ja que tots els 
establiments defugen la zona, buscant espais més habitats. És també en aquestes zones que 
comencen a aparèixer els supermercats i farmàcies.  
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Plànol 13. Plànol de la zona nord del districte d’Horta-
Guinardó, amb els principals usos. Elaboració pròpia. 
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Referència 1. Índex de la tesina “Envellir com a casa”,  
d‘elaboració pròpia. 2021. 
Referència 2. “The effects of choice and enhanced personal 
responsibility for the aged: A field experiment in an 
institutional setting”, Ellen J. Langer i  Judith Rodin. 1976. 

 TIPUS D’ESPAIS GERIÀTRICS 
 Residència 

Residència per habitacions 
Residència per unitats de convivència 
Residència per a gent gran d’atenció continuada 
Servei residencial d’estades temporals 

 Habitatge de lloguer amb facilitats 
Habitatge tutelat 
Habitatge amb ajudes per als ancians locals amb  
dificultats econòmiques 
Habitatge col·laboratiu 

 Espai intergeneracional 
Comunitat d’ancians i joves 
Comunitat d’ancians i estudiants amb descomptes 
gràcies a la cooperació 
Centre per a gent gran i jardí d’infants 
Centre per a gent amb Alzheimer i jardí d’infants 

 Urbanització de jubilats 
 Ajudes des de casa 

Habitatge propi i casal de gent gran 
Habitatge propi i centre de dia 
Persona al càrrec 
Comunitats virtuals de jubilats 

 

Residència amb atenció continuada intergeneracional 
L’elecció d’una residència com a element principal del projecte ve donada perquè realitzant 
un estudi teòric es troba a faltar a Barcelona nous models d’espais geriàtrics (Referència 1) 
d'acord amb la importància de l’autonomia en la vellesa (Referència 2). S’hi analitzava tota la 
varietat que es pot trobar actualment en una escala internacional i quin podria ser el més 
adient per un espai al límit nord de la Ciutat Comtal. A més, s’ha demostrat que la zona d’Horta 
és un bon lloc on col·locar-hi residències, que actualment n’hi ha un bon nombre i que seguirà 
en augment. 

A Barcelona gairebé totes les residències que es troben són convencionals, és a dir, hi ha tot 
un conjunt d’habitacions individuals o dobles on els usuaris tenen accés a espais comuns com 
sales d’estar, menjador, cinema, jocs... L’espai personal inclou l’habitació i un bany adaptat. 
Hi ha horaris estipulats per menjar i per dur a terme cada activitat, amb poc marge d’elecció. 
Són els espais més indicats per persones que ja gairebé no disposen d’independència, en canvi 
per d’altres que encara conserven les plenes facultats tot i alguna dificultat per l’edat no seria 
la més adequada. 

Un altre tipus d’espai per a gent gran que des de fa uns anys ha aparegut és el dels habitatges 
tutelats: lloguer d’un apartament individual o per parella que disposa de sala d’estar, cuina 
menjador bany i habitació. En un mateix edifici hi ha molts apartaments semblants també per 
a gent gran, amb diferents espais per a socialitzar. Hi ha una persona a l’edifici al càrrec a totes 
hores per si hi ha algun problema. Les cures sociosanitàries no hi són incloses. Depenent del 
tipus d’habitatge tutelat que sigui també hi haurà implícita la neteja. Fomenta la 
independència i l’activitat de l’usuari, per gent en plenes facultats que vol socialitzar més que 
a casa i amb petites ajudes com la de la neteja o la persona al càrrec. 

Les residències per unitat de convivència estan apareixent últimament, tant en forma 
d’edificis nous com a modificacions dels existents. Aquests centres disposen també de cures, 
d’espais per realitzar-hi activitats i d’habitacions individuals o dobles, però el fet que els fa 
diferencials és que aquestes habitacions s’organitzen al voltant d’un espai sala, menjador i 
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Plànol 14. CAP i habitatges tutelats a Gràcia, Barcelona. Valor-
Llimós Arquitectura. 2010. 

cuina compartit per tots els usuaris de la unitat. Aquestes unitats esmentades són formades 
grups petits de 12-15 persones (entre 8 i 10 habitacions). 

D’aquesta manera es fomenta l’autonomia dels residents, han de sortir de la bombolla que a 
vegades pot resultar la residència. També la pràctica de compartir espais d’una manera tan 
pròxima, com el fet d’haver de cuinar facilita la interacció. Fer dinars en grup, no tenir horaris 
estrictes, triar quines pel·lícules veure i altres petites llibertats milloren el benestar d’aquests 
ancians, sempre mantenint els serveis que hi hauria en una residència convencional. En aquest 
cas els usuaris han de tindre gairebé plenes facultats per poder gaudir d’un espai així. 

Una altra forma són les residències d’atenció continuada. Aquest cas agrupa des del principi 
de la vellesa fins al final. El mateix centre tracta a residents totalment independents fins als 
que ja no ho són gens. 

L’usuari entra a la residència amb plenes facultats i se li adjudica un apartament. Aquest és un 
habitatge individual o per parelles amb la seva cuina, bany i sala d’estar. Aquesta persona 
depèn de la mensualitat que estigui disposada a pagar tindrà més o menys serveis residencials. 
A part també hi ha els espais comuns per socialitzar com en qualsevol centre geriàtric. 

Un exemple seria un home que enviuda i per evitar estar tan sol decideix llogar una habitació 
en aquest tipus de residència. Al principi només necessita els serveis del podòleg per tant 
només paga lloguer i aquest especialista. Més endavant, a mesura que passa el temps anirà 
necessitant més i més serveis com serien perruqueria, àpats, fisioteràpia... Aquests s’anirien 
afegint al lloguer fins que l’usuari decidís moure’s a la part de residència convencional amb 
habitacions, menjars i horaris, quan la seva independència no fos suficient per seguir fent vida 
individual.  

Tot el procés es realitza en el mateix centre i és continu i semblant per a tots els ancians, així 
que els llaços socials duren més temps. És un sistema idoni per a tots els ancians, però el punt 
negatiu és que és un tipus de centre geriàtric molt poc estès a Europa (ve principalment dels 
Estats Units) i ara mateix encara està a l’abast de pocs pel fet que els preus solen ser elevats. 
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Plànol 15. Residència per unitats de convivència a Andritz, 
Àustria. Dietger Wissounig Architekten. 2015. 

 

Barcelona també compta amb un nombre elevat de centres de dia, sovint coincidint en els 
mateixos edificis que les residències. És una bona solució per a ancians que viuen a casa seva, 
però tenen una falta important d’autonomia. Al matí es desplacen a un centre de dia i al vespre 
tornen al seu habitatge. En aquest centre se’ls tracta amb el mateix caràcter que si estiguessin 
en una residència, amb serveis, àpats i activitats diverses. 

L’últim punt que es considera important és el de crear un espai intergeneracional on joves i 
grans puguin conviure, cas que es comença a implementar en estats del nord d’Europa com 
Suècia i els Països Baixos. Els estudiants tenen dret a viure de manera gratuïta o amb uns preus 
molt reduïts en les instal·lacions a canvi de passar cert nombre d’hores amb els ancians. Es 
realitzen activitats socials, des de tallers de treballs manuals a obres de teatre que ajuden a 
millorar la cognició de la gent de la tercera edat i el respecte i la por a la vellesa de la joventut. 

De tots aquests punts estudiats la solució presa pretén englobar-los tots en certa manera. Un 
edifici dividit en dos blocs principals, un amb una residència convencional per habitacions i 
l’altre per unitats de convivència. En planta baixa tindrà tots els espais comuns a més d’un 
centre de dia. D’aquesta forma s’aconsegueix una atenció continuada on els ancians hi 
entraran valent-se per ells mateixos (bloc per unitats de convivència) i a mesura que perdin 
facultats podran desplaçar-se a la part de residència convencional. 

Un menjador compartit amb el centre de formació professional serà el punt d’unió entre més 
grans i joves. Els estudiants gaudiran de descomptes en els àpats a canvi de realitzar activitats 
amb els ancians com tallers de manualitats, cuina, bingos, lectura, gimnàstica, botànica... Els 
residents tindran l’oportunitat de gaudir de zones enjardinades i ombrívoles, on horts 
realitzaran la funció de murs de contenció per més endavant convertir-se en bancs on reposar. 

Com pot observar-se en el Plànol 16 els espais per a gent gran de la ciutat es troben escampats 
d’una forma prou homogènia, tot i que per culpa de la gran densitat de la major part de 
Barcelona, no poden comptar amb espais oberts de qualitat, aïllats del soroll i la contaminació, 
amb un contacte més directe amb la naturalesa. En els pròxims anys segurament es podrà 
veure com creix el nombre d’habitatges tutelats i també les noves formes de residència, 
liderades per les unitats de convivència.  
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Plànol 16. Espais geriàtrics al municipi de Barcelona. Elaboració pròpia. 
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Referència 3.“Milers d’estudiants es queden sense plaça de 
grau mitjà de FP, https://www.ara.cat/societat/milers-d-
estudiants-queden-placa-grau-mitja-fp_1_4062306.html”. 

Taula 8. Creixement de la demanda als cicles de formació 
professional. Nombre de sol·licituds d’inscripció a Catalunya i 
variació en el percentatge. Font: Departament d’Educació. 

Centre de Formació Professional 
L’altre gran edifici que envoltarà la plaça serà un espai amb ús educatiu. Aquesta opció és 
l’escollida perquè el barri necessita moviment, i els estudiants aportaran aquesta activitat que 
actualment hi manca. L’acció allarga el campus Mundet a través del Parc del Laberint d’Horta 
fins a Can Papanaps. 

Realitzant un estudi per saber quin tipus d’equipament seria el més adequat es descarta un 
col·legi d’educació infantil, primària o secundària, per la proximitat de diversos d’aquests 
edificis al barri. La universitat tampoc es contempla, Barcelona ja compta actualment amb un 
nombre elevat d’espais dedicats a l’ensenyança universitària que es proposa. El que es busca 
és un ús que pugui interrelacionar-se amb la residència de la tercera edat i amb els altres 
edificis del barri: la residència universitària, Can Llupià i Can Papanaps. 

Un centre de formació professional sembla l’opció més òptima, consultant estadístiques, els 
últims anys n’ha augmentat la demanda. L’any 2021 prop de 94.000 persones han volgut 
entrar a realitzar un cicle mitjà o superior, 14.000 més que l’any anterior (17%). Aquest 
important augment ha fet que uns 10.000 joves es quedin sense plaça. Només a Barcelona, 
unes 2.500 persones s’han quedat fora de la primera opció (Referència 3). L’augment més 
important s’ha donat a la branca d’FP Sanitària, i és que l’actual crisi mèdica ha dut molts joves 
a voler estudiar aquest sector professional. La Sanitat té una inserció laboral del 64,61 %, la 
sisena més alta de les 26 variables possibles.  

Dins s’hi distingeixen un total de 14 graus diferents. La demanda principalment és de Cures 
Auxiliars d’Infermeria, també de Documentació i Administració Sanitàries, que anirà 
complementada per Perfil Professional de Gestió de Dades, que compta amb un sol centre on 
s’imparteix. La zona nord del barri d’horta és el lloc perfecte per proximitat a equipaments 
sanitaris i també educatius, Can Papanaps no és proper a cap centre FP Sanitari. 

La branca de Serveis Socioculturals i a la Comunitat també es pren en consideració, ja que 
mitjançant els graus d’Integració Social i d’Atenció a Persones en Situació de Dependència 
permetrà una relació ràpida i directa amb el Centre d’Educació Juvenil Can Llupià i amb la 
residència de la tercera edat respectivament.
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Plànol 17. Graus de Formació Professional Sanitària i de Serveis Socioculturals i a la Comunitat al municipi de Barcelona. Elaboració pròpia. 
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Plànol 18. Rehabilitació d’un escorxador en una escola 
d’hostaleria a Medina Sidonia, Cadis. Sol89. 2011. 

Escola de cuina i restaurant 

La Masia de Can Papanaps, com a epicentre del barri, ha de prendre una importància que 
actualment no té. Ha de ser un programa que atragui la gent i permeti veure-la també des de 
l’interior. 

És per aquest motiu que es busquen referències d’edificis antics com masies o en aquest cas 
un escorxador que mitjançant una rehabilitació es canviï l’ús. Les masies de Catalunya que han 
perdut el seu programa d’habitatge familiar inicial principalment s’han convertit a l’anomenat 
“turisme rural” en forma de cases rurals, de colònies o hotels. També es poden trobar espais 
lúdic-formatius on s’hi realitzen activitats de formació agrària. Un dels punts que més sortida 
té actualment és la restauració. 

El programa escollit doncs serà una escola de cuina complementada amb un restaurant. 
Aquest espai educatiu estarà centrat en la cuina catalana tradicional, de manera que tindrà 
sortida a restaurants propers en forma de masia (Plànol 19) o en d’altres cuines que ofereixen 
menjar tradicional. Aquesta escola podrà gaudir d’aules del centre de formació professional 
també projectat per impartir-hi classes teòriques o per utilitzar la sala d’ordinadors. 

S’utilitza com a referència per utilitzar unes mesures semblants la rehabilitació de l’escorxador 
de Medina Sidonia de Sol89. En aquesta ocasió, però, l’espai comptarà amb tota la zona 
exterior per estendre-hi les taules. A més s’hi afegirà un hivernacle que quedarà mig enclotat 
per evitar bloquejar les vistes des de la plaça. Aquest podrà ser accessible pels ancians de la 
residència. Com ha estat comentat en l’apartat La Masia de Can Papanaps (Pàgina 15) l’edifici 
actualment compta amb unes addicions al llarg del perímetre de la façana que hauran de 
derruir-se. 

El programa del projecte es complementarà amb un aparcament en un espai on actualment 
hi ha un descampat (Vista 6) per a 22 cotxes i 13 motocicletes per poder rebre els vehicles del 
conjunt del projecte. També es realitzarà una parada per a microautobusos, ja que actualment 
no hi arriba transport públic a la zona del barri de Can Papanaps, i amb l’augment d’activitat 
que s’hi preveu degut al nou programa serà necessari. 
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Plànol 19. Masies rehabilitades en forma de restaurant a l'àrea de Barcelona i Collserola. Elaboració pròpia. 
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Plànol 20. Residència convencional per habitacions (taronja) i 
per unitats de convivència (groc). 

EDIFICI PER A RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA A CAN PAPANAPS 
  Unitats Habitacions Places 
Nombre d'Unitats de Convivència 3 30 42 

Cada unitat de convivència  10 14 
Nombre d'usuaris de Residència Assistida  18 26 
Nombre de places de Centre de Dia   15 
Nombre total de places  48 83 

 

CONJUNT GERIÀTRIC   3,126.59 m2 
 

RESIDÈNCIA PER HABITACIONS   758.70 m2 
       

    
Espais d'habitacions   534.60 

Habitació senzilla amb bany adaptat   22.00 
Nombre d'habitacions senzilles  18.0 396.00 
Circulacions i accessos per habitació individual  35% 138.60 

       
    

Espais de control i del personal   58.05 
Nombre de controls  1.00  

Espais del personal   43.00 
Despatx d'infermeria   6.00 
Office i estar personal   6.00 
Magatzem de net (llenceria)   6.00 
Magatzem de brut   6.00 
Magatzem del control   6.00 
Lavabo personal   3.00 
Bany geriàtric    10.00 

Circulacions i accessos  35% 15.05 
       

    
Total espais comuns   166.05 

Menjador  2.00 82.00 
Sala d'estar  1.00 41.00 

Circulacions i accessos  35% 43.05 
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Maqueta 4. Localització de la residència convencional per 
habitacions. Elaboració pròpia. 

Maqueta 5. Localització de la residència per unitats de 
convivència. Elaboració pròpia. 

RESIDÈNCIA PER UNITATS DE CONVIVÈNCIA   1,524.9 m2 
       

    

Espais d'habitacions   1,014.60 
Habitació doble amb bany adaptat   50% 32.00 
Nombre d'habitacions dobles  15.0 384.00 
Habitació individual amb bany adaptat  50% 22.00 
Nombre d'habitacions senzilles  15.0 396.00 
Total aproximat habitacions    780.00 
Circulacions i accessos per habitació doble  25% 96.00 
Circulacions i accessos per habitació individual  35% 138.60 
Unitat de convivència  3.00 338.20 

       
    

Espais de control i del personal   105.30 
Unitats de control   12.00 

Unitat de control per unitat  3.00 4.00 
Espais del personal   33.00 

Nombre de controls  2.00  
Despatx d'infermeria   6.00 
Office i estar personal   6.00 
Magatzem de net (llenceria)   6.00 
Magatzem de brut   6.00 
Magatzem del control   6.00 
Lavabo personal   3.00 

Total aproximat de tots els controls   78.00 
Circulacions i accessos  35% 27.30 

       
    

Total espais comuns   405.00 
Menjador   40.00 
Cuina   20.00 
Sala d'estar   40.00 

Circulacions i accessos  35% 35.00 
Espai comú per unitat  3.00 135.00 
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Plànol 21. Espais comuns (morat) i centre de dia (roig). 

CENTRE DE DIA   100.58 m2 
       
    

Centre de dia   100.58 
Sense els espais comuns amb la residència  

 
 

Sala d'estar polivalent (Centre de Dia i menjador) 

 

3.00 45.00 
Sala de control 

 

1.00 15.00 
Vestuari usuari 

 

5.60 5.60 
 Nombre de dutxes geriàtriques 

 

1.00   
Dutxa Geriàtrica amb lavabo adaptat 1 + 1/30 

 

8.00 8.00 
Ofici de menjador 

 

0.00 0.00 
Magatzem i rober 

 

0.30 0.90 
Circulacions i accessos 

 

35% 26.08 

 
ESPAIS COMUNS   727.43 m2 
       

    

Espais sales bàsiques d'atenció personal   210.60 
Sales bàsiques d'atenció personal 

 

  
Aula de treballs manuals 

 

0.30 24.90 
Sala de motricitat 

 

0.30 34.90 
Atenció sanitària, farmaciola: 

 

0.14 12.00 
Assistència social, psicòleg, mestre 

 

0.05 4.50 
Perruqueria, barberia 

 

0.07 5.81 
Sala de reunions familiar 

 

 20.00 
Podòleg 

 

0.08 6.64 
Nombre serveis higiènics de suport, mínim 1/10 

 

9.00   
Serveis higiènics de suport 

 

5.00 45.00 
Circulacions i accessos 

 

35% 53.81 
       

    

Espais serveis d'administració i gerència   140.06 
Serveis d'administració i gerència    
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Maqueta 6. Localització del centre de dia. Elaboració pròpia. 

Maqueta 7. Localització dels espais comuns de centre de dia i 
residència. Elaboració pròpia. 

Vestíbul general  0.40 34.40 
Consergeria   0.15 12.90 
Administració   0.30 25.80 
Direcció  0.15 12.90 
Reunions  0.15 12.90 
Serveis higiènics de reforç  0.10 8.60 

Circulacions i accessos  35% 37.63 
       

    

Espais serveis centralitzats per a recursos humans   72.83 
Serveis centralitzats per a recursos humans    

Sales de descans i menjador  0.15 12.45 
Vestidors i serveis Homes  0.10 8.30 
Vestidors i serveis Dones  0.40 33.20 

Circulacions i accessos  35% 18.88 
       

    

Espais gestió tècnica de l'immoble   112.05 
Gestió tècnica de l’immoble    

Sales d'instal·lacions  0.20 16.60 
Taller de manteniment  0.20 16.60 
Magatzem general  0.50 41.50 
Sala de contenidors  0.10 8.30 

Circulacions i accessos  35% 
 

29.05 
       

    

Espais serveis comuns Centre de Dia i Residència Assistida  179.01 
Serveis comuns d’hostaleria    

Cuina i emplatat   60.00 
Rebost  0.18 18.18 
Cambres fredes  0.18 18.18 
Bugaderia   7.00 
Cosidor i sala de planxa  0.10 8.30 
Magatzem general de neteja  0.10 8.30 
Despatx   6.00 
Serveis higiènics  0.08 6.64 

Accessos i circulacions  35% 46.41 
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Maqueta 9. Localització de la masia reconvertida en escola de 
cuina i restaurant i l’hivernacle. Elaboració pròpia. 

Maqueta 8. Localització de l’aparcament. Elaboració pròpia. 

Concepte Superfície m2 Unitats Total m2 
        

    

ESCOLA CULINÀRIA I RESTAURANT   425.50 m2 
       

    

Escola culinària   169.00 
Aula de cuina per a 15 estudiants 47.0 1 47.00 
Aula d'estudi 30.0 1 30.00 
Espai d'estar 16.0 1 30.00 
Banys 10.0 1 10.00 
Hivernacles de cultiu 50.0 1 50.00 
Instal·lacions 2.0 1 2.00 

Circulacions i accessos  25% 42.25 
Aula d'informàtica (Compartida amb Centre d'FP) 40.0 1 40.00 

       
 

 
  

Restaurant   256.50 
Menjador 30.0 2 60.00 
Cuina 30.0 1 30.00 
Recepció 15.0 1 15.00 
Terrassa menjador exterior 60.0 1 60.00 
Banys 10.0 1 10.00 
Instal·lacions 15.0 1 15.00 

Circulacions i accessos  35% 66.50 

 
 Superfície m2 Unitats 453.60 m2 
            
Espais sales bàsiques d'atenció personal   302.40 

Aparcaments cotxes 17.28 2.00 34.56 
Aparcaments cotxes minusvàlids 11.52 20.00 230.40 
Aparcament motos 2.88 13.00 37.44 

Circulacions i accessos 

 

50% 151.20 
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Maqueta 10. Localització del centre de formació professional. 
Elaboració pròpia. 

Plànol 23. Escola de cuina, restaurant i hivernacle (verd) i 
centre de formació professional (blau) en planta baixa. 

Plànol 22. Escola de cuina (verd) i centre de formació 
professional (blau) en planta primera. 

Concepte Superfície m2 Unitats Total m2 
        

    

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL   1,266.25 m2 
       

    

Aules   850.00 
Aula per a 25 estudiants flexible 40.0 9 360.00 
Aula d'informàtica 40.0 2 80.00 
Taller d'infermeria 60.0 1 60.00 
Aula taller de serveis a la comunitat 60.0 1 60.00 
Laboratori 60.0 1 60.00 
Sales d'estudi flexibles 30.0 2 60.00 

Circulacions i accessos  25% 170.00 
       

    
Espais professorat   97.50 

Sala de professors 30.0 1 30.00 
Despatxos de tutoria 12.0 4 48.00 

Circulacions i accessos  25% 19.50 
       

    
Serveis   318.75 

Biblioteca 120.0 1 120.00 
Banys 15.0 4 60.00 
Administració 30.0 1 30.00 
Cafeteria 30.0 1 30.00 
Copisteria 15.0 1 15.00 

Circulacions i accessos  25% 63.75 
 

 

CONJUNT DEL PROJECTE     5,241.04 m2 
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Plànol 24. Localització de cada espai a la cota 169, on s’hi troba la plaça principal. 
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Plànol 26. Localització de cada espai a la cota 166. 

 

Plànol 25. Localització de cada espai a la cota 173. 
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Esquema 2. Programa intergeneracional. Elaboració pròpia. 

  El programa busca una unió intergeneracional 
mitjançant diferents elements. El primer, la 
residència i centre de dia, acollirà també un 
menjador amb una cuina i servei de càtering en 
planta baixa. Aquest disposarà de descomptes 
per a estudiants que realitzin activitats amb els 
ancians. A més, aquests estudiants podran 
realitzar pràctiques a la residència si estudien 
el sector sanitari o d’atenció per a persones 
dependents. Si per altra banda estudien 
integració social les pràctiques es podran dur a 
terme a Can Llupià. Es preveu que els interns 
d’aquest centre tinguin facilitats per a accedir 
a aquests mòduls. 

També l’escola de cuina estarà relacionada 
amb el centre FP, ja que podran gaudir d’aules 
teòriques i informàtiques. La gent gran podrà 
gaudir també de l’hivernacle de la masia. A 
part de tota aquesta nova activitat introduïda 
en el barri (molt beneficiosa per a la gent gran), 
també s’hi sumaran els esportistes que pugin 
al parc de Collserola, que podran parar a dinar 
al restaurant, com també qualsevol altra 
persona de la zona, al ser un barri molt més 
ben comunicat amb la resta de ciutat gràcies a 
allargar la línia d’autobús 185 perquè travessi  
el barri de Can Papanaps, i aquests veïns i nous 
usuaris no hagin de realitzar un desnivell de 
més de 30 metres des de la parada actualment 
més propera. 
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Volumetria 

Tot un conjunt de factors i de desenvolupaments teòrics expliquen el perquè de la forma i 
implantació en el terreny del projecte. Havent triat el programa més adient i amb l’esquema 
de com s’interrelacionarà amb el barri s’han de prendre les decisions de com s’adaptarà al 
terreny tant des del punt de vista estructural, com constructiu o ambiental. Aquests es 
dividiran en vuit blocs. 

Dos tipus de gra molt diferenciats imperen en el barri, el centre de formació professional pren 
poca alçada i es divideix en blocs més petits mentre que la residència prendrà una mida 
mitjanament gran per fer d’articulació entre corpulent i petit. 

Les vistes prenen gran importància a causa que l’edifici al sud no podrà bloquejar la visió a la 
residència. S’estableix una connexió amb la Torre Sobirana també. 

L’orientació de la masia és completament a sud, mentre que la resta d’edificis es guien pel 
pendent, el conjunt projectat haurà d’adaptar-se. 

La topografia és un fet destacat de l’emplaçament, caldrà fer-hi moltes modificacions i que el 
moviment de terres final sigui zero. 

La masia passarà a ser un edifici central, vist des de molts punts del barri, com anteriorment 
havia estat abans que es densifiqués la zona. 

L’aparença que prendrà el conjunt, amb una part pesada a sota, amb textura pètria i una part 
superior lleugera i orgànica. 

La forma de les habitacions és la que ajudarà a crear aquest element més natural que anirà 
col·locat a sobre una base consistent. També els habitacles mínims són els que vertebraran i 
modularan l’estructura d’ambdues noves construccions. 

El verd que envolta tot el barri també prendrà importància: com es col·locarà la nova vegetació 
respectant les vistes, creant espais ombrívols i també la incorporació d’espais per al cultiu 
d’hortalisses i altres vegetals comestibles.  
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Esquema 3. Transició de gran a petit. Per ordre de dalt a baix: 
CEJ Can Llupià, Residència geriàtrica, Centre de formació 
professional, Habitatges propers. Elaboració pròpia. 

Gra del barri i falta d’espai públic 
Observant la composició urbanística de Can Papanaps un dels primers punts que destaca és la 
diferència de mides entre habitatges unifamiliars i equipaments. La parcel·la on es col·loca la 
part principal del projecte és adjacent als dos tipus d’edificis, per tant es proposarà un conjunt 
que inicialment s’adapti (centre de formació professional) al barri i després articuli la plaça 
(residència) amb l’edifici corpulent posterior (CEJ Can Llupià). 

Els petits ronden els 100 m2 de superfície edificada i compten amb murs perimetrals, per tant 
des del carrer només es veuen les parts superiors de la coberta (repartides a parts iguals en 
planes o inclinades) o les plantes primeres en cas que n’hi hagi. Per dialogar amb aquesta 
tipologia d’habitatge el centre de formació professional se separarà dels murs (seguint 
aquests la continuïtat del carrer) i sobresortirà tan sols una planta. Aquest pis superior estarà 
dividit en 6 peces (2 de 125 m2, 3 de 98 m2 i una de 39 m2) unides per un corredor central, de 
manera que no es percebrà com un edifici de grans dimensions sinó com diversos més petits. 
La planta baixa, com que no és visible des del barri, sí que serà més compacta. 

La residència compta amb una planta baixa com si d’un pedestal es tractés seguint les guies 
de l’estructura de l’altre edifici ja esmentat i també la materialitat, units a través d’una plaça. 
Això es deu a que ambdues construccions són de caràcter bastant públic. Aquesta premissa 
canvia a l’escalar de la planta primera en amunt. Aquí l’edifici es divideix en dos blocs de mida 
mitjana, fent coincidir el buit principal del centre FP amb el principal de la residència, que serà 
on hi haurà l’entrada a ambdós edificis. El bloc nord (residència per unitats de convivència)  
tindrà tres plantes mentre que el bloc sud (amb ús de residència convencional) en tindrà dues. 
La reducció d’alçada és per fer una plaça més agradable i oberta. Aquesta construcció serà la 
transició final entre mida petita i gran. 

Es creu convenient projectar un espai públic on la gent del barri hi pugui fer vida, ja que 
actualment no es compta amb cap zona adient per a realitzar-hi cap activitat conjunta veïnal 
com podria ser una diada castellera, un concert a mitja tarda o una obra de teatre. Aquest 
gran espai central organitzarà els tres edificis del projecte. La plaça cohesionarà els edificis 
mitjançant el paviment, la vegetació i una pèrgola que unirà les dues entrades corresponents.  
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Perspectiva 1. Espai públic embolcallat pels dos edificis. Elaboració pròpia. 
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Perspectiva 2. Vista esquemàtica del mar i els turons des del 
primer pis de la residència geriàtrica. Elaboració pròpia. 

Perspectiva 3. Vista esquemàtica del Palau d'Alfarràs, la Torre 
Sobirana i tot el verd del Laberint, darrere d'un filtre de 
vegetació de la plaça. Elaboració pròpia. 

La importància de les vistes 
Les vistes de la ciutat, el Mar Mediterrani, els tres turons i el Parc del Laberint i la Serralada 
de Collserola són dels principals punts forts d’un emplaçament com Can Papanaps, a 165 
metres sobre el nivell del mar. 

La principal intenció és que tots els usuaris puguin gaudir d’aquestes vistes, per tant la 
col·locació del programa és fonamental. Primer es pensa en els qui hauran de passar-hi més 
hores: els residents del centre geriàtric. Així doncs, les habitacions es col·locaran en planta 
primera segona i tercera, aconseguint així les visuals per sobre del centre de formació 
professional. Les habitacions dobles tindran vistes verdes cap al Parc Natural, i tots els ancians 
tindran els espais comuns orientats cap a la ciutat de Barcelona. 

Els esforços no se centren en que usuaris de l’espai educatiu tinguin vistes des de les aules, ja 
que aniran protegides amb lames per evitar la incidència solar, sinó que seran els espais 
d’estar, com el passadís o les terrasses en planta primera les zones que disposaran d’aquesta 
oportunitat. 

Les vistes des de la plaça prenen una altra dimensió, ja que des de la major part d’aquesta el 
centre d’FP fa de barrera visual. L’enderroc de les petites construccions actuals de la parcel·la 
principal creen una gran obertura de la plaça cap a oest. Així s’obre cap a Can Papanaps i més 
en la llunyania el Parc del Laberint. En aquest s’hi distingeix, entre tota la vegetació, el Palau 
d’Alfarràs amb la Torre Sobirana, que al segle XI o XII ja era visible des de la majoria de punts 
d’Horta. La col·locació d’un hivernacle en aquesta direcció no bloqueja les vistes,  ja que queda 
soterrat a tres metres per sota la plaça. 

Amb l’eliminació dels murs parcel·laris de la masia actuals ja es guanya que amb un parc des 
del nivell d’aquesta es pugui veure la línia de l’horitzó blava, però per millorar aquesta 
experiència és realitza una zona enjardinada que puja per la part est de la plaça fins a arribar 
a situar-se per sobre del centre educatiu i gaudir de les vistes. 
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Secció 1. Vistes mostrades en la 
perspectiva 2. Elaboració pròpia. 

Perspectiva 4. Vistes cap al Laberint i el Palau d’Alfarràs i incloent la Masia de Can Papanaps. 

  



52              MARQETSAB MHIB PFC 2020/2021 

Orientacions del barri 

L’epicentre a partir d’on creix Can Papanaps és la masia, orientada a sud per aprofitar millor 
els avantatges del sol. Tot i així, la resta d’habitatges construïts posteriorment abandonen 
aquesta direcció de la façana principal per seguir la del pendent. 

Totes aquestes construccions d’escala més reduïda segueixen la inclinació del terreny. A la 
zona central del barri, les façanes principals es troben en la direcció perpendicular al pendent, 
seguint la verticalitat dels carrers, és a dir, a nord-est o a sud-oest. Als vessants sud-est i nord-
est, on el desnivell topogràfic augmenta, sí que la façana principal pren la direcció del pendent. 

El centre de formació professional seguirà la mateixa direcció que la resta del barri. Aquesta 
decisió és presa perquè aquest edifici busca adaptar-se al barri, adquirint certes 
característiques dels edificis més petits de la zona. Moltes de les aules es beneficiaran de 
l’orientació nord-est, la més adequada per a espais docents, ja que farà entrar la reflexió de la 
llum en la volta del cel i en cossos propers com el mateix edifici. En la peça amb la funció de 
vestíbul a doble alçada, se li realitza un tall seguint la direcció dels murs de càrrega de la masia 
original. 

La residència busca primer estar relacionada amb els dos altres elements: la masia i el centre 
d’FP. És per això que s’articulen les dues peces de l’edifici, fent rotar el bloc nord 45 graus, de 
manera que pren l’orientació de la masia (equipara les dues façanes laterals del cos respecte 
al sud) i s’adapta a la topografia inicial. 

Aquests canvis de direcció de 45 graus al llarg de totes les plantes d’habitacions donen 
continuïtat als dos blocs, que compartiran punts de fuga. També succeeix respecte al bloc nord 
i el centre de formació professional, tot i que no comparteixen la direcció principal, les 
reculades en aquests mig angles rectes en façana fan que la part de l’edifici residencial no 
quedi descontextualitzada respecte a la resta del barri.  
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Plànol 27. Orientacions del barri. En roig N-S i E-O 
marcat per la masia, en blau NO-SE i NE-SO propiciat 
pels pendents i carrers i pel mateix motiu el verd, amb 
una rotació d'uns 30 graus respecte l'anterior. 
Elaboració pròpia. 
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Maqueta 11. Estat actual de la topografia. Elaboració pròpia. 

Maqueta 12. Topografia del projecte. Elaboració pròpia. 

Col·locació de les terres 
L’àrea modificada per construir-hi el projecte és d’uns 8000 m2 i compta amb un desnivell total 
d’onze metres. És per aquest motiu que la distribució de les terres és un punt fonamental pel 
projecte, amb el qual s’aconsegueix un moviment total final de terres zero. Aquesta premissa 
té una finalitat principalment ambiental i ecològica, però també per facilitar el procés 
constructiu i la mobilitat en un punt de la ciutat que no és fàcilment accessible amb camions 
grossos. 

El moviment principal serà la creació de dues importants plataformes amb un desnivell de 3,5 
metres entre les dues. En la inferior s’hi col·locarà el centre de formació professional, el mur 
nord del qual serà el mateix mur de contenció de terres. La plataforma superior acollirà la 
residència d’ancians i la plaça. 

Aquesta plaça s’estira cap a nord amb un pendent constant fins a trobar la cota del carrer dels 
Germans Desvalls i cap a l’est fins a convertir-se en un parc amb rampes accessibles que uneix 
la plaça amb la residència de tercera edat salvant un desnivell de 4 metres. Aquesta zona 
disposarà d’espais ombrívols, bancs i espais plans on descansar. L’elevació permetrà gaudir de 
les vistes de la ciutat als veïns que no tinguin accés cap dels dos edificis. Els murs de contenció 
utilitzats en aquesta zona comptaran amb horts cultivables, com es detallarà en les següents 
pàgines. 

L’estudi topogràfic resulta útil també, ja que es proposa conservar 2 arbres i una pineda que 
afectaran la zona intervinguda. El projecte contempla la posició i cota d’aquestes peces 
arquitectòniques vives i la manté, una al centre de la plaça i l’altre en una zona de desnivell. 
Aquest arbre de la zona amb pendent d’aproximadament un 20% és important conservar-lo 
perquè aquestes terres no es moguin. També s’hi afegiran arbusts d’arrel profunda per acabar 
de contenir el jardí. 

La zona de la masia es mantindrà amb un pendent constant cap a sud, com la construcció 
mateixa. Una petita plataforma servirà per col·locar-hi l’hivernacle. L’aparcament quedarà 
amb una inclinació regulada inferior al 5%, complint així la legalitat. La zona que comunicarà 
aquests dos espais serà també amb vegetació i rampes accessibles.  
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Plànol 28. Corbes de nivell cada 0,5 metres. En ocre les actuals i en 
negre les del projecte. Paviment i rampes accessibles en grisos amb els 
arbres en de les cotes que no han de canviar de nivell. Elaboració 
pròpia. 
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Plànol 29. Punts des d'on s'observa la masia. Elaboració pròpia. 

Il·lustració 16. Arribada a Can Papanaps a principis del segle 
XX. Extret de memoriadelsbarris.blogspot.com. 

La Masia de Can Papanaps com a centre 

El treball amb la masia comença retornant-la al que havia estat un, dos i fins tres segles enrere. 
S’enretiren totes les construccions dels anys 50 en endavant que se li han anat afegint en totes 
les façanes. També com ha estat redactat en l’apartat de vistes els murs desapareixen i l’edifici 
torna a ser del barri.  

L’arribada a Can Papanaps torna a ser diagonalment, sense cossos que en bloquegin la visió i 
amb arbres emmarcant-la. L’edifici serà perceptible en la seva forma primària des de diferents 
punts del barri. Des del sud on s’hi situa la parada d’autobús i l’aparcament, en què un sender 
amb pendent la farà anar apareixent contínuament. Des del nord, tot fent el camí de baixada 
des del Parc de Collserola també es distingirà, i la continuació del carrer Dosrius acompanyarà 
fins a la construcció del segle XVII o XVIII. Aquest espai serà un lloc molt més agradable per 
passar-hi anant cap a la serralada que el que és actualment el carrer dels Germans Desvalls, 
molt estret i sense vorera. 

També la comunicació visual entre la masia i la plaça és important, és per això i per ajudar a 
il·luminar l’interior de l’edifici que a la façana posterior s’hi realitzaran tres obertures 50 cm 
d’ample i 150 cm d’alçada separades 100 cm. Aquestes permetran veure des de la porta de la 
masia la vegetació de la plaça amb el teló de fons que és la residència. Aquest mòdul de 
finestra es repetirà a la façana oest de la masia, la més maltractada per les addicions. Serà 
notòriament distingible de les finestres originals, ja que aquestes seran regulars de forma i de 
col·locació, i a més tindran un marc fosc metàl·lic. 

El gest d’incloure la masia a la plaça queda reforçat pel tall realitzat en la peça nord-oest del 
centre de formació professional, que obrirà l’angle de visió, fent-la completament visible des 
de la majoria de punts de la plaça. Una escala a tocar d’aquesta paret diagonal permetrà 
observar la masia amb els tres turons (de la Rovira, del Carmel i de la Creueta del Coll) com a 
fons. Tots aquests espais queden connectats mitjançant un paviment que surt de cada un dels 
quatre murs de càrrega que formen la masia i que en el cas del de la façana est arriba fins a 
entrar al centre educatiu.  
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Perspectiva 5. Arribada a Can Papanaps del projecte. Elaboració pròpia. 
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Alçat 1. Textures del projecte. Elaboració pròpia. 

Materialitats i densitats 
La planta baixa de la residència i el total de l’edifici del centre de formació professional 
compartiran mètode constructiu. El formigó armat serà el material principal en ambdós casos, 
els dotarà de compacitat i és el millor element per treballar amb les forces laterals de les terres 
que tots dos edificis hauran de suportar. Els elements verticals seran principalment murs a 
l’escola i majoritàriament pilars a la residència geriàtrica. En tots dos casos les lloses seran de 
formigó armat alleugeries. 

A sobre de la residència, en dos blocs separats, s’hi col·locarà una estructura, que al ja no estar 
en contacte amb el terreny serà molt més lleugera. Murs de fusta contralaminada es 
recolzaran al llarg de la llosa de planta baixa (per això la necessitat d’un forjat reforçat i amb 
inèrcia). 

El barri de Can Papanaps compta amb diferents tipus de materialitats, principalment hi 
destaquen la terra i formigó que formen el terra, també les peces ceràmiques com totxanes i 
maons o els recobriments de calç o enguixat i amb pintures, normalment clares o grises. La 
masia per altra banda, té una consistència més compacta, en tindre murs de pedra i tàpia 
vistes. 

Seguint aquestes pautes i sumant-les a les necessitats donades per la volumetria, el programa 
i l’estructura, s’opta per principalment dos materials, el formigó i la ceràmica. El formigó de 
l’estructura quedarà vist, mentre la part de CLT anirà recoberta de panells amb entramat de 
fusta i acabat de peça ceràmica. 

El formigó vist busca la imatge de compacitat que la mateixa masia també té, un element que 
s’ha d’adaptar al terreny i mantenir-lo a lloc. Per altra banda, la lleugeresa de la ceràmica (molt 
present també en el barri) pren encara menys pes amb la verticalitat de les peces. Seran 
elements d’un marró clar, assimilable a la tàpia, que sumat a les angles que forma la façana 
donaran una visió orgànica (gairebé amb formes corbes) i feixuga.  

Del mateix material ceràmic seran les peces que faran de lames tant en la part comuna de la 
residència a cada pis com en el centre FP, donant un caràcter més homogeni al conjunt.  
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Maqueta 13. Axonometria explicativa de les diferents materialitats del projecte. Elaboració pròpia. 
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Plànol 30. Explicació de les connexions visuals entre passadís, 
resident i exterior. Elaboració pròpia. 

El mòdul que vertebra 
La composició de la plaça, la llargària de les aules del centre de formació professional o 
l’estructura principal de la residència o els seus paviments són diferents exemples de la 
repetició d’un mòdul, que és el que ajuda a organitzar el conjunt de la intervenció. Aquesta 
dimensió és 3,60 metres i els seus derivats propers: 0,15, 0,30, 0,60, 1,20, 1,80 i 4,80 metres. 

Aquest mòdul neix en l’espai habitable mínim del projecte, l’habitació de la residència 
geriàtrica. Es treballa molt en aquest camp fins a aconseguir una dimensió reduïda però molt 
funcional. Aquesta feina es desplaça també en el planejament del bany, per poder aconseguir 
que ocupi la mínima superfície. 

Tota l’habitació pren la direcció dels 45 graus, això en gran mesura es deu a tindre bones 
visuals i ventilació. Des del passadís és important que els treballadors de la residència puguin 
veure com estan els usuaris, tant si estan al llit com asseguts a la taula. D’aquesta manera no 
queda cap punt mort, sense haver d’entrar a l’habitació, només amb la porta oberta es pot 
observar la totalitat de l’espai. També des del corredor central es veu l’exterior per unes 
balconeres de 170 cm d’ample per 266 cm d’alt, del sòl al sostre. Aquesta obertura està 
col·locada a 45 graus, de manera que des del capçal del llit l’angle de visió és molt superior 
que si es trobés en el mateix lloc però sense rotar. 

Aquesta reculada aconsegueix crear un espai suficient per ser utilitzat com a balcó. Les barres 
verticals que suporten el passamà prenen també la direcció dels 45 graus per bloquejar el 
mínim la vista des del llit. A més, estan col·locades seguint el paviment, que alhora segueix 
peces ceràmiques de l’interior. Aquest es disposa de manera que les juntes també formin el 
mateix angle. 

El tall al bany també pren la mateixa inclinació, com ja ha estat dir, per veure el capçal del llit 
des del passadís i també per millorar la mobilitat interior en cas de cadira de rodes. Aquest 
servei higiènic també s’ha portat al límit, aconseguint un espai molt estret que compleix amb 
la normativa. El paviment segueix les directrius del de l’habitació. 
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Plànol 31. Habitació individual de la residència geriàtrica. Elaboració pròpia. 
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Perspectiva 6. Exemple d'habitació per a resident sense problemes de mobilitat. Elaboració pròpia. 
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Perspectiva 7. Exemple per a persona amb mobilitat reduïda. Elaboració pròpia. 
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Plànol 32. Horts al barri Can Papanaps d'Horta. Elaboració 
pròpia. 

Il·lustració 17. Cap a l'any 1900 els horts envoltaven la masia. 
Extret de memoriadelsbarris.blogspot.com. 

Reintroducció del verd 
Anteriorment s’ha explicat la importància del verd en una àrea com Can Papanaps, i és que la 
proximitat amb la Serralada de Collserola i amb la continuació ja més ordenada per la ciutat 
en forma de Parc del Laberint, hi tenen gran presència. Així sembla un pèl incomprensible la 
falta de verdor que actualment arrasa els voltants de la masia. 

En el projecte la vegetació és un element que s’estudia en profunditat. El primer pas és 
observar què hi ha a l’àrea que s’intervindrà. D’aquí se n’extreu que és el que es conservarà. 
En primer lloc, un pi pinyer (Pinus pinea) d’uns 8 metres d’alçada situada al mig de la parcel·la. 
En segon, un faig (Fagus sylvatica) situat molt a prop de la masia original, però que amb la 
rehabilitació d’aquesta se n’allunyarà. El tercer espai a conservar és una pineda situada a la 
cantonada nord de la parcel·la.  

Es busca que la nova vegetació alta no tapi les vistes, integrar els arbres que es conserven 
seguint la idea del paviment i crear-hi espais propers ombrívols amb bancs i espais per 
descansar. Aquests arbres seran de fulla caduca locals com el bedoll, morera, lledoner, figuera, 
faig o algun que altre pi per mantenir una mica d’ombra i verd durant tot l’any. 

El cultiu, molt arrelat al barri també s’incorpora en el projecte, conservant un espai davant la 
masia en una cota inferior on ja hi ha horts, afegint un hivernacle del qual en gaudiran els 
estudiants de cuina i els ancians i també amb un sistema de murs de contenció per gravetat 
que incorporen un espai cultivable. 

Aquests són un disseny propi d’un mecanisme originalment pensat per ser construït d’un 
material anomenat Oryzite (extret de les clofolles d’arròs) barrejat amb PVC reciclat, i amb 
uns suports metàl·lics per evitar que els elements se separin. Aquest material és relativament 
lleuger i resistent, el que permet que la senzilla col·locació de cada peça amb l’esforç de només 
dos operaris, sense maquinària pesada. 

La mateixa peça feta per extrusió serveix per fer les formes desitjades, si es gira 180º seguirà 
recte i si es col·loca en la mateixa posició realitzarà un gir de 45º, seguint la idea de les 
reculades de la façana de la residència del projecte.   
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Plànol 33. Importància de la vegetació a la zona prèviament a la 
intervenció. En marró els arbres que es conserven, en negre els que 
s'afegeixen, en gris fort els actuals que no afecten el projecte, en gris 
clar els arbres petits que s'eliminen i en blanc els arbusts que també 
desapareixen. Elaboració pròpia. 
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Plànol 34. Explicació del concepte Hort de Contenció. Elaboració pròpia. 
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Il·lustració 18. Sondeig realitzat per Geoserveis Bosh&Ventayol. 

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

Descripció de les solucions adoptades 

Treballs previs 
El primer pas és la neteja de la parcel·la on s’ha de construir la residència i per això cal 
desenrunar el terreny i anivellar-lo. Les runes extretes es classificaran adequadament per 
poder reutilitzar-les o bé reciclar-les i en el seu cas portar-les a l’abocador autoritzat per 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

Per realitzar les obres amb seguretat es protegirà la finca respecte dels veïns per evitar 
possibles intrusions voluntàries o involuntàries durant les obres. 

Es disposa d’un sondeig que es va realitzar a l’any 2015 a can Llupià on es va detectar el freàtic 
a 16 m de profunditat i el sondeig va perforar fins a 20 m. S’adjunta el resultat del sondeig. 
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Secció 2. Seccions del barri de can Papanaps. Elaboració pròpia 
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Maqueta 14. Simulació de l'estat final. Elaboració pròpia.. 
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Plànol 35. Detall dels fonaments de l'edifici. Elaboració 
pròpia. 

Sustentació de l’edifici 
Es realitzaran les cimentacions amb les corresponents sabates. 

La planta baixa es dissenya amb estructura de formigó constituïda per pilars, murs de càrrega 
i forjat de llosa alleugerada. 

Una vegada el sistema de cimentació estigui acabat, el terreny anivellat i compactat es 
procedirà a la implantació del forjat. 

S’utilitzarà un forjat sanitari tipus caviti. 

Sistema estructural 
Per sobre de la planta baixa amb estructura de formigó, s’aixequen les plantes de la residència 
amb estructura portant de murs de CTL i subestructures de panells d’entramat de fusta amb 
recobriment de llana de roca i de plaques ceràmiques ventilades . L’edifici que està orientat al 
sud té dues plantes i estarà destinat a la residència convencional, mentre que l’altre edifici 
estarà destinat a la residència per unitats de convivència i disposarà de 3 plantes. 

S’adjunten els plànols de la planta baixa, primera, segona i tercera planta, així com la coberta 
on hi haurà la UTA del sistema de ventilació i les plaques solars fotovoltaiques que s’utilitzaran 
per generar energia elèctrica i per l’escalfament de l’aigua dels dipòsits d’inèrcia que 
alimentaran el sistema de calefacció per terra radiant i per ACS. 
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Plànol 36. Axonometria i estructura de formigó de la planta 0. Elaboració pròpia. 
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Plànol 37. Alçat i estructura de CLT d'una planta. Elaboració pròpia. 
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Plànol 38. Planta baixa. Elaboració pròpia. 
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Plànol 39. Planta primera. Elaboració pròpia. 
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Plànol 40. Planta segona. Elaboració pròpia. 
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Plànol 41. Planta tercera de l'edifici de residència per unitats de convivència i planta coberta de l'edifici de la residència convencional. Elaboració pròpia. 
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Plànol 42. Planta coberta. Elaboració pròpia. 
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Plànol 43. Alçat fugat. Elaboració pròpia. 
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Perspectiva 8. Acabat de l'envolvent. Elaboració pròpia. 

Sistema envolvent 

Les parets de les plantes superiors son d’estructura portant de murs de CLT i amb aïllament 
tèrmic de llana de roca i una capa d’impermeabilitzant abans del recobriment ceràmic ventilat 
que es subjecte amb perfils metàl·lics on es recolzen les peces superiors i es traven les peces 
ceràmiques. 

La caixa de persiana té el mateix gruix que el forjat i és GradStor 80 amb persiana metàl·lica 
motoritzada. La porta balconera serà batent de doble fulla des del paviment fins al forjat 
superior. 

Perfils verticals soldats a la barana de 1,1 m d’alçada que arriben a la part inferior de 
l’estructura balcó per emfatitzar la verticalitat i col·locats en angle de 45º per no molestar la 
visió des del llit. 

El paviment exterior dels balcons d’Oryzite i pàstic reciclat i la coberta és invertida i acabada 
en grava.  
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Plànol 44. Detalls de l'envolvent. Elaboració pròpia. 
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Plànol 45. Detall dels panells en axonometria explotada. Elaboració pròpia. 
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Plànol 46. Disseny de la peça ceràmica de façana. Elaboració pròpia. 
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MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 

Informe ambiental 

Objecte 
Objecte de la present memòria ambiental forma part de la documentació d’acord amb la Llei 
21/2013 d’Impacte ambiental en la que no consten les residències de gent gran i la Llei 
20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, en la que tampoc consten les 
residències per a gent gran, però els epígrafs que més s’hi adapten de l’Annex III són: 
- 12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris, amb un nombre de fins a 100 

llits per a l'hospitalització o l'ingrés de pacients. 
- 12.26. Centres d'assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície de fins a 750 

m2. 
La residència disposa de menys de 100 llits i el centre de dia té menys de 750 m2. 

Memòria descriptiva 
Les residències de gent gran, igual que qualsevol altre tipus d’establiment o activitat 
econòmica i social, necessita unes instal·lacions per dur a terme una correcta gestió ambiental 
en diferents àmbits com la gestió dels residus, aigües de boca, aigües residuals, emissions a 
l’atmosfera, energies renovables i sostenibilitat.  
Residus 
S’ha previst la recollida selectiva dels residus en les diferents plantes, habitacions i estances 
de l’establiment i la seva posterior concentració a la planta baixa abans de fer el lliurament al 
servei municipal de recollida de residus. Els residus que podem trobar en una residència són 
bàsicament:  
- Residus orgànics 
- Residus d’envasos 
- Residus cartons 
- Residus de vidre 
- Residus sanitaris 
- Voluminosos 
- Rebuig  



84              MARQETSAB MHIB PFC 2020/2021 

Plànol 47. Detall del sanejament d’una 
habitació i l’abocament final a xarxa de 
clavegueram. Elaboració pròpia. 

Els residus produïts a l’establiment són gestionats d’acord amb la normativa vigent i gestionats 
a través de la recollida municipal i deixalleries. 
Aigua de boca  
L’establiment s’alimenta d’aigua de la xarxa pública municipal de Barcelona i per tal de reduir 
el seu consum s’instal·laran: 
- Aixetes de baix cabal i amb polsador 
- Cisternes dels lavabos de doble descàrrega 
Aigües sanitàries  
La costa de Barcelona es troba sobre les unitats hidrogeològiques del delta del Llobregat i del 
delta del Besòs. Entre els dos deltes hi ha una zona, sense domini hidrogeològic clar, on no es 
pot determinar el flux preferent de les aigües subterrànies.  
Les xarxes de sanejament previstes en la residència són les següents:   
- Aigües blanques o pluvials netes: Són aquelles que provenen de la recollida de pluvials de 

les diferents cobertes de les instal·lacions, així com les aigües pluvials dels vials i zones 
d’estacionament i les zones enjardinades que es consideren lliures de contaminació. 
Aquestes aigües seran abocades sense tractament a la xarxa de clavegueram de pluvials 
pública propera a l’emplaçament. 

- Aigües negres/sanitàries: Són aquelles que provenen de la recollida dels inodors, dutxes, 
urinaris i aixetes dels mòduls d’oficines i vestuaris de la residència. Seran conduïdes a la 
xarxa de clavegueram municipal sense realitzar cap tractament en planta, ja que aquestes 
aigües tindran sempre una qualitat millor al límit d’abocament en la xarxa de clavegueram 
fixada pel “Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis 
públics de Sanejament”, que és el marc normatiu pels abocaments en la xarxa receptora.  

Per dur a terme la correcta gestió de les aigües residuals, Barcelona disposa de dues grans 
depuradores la del Prat del Llobregat i la del Besòs. 
L‘establiment aboca les seves aigües residuals al sistema de sanejament públic, amb destí a 
l’EDAR Besòs. La gestió ambiental de la residència inclou indicadors relatius al cicle de l’aigua, 
de forma que s’estableix com a objectiu reduir el consum, i igualment, disminuir l’abocament.  
Emissions atmosfèriques  
Les úniques emissions a l’atmosfera que hi ha a l’establiment són les emissions procedents de 
les 4 cuines que s’han previst. 
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Plànol 48. Detall del sanejament de les habitacions de la 
residència i  planta baixa. Elaboració pròpia. 

La qualitat de l’aire de Barcelona està supervisat a través dels captadors manuals, les estacions 
automàtiques i les campanyes que es realitzen periòdicament. Habitualment es generen 
episodis elevats de PST (partícules), ozó i de NOx.  
Els materials que s’utilitzen com les pintures i adhesius son majoritàriament en base aigua per 
tal d’evitar al màxim la reducció de les emissions de COV (compostos orgànics volàtils) a 
l’atmosfera.  
La Residència realitzarà els controls d’emissions corresponent de la caldera d’aigua calenta 
sanitària. 
Emissions acústiques Clima i ambient atmosfèric   
El clima del Barcelonès és Mediterrani de tipus Litoral Central. La precipitació mitjana anual 
està al voltant dels 600mm, essent els valors més elevats a prop de la Serralada Litoral. 
L’estació plujosa de l’any és la tardor, seguida de la primavera, i la seca l’estiu, sobretot el 
juliol. Pel que fa a les temperatures, els hiverns són suaus, amb mitjanes de 9°C a 11ºC, les 
temperatures són més baixes a la zona més propera al Besòs i a la Zona Franca on les mínimes 
són més fredes i els estius calorosos, entre els 23°C i 24ºC de mitjana, comportant una 
amplitud tèrmica anual moderada. Quasi mai glaça al centre de Barcelona. 
L’edifici està dissenyat bàsicament amb parets de fusta amb aïllament de llana de roca i un 
recobriment ceràmic ventilat. 
Per altra banda disposa d’un sintema de ventilació explicat a l’apartat de climatització així com 
ventilació natural a través de les finestres que a la vegada són d’alt aïllament tant tèrmic com 
acústic amb el corresponent trencament del pont tèrmic. 
Il·luminació 
En l’establiment es prioritza la il·luminació natural, tenint totes les habitacions obertures a 
l’exterior. 
Les làmpades que s’utilitzen en la residència, centre de dia i serveis comuns són LEDS d’alta 
eficiència energètica com a mínim A+. 
En zones de pas i en algun servei comú s’instal·laran interruptors amb temporitzadors i la 
il·luminació es podrà sectoritzar per reduir el consum energètic. 
Tots els electrodomèstics de l’establiment seran d’alta eficiència energètica com a mínim A++. 
Energies renovables 
En aquest projecte es preveu la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per produir 
energia elèctrica per l’autoconsum de la instal·lació tal com s’ha explicat en la memòria 
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Plànol 49. Detall del sanejament de la planta de la residència  
per unitat de convivència i planta baixa. Elaboració pròpia. 

específica. La producció d’energia elèctrica a través de plaques solars fotovoltaiques és una 
energia renovable, no esgota els recursos naturals, és fiable, no produeix contaminació 
ambiental i a més suposa un estalvi econòmic. La residència generarà part de l’energia 
elèctrica que consumirà i això suposa poder reduir per una part el consum en la factura 
elèctrica i a més és pot reduir la potència contractada en hores diürnes. En definitiva la 
implementació d’energia solar fotovoltaica és un impacte positiu. 
Climatització 
L’edifici disposa d’un sistema de ventilació amb aspiració de l’aire exterior amb filtre i el 
corresponent recuperador energètic per tal de complimentar el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques d’Edificis (RITE) a més a més s’instal·larà un sistema de calefacció amb terra radiant 
amb termòstats en cadascun dels àmbits diferents que permetrà controlar, monitoritzar, 
registrar i analitzar la temperatura i el consum en tots els espais i així efectuar una avaluació 
comparativa de l’eficiència energètica de l’edifici. La implementació d’aquest sistema és un 
impacte positiu. 
Eina d’ajuda del disseny per una edificació més sostenible 
A continuació s’adjunten  les fitxes utilitzades pel disseny d’aquest edifici sostenible en les 
quals es reflecteixen les millores que s’implementen en temes com eficiència energètica, 
estalvi en el consum d’aigua, utilització d’energies renovables, gestió adequada dels residus 
generats en l’establiment i la integració del projecte en el barri permetent la cohesió del 
veïnatge. 
Impactes 
La implantació de la residència suposarà una millora pel barri donat que actualment està 
degradat i així permetrà rehabilitar tot aquest espai i ser un fil vertebrador i de cohesió. 
La política mediambiental de la residència inclou el compromís de millora contínua, i un estalvi 
energètic i econòmic amb la implantació de les plaques solars fotovoltaiques. Tanmateix, es 
disposa de procediments operatius per prevenir i minimitzar els impactes de l’establiment en 
l’entorn. Es disposarà d’indicadors relatius als consums de matèries i energies per tal de poder 
mesurar i millorar els resultats, mitjançant el control dels processos, també es disposarà de 
sistemes d’estalvi d’aigua i aïllament tèrmics adequats per reduir el consum energètic, a la 
vegada que els electrodomèstics, i la il·luminació són de baix consum. Com a conclusió 
d’aquesta memòria, l’impacte sobre el medi associat al qual es descriu en aquest projecte es 
considera positiu.   
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Il·lustració 19. Dades general del projecte per al programa HADES. Extret del Ministerio de Fomento. 
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Il·lustració 20. Avaluació d'energia. Extret del Ministerio de Fomento. 

Il·lustració 21. Avaluació dels materials i economia circular. Extret del Ministerio de Fomento. 
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Il·lustració 22. Avaluació ambient interior. Extret del Ministerio de Fomento. 

Il·lustració 23. Avaluació cicle de l'aigua. Extret del Ministerio de Fomento. 
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Il·lustració 24. Avaluació de l'adaptació del canvi climàtic. Extret del Ministerio de Fomento. 
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Il·lustració 25. Avaluació cicle de vida dels materials. Extret del Ministerio de Fomento. 
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Plànol 50. Detall de la instal·lació de 
l'enllumenat i mecanismes d'una habitació. 
Elaboració pròpia. 

COMPLIMENT DE NORMATIVES 

Instal·lació de baixa tensió 

Objecte 
L’objecte d’aquest projecte és de la instal·lació elèctrica dels dos edificis per la residència. 
Aquesta implica el quadre general que està a la planta baixa de l’edifici que té planta baixa 
més 3 plantes, els subquadres de cada planta i el subquadre previst per una instal·lació de 
plaques solars (memòria a part). 
Aquesta és una instal·lació d’obra nova. L’empresa subministradora aporta una línia trifàsica 
de 3 x 380V. La distribuïdora aporta una potència contractada de 190 kW. La instal·lació 
elèctrica es durà a terme d’acord amb el Reglament de Baixa tensió RD 842/2002 i les seves 
instruccions tècniques. 
Normativa aplicable 
- Llei 24/2013 del sector elèctric, del 26 de desembre. 
- Reial decret 842/2002 de 2 d’Agost, on s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió i les seves ITC’s (Instruccions Tècniques Complementàries). 
- Llei 9/2014 de 31 de juliol de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 

productes.  
Memòria descriptiva 
Descripció general de la instal·lació 
L’escomesa general alimenta el quadre general d’on sortiran totes les línies als diferents 
subquadres de cada planta amb els fils unipolars de Cu i de cada un d’aquest ens sortiran les 
diferents línies amb les seves corresponents proteccions. 
Cadascuna de les línies derivades del quadre general de comandament i protecció seran 
protegides per interruptors automàtics magnetotèrmics d’intensitat i corbes característiques 
adequades als conductors a protegir, d’acord amb la MIBT 017. 
Els curtcircuits fusibles (d’alt poder de trencament) i altres dispositius de protecció contra 
sobreintensitats, per tal que no arribin als límits d’intensitat admissibles dels conductors, 
d’acord amb la MIBT corresponent. 
No hi ha d’haver cap punt a la instal·lació on el conductor quedi descobert. La instal·lació de 
conductors es farà amb cables aïllats per a tensions nominals de servei de 750 i 1.000V,  
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Plànol 51. Instal·lació de l'enllumenat i mecanismes de la 
planta residència i planta baixa. Elaboració pròpia. 

coberta aïllant de PVC o d’etil propilè. Aniran col·locats a l’interior de tubs o canalitzacions de 
material i característiques adequades al local i ús (MIBT 018.4). 
La instal·lació elèctrica es realitzarà amb conductors aïllats, sota tubs protectors de PVC rígids  
o flexibles normals. Els diàmetres d'aquests tubs estaran d'acord amb el nombre d'en la taula 
III de la Instrucció MIE-BT- 019. 
Com a norma general, un tub protector només contindrà conductors d'un mateix i únic circuit, 
no obstant això, podrà contenir conductors pertanyents a circuits diferents si tots els 
conductors estan aïllats per a la màxima tensió de servei, tots els circuits parteixen del mateix 
interruptor general de comandament i protecció, sense interposició d'aparells que 
transformin el corrent, i cada circuit està protegit per separat contra les sobreintensitats. 
Es realitzarà una instal·lació de terra a l’edifici que constarà dels següents elements: 
a) Presa de terra construïda amb piquetes de ferro amb un bany de coure, de 2.5 m de 
longitud. L'extrem de cada piqueta quedarà connectat a un cable de coure nu de 1x35 mm² 
mitjançant una grapa adequada que unirà totes les piques. Aquest cable protegit a l'interior 
d'un tub plàstic arribarà al quadre general. 
b) Circuit de terra amb el qual tots els aparells quedaran connectats a terra, mitjançant una 
pala de connexió caragolada al bastidor metàl·lic dels aparells. 
c) Connexions a massa . En els quadres secundaris la línia de terra es rep en una born de 
pressió, des de la qual es derivarà a tots i cadascú dels circuits que alimenta el quadre, amb la 
secció que indiquen els esquemes unifilars dels plànols. 
Tota la instal·lació del circuit de connexió a terra es realitzarà segons les instruccions MI BT 
039 I MI BT 017 del R.B.T. 
Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui 
controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i, arribat el cas, reemplaçar 
fàcilment els conductors deteriorats. 
Els conductors actius empleats en la instal·lació seran de coure, unipolars amb aïllament sec 
de doble capa de policlorur de vinil (P.V.C.) i una tensió nominal d'aïllament de 750 V, com a 
mínim. La secció dels conductors romandrà constant en tot el seu recorregut. 
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en 
l'apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula V de la Instrucció 
MIE-BT-017, d'acord amb la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.  
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Plànol 52. Instal·lació d'enllumenat i mecanismes planta 
residència per unitats de convivència i planta baixa. Elaboració 
pròpia. 

Les canalitzacions elèctriques s'establiran de forma que per convenient identificació dels seus 
circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc. Com 
norma general, tots els conductors de fase o polars s'identificaran per un color negre, marró 
o gris, el conductor neutre per un color blau clar i els conductors de protecció per un color 
groc-verd. 
Justificació de potències instal·lades 
Per fer la instal·lació elèctrica es farà un subquadre per a cada planta on està diferenciat la 
il·luminació, la força i la climatització. 
Potència en il·luminació: 
- Potència instal·lada il·luminació habitacions(W):  

4 focus x 7W x 48 habitacions ............................................................................ 1.344 W 
- Potència instal·lada il·luminació passadissos(W):  

10 punts x 7W x 5 passadissos ............................................................................... 350 W 
- Potència instal·lada il·luminació distribuïdors i elements comuns(W):  

6 punts x 7W x 5 distribuïdors ............................................................................... 210 W 
- Potència instal·lada il·luminació cuines petites(W):  

12 punts de llum cuines petites x 7W x 3 cuines................................................... 252 W 
-  Potència instal·lada il·luminació cuina gran(W):  

24 punts x 7W cuina gran ...................................................................................... 168 W 
- Potència instal·lada il·luminació bugaderia(W):  

24 punts x 7W bugaderia ....................................................................................... 168 W 
- Potència instal·lada il·luminació gimnàs(W):  

24 punts x 7W gimnàs ........................................................................................... 168 W 
- Potència instal·lada il·luminació planta baixa i centre de dia(W):  

260 punts x 7W PB ............................................................................................. 1.820 W 
    Total potència il·luminació .............................................. 4.480 W 
Potència en força: 
- Potència instal·lada habitacions(W): 

1.000W x 48 habitacions .................................................................................. 48.000 W 
- Potència ascensor(W):  
 2 ascensors x 2.000W.......................................................................................... 4.000 W 
- Potència instal·lada gimnàs(W):  
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Esquema 4. Distribució unifilar. Elaboració pròpia 

Màquines ......................................................................................................... 4.0000 W 
 - Potència instal·lada cuines petites(W):  

6.000W x 3 cuines ............................................................................................ 18.000 W 
- Potència instal·lada cuina gran(W):  

10.000W cuina gran.......................................................................................... 10.000 W 
- Potència instal·lada bugaderia(W):  

6 màquines x 2000W bugaderia........................................................................ 12.000 W 
- Potència climatització(W): 

1.500W x 48 habitacions + 31 equips x 1500W ............................................. 118.500 W 
    Total potència força..................................................... 214.500 W 
    TOTAL.......................................................................... 218.980 W 
La potència a contractar és de 220 kW. 
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Il·lustració 27.Inversor SUNGROW. 
Extret del fabricant. 

Il·lustració 26. Mòduls fotovoltaics 
model Canadian CS3L-360MS.    Extret 
del fabricant. 

Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum 

Antecedents 
L’energia solar fotovoltaica (producció directa d’energia elèctrica a partir de la radiació solar, 
per mitjà de cèl·lules solars) és una font d’energia neta que té, entre d’altres, els següents 
avantatges: 
- És renovable i no esgota els recursos naturals 
- No utilitza aigua 
- És fiable i comporta un baix manteniment 
- No produeix contaminació ambiental ni sonora 
- És de ràpida instal·lació 
Els seus principals desavantatges són que la generació depèn de la radiació solar disponible i 
per tant és parcialment aleatòria. 
En generar l’energia mitjançant la radiació solar, aquest tipus d’instal·lacions eviten l’emissió 
de partícules contaminants a l’atmosfera com Sofre, CO₂, CO, Plom, etc. (amb altres tipus 
d’instal·lacions, per cada 10 kWh generats es pot arribar a emetre fins a 10 kg de CO₂ a 
l’atmosfera). Així mateix, normalment, l’energia solar generada és consumida en el mateix lloc 
que es produeix. Tanmateix aquesta energia generada per mitjà de fonts renovables evita que 
hagi de ser produïda per altres mitjans molt contaminants i perjudicials per al medi ambient 
com la tèrmica, nuclear, etc. 
Normativa aplicable 
Energia Solar Fotovoltaica:  
- Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, 

tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.  
- Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i 

impuls a les energies renovables. 
Sector elèctric:  
- Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica.  

- Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.  
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Plànol 53. Detall de la instal·lació de les plaques solars a la 
coberta. Elaboració pròpia. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió REBT.  

Memòria descriptiva 
Descripció general de la instal·lació 
La instal·lació fotovoltaica s’ubica  a la coberta dels edificis dissenyats per a la residència de 
gent gran. 
La instal·lació objecte d’aquest projecte serà de la modalitat de subministrament 
d’autoconsum amb excedents amb compensació, pel qual no s’instal·larà cap dispositiu que 
no permeti l’abocament d’energia a la xarxa. 
El generador fotovoltaic està format per una sèrie de plaques solars connectades 
elèctricament entre si que  són les encarregades de captar l’energia procedent del sol en 
forma de radiació solar i transformar-la en energia elèctrica (corrent continu) per l’efecte 
fotovoltaic. La majoria de cèl·lules solars estan constituïdes per silici mono o policristal·lí. 
El corrent continu generat es condueix fins a un inversor que la converteix en corrent altern a 
la mateixa freqüència i tensió que la disponible a la xarxa elèctrica. Posteriorment s’instal·len 
les proteccions de seguretat (magnetotèrmics, diferencials i control de potència) i es connecta 
a la xarxa elèctrica interior de l’edifici. 
L’energia generada s’autoconsumirà en la instal·lació interior. Els excedents d’energia 
generats i no consumits s’injectaran a la xarxa pública a través d’un comptador bidireccional 
per poder compensar la generació i el consum. 
Mòduls solars 
El generador fotovoltaic està format per un total de 120 mòduls fotovoltaics model Canadian  
CS3L-360MS distribuïts entre les dues cobertes. Cada mòdul té una potència nominal de 
360Wp de silici monocristal·lí, el que dona lloc a una potència pic de 43.200 Wp.  
Les característiques dels mòduls es descriuen a les Taules 9 i 10. 
Inversors 
S’utilitzaran dos inversors que absorbiran totalment la potència generada en el camp 
fotovoltaic. Es tracta d’inversors de la marca SUNGROW, del model SG33CX de 33 kW de 
potència nominal.  

Les característiques tècniques dels inversors estan indicades a la Taula annexa. 
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Taula 11.Característiques tècniques de l’inversor. Extret del fabricant. 

Taula 9. Característiques elèctriques dels mòduls solars.    
Extret del fabricant. 

Taula 10. Característiques mecàniques dels mòduls solars. 
Extret del fabricant. 
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Plànol 54. Detall de l'aportació i extracció d'aire a una 
habitació i extracció de l'aire del bany. Detall d'instal·lació 
de la UTA a la coberta. Elaboració pròpia. 

Instal·lació tèrmica de l’edifici (RITE)  

Objecte 
L’objecte d’aquesta memòria és justificar que la instal·lació tèrmica de l’edifici s’ajusta al 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). 
El RITE, estableix les exigències d'eficiència energètica i seguretat que han de complir les 
instal·lacions tèrmiques en els edificis destinades a atendre la demanda de benestar i higiene 
de les persones, durant el seu disseny i dimensionat, execució, manteniment i ús, així com 
determinar els procediments que permetin acreditar el seu compliment. 
El RITE concreta específicament un major rendiment energètic en els equips de generació de 
calor i fred, així com els destinats al moviment i transport de fluids. 
Millor aïllament en els equips i conduccions dels fluids tèrmics. 
Millor regulació i control per mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats. 
Recuperació d’energia: les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran 
subsistemes que permeten l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies 
residuals. 
Utilització d'energies renovables i aprofitament d’energies residuals: les instal·lacions 
tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les energies residuals amb l’objectiu 
de cobrir amb aquestes energies una part de les necessitats de l’edifici. 
Incorporació de subsistemes de recuperació d'energia i l'aprofitament d'energies residuals. 
Sistemes obligatoris de comptabilització de consums en el cas d'instal·lacions col·lectives. 
Desaparició gradual de combustibles sòlids més contaminants. 
Desaparició gradual d'equips generadors menys eficients. 
Establiment d'uns requisits en relació amb l'eficiència energètica general, la instal·lació 
correcta i el dimensionament, control i ajust de les instal·lacions tèrmiques. 
Inspeccions periòdiques a les instal·lacions 
Normativa aplicable 
- RD 178/2021, de 23 de març, pel que es modifica el RD 1027/2007 de 20 de juliol BOE 207, 

pel que s’aprova el Reglament de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
- Reial Decret 1027/2007, De 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries ITE.  
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Plànol 55. Climatització planta residència i planta baixa. 
Elaboració pròpia. 

Memòria descriptiva 
Descripció de l’edifici  
L’establiment consta de dos edificis connectats per la planta baixa. Un edifici és planta baixa 
més 2 plantes i l’altre és planta baixa més 3 plantes. 
S’instal·la un sistema d’expansió directa tipus Split, amb 1 màquina individual de 1.500 w de 
potència a cada habitació i 13 màquines de 1.500 w a la resta dels serveis comuns. Les 
màquines exteriors s’instal·laran en la planta coberta.  
Potència climatització: 
1.500 W x 48 habitacions + 1500 W x 31 equips ........................................................ 118.500 W 
Exigència de benestar i higiene d’acord amb la Instrucció IT.1.1 
La categoria de la qualitat de l’aire interior (IDA) depèn de l’ús de l’edifici.  
D’acord amb l’apartat IT 1.1.4.2.2  els següents usos d’edificis han de tenir IDA 2 (aire de bona 
qualitat): oficines, residències (locals comuns d’hotels i similars, residències de gent gran i 
d’estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d’ensenyament i assimilables 
i piscines. 
Cabal mínim de l’aire exterior de ventilació: 
El cabal mínim d’aire exterior de ventilació, necessari per assolir les categories de qualitat de 
l’aire interior es calcula d’acord amb 5 mètodes diferents. 
Filtració de l’aire exterior mínim de ventilació 
L’aire exterior de ventilació, s’introdueix degudament filtrat. Tenint en compte que la qualitat 
d’aire exterior (ODA) de Barcelona és ODA 4 donat que pot tenir altes concentracions de 
contaminants gasosos i partícules i que la qualitat de l’aire interior d’una residència ha de ser 
(IDA) 2, s’ha d’instal·lar un sistema de filtratge d’aire d’entrada F6/F8. 
Aire d’extracció 
L’aire d’extracció d’una residència està classificada com a AE-1 (baix nivell de contaminació)  
donat que és l’aire que procedeix de locals en els quals les emissions procedeixen dels 
materials de construcció i de les persones. No es pot fumar (oficines, aules, sales de reunions, 
locals comercials, espais d’ús públic, escales i passadissos). 
Exigència d’eficiència energètica IT.1.2 
En aquest edifici nou tinc en compte la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica de les 
instal·lacions alternatives d’alta eficiència. Igualment es tindrà en compte l’aprofitament 
d’energia residual, així com la utilització d’energies renovables. 
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Plànol 56. Climatització planta residència per unitats de 
convivència i planta baixa. Elaboració pròpia. 

Plànol 57. Detall de la fontaneria i terra radiant d'una habitació. Elaboració pròpia. 

Per tal de garantir una qualitat en la residència s’instal·larà un sistema de calefacció mitjançant 
un terra radiant que permet una millor uniformitat de la temperatura en els diferents àmbits. 
La central de generació de fred està dissenyada amb un esglaonament  de la potència de la  
central de generació de fred en funció de la demanda d’acord amb la IT 1.2.4.1.3.2. 
La instal·lació també disposarà de: 
- Sistema automàtic de control per monitorar, registrar i analitzar el consum 
- Disposar de zones diferenciades amb termòstats. 
- Efectuar una avaluació comparativa de l’eficiència energètica de l’edifici. 
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Instal·lació del sistema de protecció contra incendis 

Objecte 
L’objecte d’aquesta memòria és donar compliment a la normativa actual del sistema de 
protecció contra incendis, a les condicions de protecció contra incendis de la fitxa d’aplicació 
del CTE, a la Instrucció tècnica complementària on es defineixen les condicions de seguretat 
en cas d’incendi per als nous centres residencials i centres de dia  per a gent amb dependència 
i gent gran, com els habitatges tutelats, les llars residència, les residències assistides i els 
centres de dia, expressades al Codi tècnic de l’edificació i també donar compliment al RIPCI 
(Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis) que regula el disseny, instal·lació, 
manteniment i inspecció d’equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció 
activa contra incendis. 

Normativa aplicable 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.  
- Fitxa d’aplicació CTE. Condicions de protecció contra incendis RD 314/2006, de 17 de març, 

pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE núm. 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 
314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats 
documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es 
modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat. 

- LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 

- Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la que s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

- Instrucció tècnica complementària. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els centres 
residencials i els centres de dia per a gent amb dependència i per a gent gran. 

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. 
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Memòria descriptiva 
Les llars residències són establiments que presten serveis d'acolliment residencial de caràcter 
permanent o temporal per a  persones amb un grau de dependència lleu i persones grans amb 
un grau d'autonomia suficient per a  les activitats de la vida diària, que requereixen determinat 
nivell d'organització i suport personal. Les  llars residència poden donar servei als col·lectius 
de gent gran, persones amb disminució física, persones amb disminució psíquica i persones 
amb malaltia mental. 
D’acord amb la normativa actual contra incendis les residències han de complir la Instrucció 
Tècnica Complementària SP 111.2012. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els centres 
residencials i els centres de dia per a gent amb dependència i per a gent gran. 
En aquesta memòria es justifica que compleix la Instrucció d’ús hospitalari de la fitxa 
d’aplicació CTE que és més restrictiu que la instrucció d’ús residencial. 
Condicions de seguretat establertes en la fitxa del  CTE 
1. Accessibilitat per a bombers 
Els vials d’accés per a bombers han de complir les següents condicions:  
- Amplada mínima lliure: 3.5 m  
- Alçada mínima lliure: 4.5 m  
- Capacitat portant del vial: 20 KN/m2  
2. Límit a l’extensió de l’incendi 
2.1 Estructura 
- La resistència al foc de l’estructura general és de  R-90 donat que l’alçada d’evacuació és 

inferior a 15 m. 
- Les escales tenen una R-30. 
- Els vestíbuls d’independència han de tenir unes parets EI- 120 i portes amb la quarta part de 

la resistència al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 
- Les cobertes lleugeres R-30. 
- La zona de vestidors i bugaderia que estan a la planta baixa semisoterrada tindrà un R-120. 
2.2 Resistència al foc de les parets mitgeres 
Els dos edificis no comparteixen parets mitgeres. 
 2.3 Sectors d’incendis 
- Cada planta està sectoritzada respecte al nucli de l’escala. 
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- No hi ha hospitalització ni unitat especial, per la qual cosa no cal que hi hagi dos sectors 
per planta.  

- Els elements separadors de sectors de les plantes superiors és EI 90 donat que l’alçada 
d’evacuació és h<= 15 m. 

- Els elements separadors de sectors de la planta baixa respecte als vestidors i bugaderia és 
d'EI 120 perquè estan en planta semisoterrani. 

- Les portes de pas entre sectors són EI2 t-C5, t és la meitat del temps de resistència al foc 
demanat a la paret a la qual es trobi o bé la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un 
vestíbul previ i de dues portes. 

- Els accessos a ascensors seran per portes E 30. 
2.4 Locals de risc especial 
Els locals com la bugaderia i vestuaris  són locals de risc especial de risc baix i per tant tindran 
els elements estructurals R90, parets i sostres EI 90, portes d’entrada EI2 45-C5, revestiments 
de parets i sostres B-s1,d0 i revestiments de terres BFL-s1. 
2.5 Reacció al foc dels materials 
Els terres, parets i sostres tindran la reacció al foc establert en la fitxa de CTE, pel que respecte 
als components elèctrics està descrita en la memòria de Baixa tensió. 
3. Evacuació 
3.1 Elements d’evacuació 
- L’amplada de les portes de pas és superior a >= 1,05 m amb obertura en el sentit de 

l’evacuació. 
- L’amplada dels passadissos >= 2,20 m 
- L’amplada de les portes del passadís >= 2,10 m 
- L’amplada de les escales d’evacuació>= 1,40 m 
- Es permet 1 sortida per recorreguts <= 25m 
 3.2 Recorreguts d’evacuació 
Per altures d’evacuació descendent< 28 m s’admet 1 sortida 
 3.3 Senyalització i enllumenat d’emergència 
Estarà senyalitzada la sortida i sortida d’emergència i els recorreguts. 
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4. Detecció i alarma 
- Sistema de detecció i d’alarma d’incendi:  El sistema disposarà de detectors i de polsadors 

manuals i ha de permetre la transmissió d’alarmes locals, d’alarma general i d’instruccions 
verbals.  

- Hidrants exteriors: disposarà d’un hidrant donat que la superfície total construïda està  
entre 2.000 i 10.000 m².  

- Extintors portàtils. Es disposarà d’extintors cada 15 m. Cada un dels extintors tindrà una 
eficàcia com a mínim 21A-113B.  

- Boca de Incendio Equipada (BIE). En tot cas (BIE 25 mm). 
- Enllumenat i ascensor d’emergència. En zones d’hospitalització i tractament intensiu, 

l’enllumenat d’emergència proporcionarà una luminància no menor de 5 lux, durant 2 
hores com a mínim. 

Condicions de seguretat establertes en la instrucció tècnica complementària 
Llars residència: 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús residencial públic segons el 
CTE. Les habitacions incloses dins dels mòduls residencials, sectoritzades en el seu conjunt i 
amb superfície construïda inferior a 500 m², no caldrà que disposin de portes EI2 30-C5 
d’accés. Els elements que separin mòduls residencials entre si, o amb altres zones de 
l’establiment, hauran de ser almenys EI 60.  
Atenció: si en un mateix edifici es comparteixen serveis de llar residència i residència assistida, 
tot l’edifici haurà de garantir les condicions de seguretat corresponents a la residència 
assistida.   
Residències assistides: 
Són establiments que presten serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o 
temporal, i d’assistència integral a les activitats a persones amb un grau de dependència 
moderat i persones grans amb dependències que no tenen un grau d’autonomia suficient per 
a realitzar les activitats de la  vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una 
situació sociofamiliar que requereix la  substitució de la llar. Les residències poden ser 
residències assistides per a gent gran, residencies per a persones amb disminució física i 
residències per a persones amb disminució psíquica.  
Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús hospitalari segons el CTE, amb 
les  següents modificacions:  
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Les residències assistides que ocupin una part de qualsevol edifici (fins i tot edificis amb un ús 
hospitalari) han d’estar sectoritzades respecte a aquests usos. 
En el cas que l’activitat no disposi de places d’hospitalització 1, els elements d’evacuació 
podran adoptar les següents dimensions:  
- Amplada mínima de passadissos 1,60 m. 2  
- Amplada mínima de les portes 0,80 m  
- Les escales previstes per a l’evacuació de persones tindran una amplada mínima d'1,20 m 

d’acord amb la taula 4.1 del DB-SUA 1 per a ús sanitari “altres zones”. En el cas que, en 
una escala, també hi conflueixin recorreguts d’evacuació per a persones hospitalitzades, 
s’adoptaran els amples resultants més restrictius. 

Centres de dia: 
Són establiments que presten serveis d'acolliment diürn a persones amb dependència, que 
necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i 
complementen l'atenció pròpia de l'entorn familiar. Els centres de dia poden donar servei als 
col·lectius següents: gent gran, persones amb disminució física, persones amb disminució 
psíquica i persones amb malaltia mental. Les condicions de seguretat en cas d’incendi 
s’assimilen a un ús hospitalari segons el CTE, amb les següents modificacions: 
Els centres de dia que ocupin una part de qualsevol edifici (fins i tot edificis amb un ús 
hospitalari) han d’estar sectoritzats respecte a aquests usos, tret que siguin residències per al 
mateix tipus d’usuaris.  
Els elements d’evacuació podran adoptar les següents dimensions:  

- Amplada mínima de passadissos 1,60 m  
- Amplada mínima de les portes 0,80 m 
- Les escales previstes per a l’evacuació de persones tindran una amplada mínima d'1,20 

m. En el cas que, en una escala, també hi conflueixin recorreguts d’evacuació per a 
persones hospitalitzades, s’adoptaran els amples resultants més restrictius. 

 
1 Places d’hospitalització: Places per a residents que, pel seu grau de dependència i necessitats d’atenció 
hospitalària, han de mantenir-se enllitats en el transcurs d’una evacuació del centre. 
2 Reducció dels amples d’evacuació en els passadissos: S’ha de garantir un ample mínim d’ 1,6 metres per al pas 
simultani de dues cadires de rodes en el transcurs d’una evacuació. Aquest ample s’ha definit de conformitat 
amb les normes d’accessibilitat DB SUA i Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
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Taula 12. Periodicitat del manteniment de les instal·lacions 
contra incendis. Elaboració pròpia. 

Condicions i requisits exigibles de disseny, instal·lació, manteniment i inspecció d’equips, 
sistemes i components de les instal·lacions de protecció activa contra incendis. 
 
El RIPCI (Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis) regula el disseny, instal·lació, 
manteniment i inspecció d’equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció 
activa contra incendis i s’aplica a equipaments de pública concurrència, hospitals i hotels (les 
residències s’equiparen a hospitals). 
S’haurà de fer el manteniment de les instal·lacions contra incendis en la periodicitat mostrada 
en la Taula annexa. 
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Il·lustració 28. Aproximació als forats de pas. Extret de la Guía 
técnica de accesibilidad en la edificación 2001 del CTE. 

Il·lustració 29. Mides de vestíbuls. Extret de la Guía técnica de 
accesibilidad en la edificación 2001 del CTE. 

Informe sobre l’accessibilitat 

Objectiu 
Establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els 
mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin 
l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat 
o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.  
Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d’accessibilitat, d’acord 
amb les directrius internacionals i estatals.  
Promoure la utilització de productes de suport a l’accessibilitat que millorin la qualitat de vida 
de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 
Marc normatiu 
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
- Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials 
- Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001 del CTE 
Memòria descriptiva 
En la Llei es defineix l’edifici o establiment d’ús públic com,  l’edifici o l’establiment susceptible 
d’ésser usat per un nombre indeterminat de persones o pel públic en general, sigui o no per 
mitjà del pagament d’un preu, una taxa, una quota o una altra contraprestació. Els locals 
socials o els destinats a les activitats d’una associació són establiments d’ús públic. Per tant la 
residència de gent gran és un establiment d’ús públic. 
Condicions d’accessibilitat dels edificis de nova construcció  
Els edificis i els establiments de nova construcció d’ús públic, tant de titularitat pública com 
privada, han de disposar d’itineraris de vianants accessibles que comuniquin els diferents 
espais d’ús públic entre si i amb la via pública. Els espais d’ús públic han de garantir les 
condicions d’accessibilitat perquè les persones amb discapacitat puguin gaudir de les activitats 
que s’hi desenvolupin d’una manera autònoma i en igualtat de condicions que la resta 
d’usuaris. Els espais d’ús privat han de garantir les condicions d’accessibilitat que siguin 
establertes per reglament.  
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Il·lustració 30. Mobilitat en passadissos i espais de gir. Extret 
de la Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001 del 
CTE. 

Il·lustració 31. Obstacles. Extret de la Guía técnica de 
accesibilidad en la edificación 2001 del CTE 

Els edificis de nova construcció d’ús privat no destinats a habitatge han de disposar d’itineraris 
de vianants accessibles que permetin la connexió dels elements privatius amb la via pública i 
amb les dependències d’ús comunitari.  
Forats de pas 
- Ample 85 cm 
- Alçada lliure 210 cm 
- Espai d’aproximació lateral 105 cm x 150 cm 
Vestíbuls 
- Cercle de diàmetre >= 150 cm 
- Distància entre espais d’escombrat de porta >= 120 cm 
Passadís 
- Cercle de diàmetre >= 150 cm 
- El traçat permetrà que les persones que utilitzen cadires de rodes puguin fer un canvi de 

sentit en els extrems de cada tram o a intervals no més grans de 10 m. 
- Els passadissos no han de tenir obstacles en el seu recorregut. 
- No hi haurà cap element voladís a menys de 210 cm d’altura. 
- No hi haurà cap element que sobresurti més de 15 cm. 
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Plànol 58. Accessibilitat. Elaboració pròpia 
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Prevenció de riscos laborals 

Objecte 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per objecte la 
determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un nivell adequat 
de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de 
treball. 

Normativa aplicable 
Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals. 
Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril de 1997 estableix: 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels 

equips de protecció individual. 

Drets i obligacions 
Dret a la protecció enfront dels riscos 
Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina. 
A tal efecte, l’empresari realitzarà la prevenció de riscos laborals mitjançant l’adopció de 
quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors. 
 Principis de l'acció preventiva 
L’empresari aplicarà les mesures preventives necessàries, d’acord amb els següents principis 
generals: 
- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
Combatre els riscos al seu origen. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular quant a la concepció dels llocs de treball, les 

relacions socials i la influència dels factors socials a la feina. 
- Donar les instruccions adequades als treballadors. 
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- Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

- Preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 
Avaluació dels riscos 
L’acció preventiva a l’empresa la planificarà l’empresari a partir d’una avaluació inicial dels 
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general, tenint 
en compte la naturalesa de l’activitat, i en relació amb aquells treballadors que estiguin 
exposats a riscos especials. També s’haurà d’efectuar una avaluació per a l’elecció dels equips 
de treball i del condicionament dels llocs de treball. 
Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos 
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment 
de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i 
salut a la feina, i per la d’aquelles altres persones a les qui pugui afectar la seva activitat 
professional, a causa dels seus actes i omissions a la feina, de conformitat amb la seva 
formació i les instruccions de l’empresari. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball 
Obligacions de l’empresari 
- El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d’oferir seguretat 

enfront dels riscos de relliscades i caigudes, xocs o cops contra els objectes i 
enderrocaments o caigudes de materials sobre els treballadors. Per això el paviment 
constituirà un conjunt pla i llis, de material consistent, i no relliscós. Les parets seran llises, 
guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades. Els sostres hauran de 
salvaguardar els treballadors de les inclemències del temps i ser suficientment consistents. 

- El disseny i les característiques dels llocs de treball hauran de facilitar el control de les 
situacions d’emergència, en especial en cas d’incendi, i possibilitar, quan sigui necessari, 
la ràpida i segura evacuació dels treballadors. 

- Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors facin el seu 
treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques 
acceptables, adoptant una superfície lliure superior a 2m2 per treballador, un volum 
superior a 10m3 per treballador i una alçada mínima des del pis fins al sostre de 2’50m. 

- Les zones dels llocs de treball on existeixi risc de caiguda, caiguda d’objectes o de contacte 
o exposició a elements agressius, hauran d’estar clarament assenyalades. 
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- Les obertures, desnivells i escales es protegiran mitjançant baranes de 90cm d’alçada. 
- Els treballadors hauran de poder efectuar de forma segura les operacions d’obertura, 

tancament, ajust o fixació de les finestres, i en qualsevol situació no suposarà un risc per 
a aquests. 

- Les vies de circulació hauran de poder utilitzar-se conforme al seu ús previst, de forma fàcil 
i amb total seguretat. L’amplada mínima de les portes exteriors i dels passadissos serà de 
100cm. 

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’alçada de la vista i hauran 
d’estar protegides contra el trencament. 

- Els paviments de les rampes i escales seran de materials no relliscosos i en cas de ser 
perforats, l’obertura màxima dels intersticis serà de 8mm. El pendent de les rampes 
variarà entre un 8 i un 12%. L’amplada mínima serà de 55cm per a les escales de servei i 
d’1m per a les d’ús general. 

- En cas d’ús d’escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i 
subjecció necessaris perquè la utilització en les condicions requerides no suposi un risc de 
caiguda. En qualsevol cas, no s’utilitzaran escales de més de 5m d’alçada. Es col·locaran 
formant un angle de 75º amb l'horitzontal. L’ascens, descens i treballs des de les escales 
hauran d’efectuar-se enfront de les mateixes. Els treballs a més de 3’5m d’alçada des del 
punt d’operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l’estabilitat 
del treballador, només s’efectuaran si s’utilitza cinturó de seguretat. Les escales no seran 
utilitzades per dues o més persones simultàniament. 

 Senyalització 
- Les zones de pas, sortides i vies d'evacuació dels llocs de treball, i en especial, les  sortides 

i vies de circulació previstes per a l’evacuació en casos d’emergència, hauran de romandre 
lliures d’obstacles. 

- S’eliminaran amb rapidesa els residus, les taques de greix, els residus de substàncies 
perilloses i altres productes residuals que puguin originar accidents o contaminar 
l’ambient de treball. 

- El lloc de treball disposarà de material de primers auxilis en cas d’accident, que haurà de 
ser adequat, pel que fa a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i 
als riscos a què estiguin exposats. 
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- Com a mínim es disposarà, a un lloc reservat i a la vegada de fàcil accés, d’una farmaciola 
portàtil, que contindrà en tot moment aigua oxigenada, alcohol de 96,  

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 
Estudi bàsic de seguretat i salut 
- S’establiran a l’obra cartells divulgatius i senyalització dels riscos (voladís, atropellament, 

col·lisió, perill d’incendi, etc.). 
- S’habilitaran zones o estances per a l’apilament de material i útils. 
- Es procurarà que els treballs es realitzin sobre superfícies eixutes i netes, utilitzant els 

elements de protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a la 
protecció dels peus contra cops, s’utilitzarà casc de protecció per al cap i cinturó de 
seguretat, si escau. 

- El transport d’elements pesants es realitzarà mitjançant carretó de mà o altres medis per 
evitar sobreesforços i les lesions conseqüents. 

- Les bastides per a treballs en alçada tindran sempre plataformes de treball d’amplada no 
inferior a 60cm, quedant prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, caixes de 
materials, etc. 

- S’estendran cables de seguretat fixats a elements estructurals sòlids als quals enganxar el 
mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs a alçada. 

- La distribució de màquines, equips i materials als locals de treball serà l’adequada, 
delimitant les zones d’operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, etc. 

- Es procurarà que les càrregues a transportar i el volum permetin agafar amb facilitat. 
- La il·luminació per a desenvolupar les tasques convenientment oscil·larà mínim entorn de 

100 lux. 
- Per al fred, és convenient que la vestimenta estigui configurada en vàries capes per a 

tancar entre elles les quantitats d’aire que milloren l’aïllament contra el fred. Si cal 
s’utilitzaran guants, botes i barret. El treballador haurà d’estar protegit de ventades, i 
s’evitarà que la roba de treball quedi xopa de líquids evaporables. 

- En cas de calor, per evitar l’estrès tèrmic, es modificaran dins el possible les condicions de 
treball; millorar la circulació de l’aire, protegir de la calor per radiació, dotar al treballador 
de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol i, si escau, locions solars), vigilar que la  
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- Ingesta d’aigua contingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació 
si les solucions anteriors no foren suficients. 

- L’aportació alimentària calòrica haurà de ser suficient per a compensar la despesa 
derivada de l’activitat i de les contraccions musculars. 

- Les vies i sortides d’emergència hauran de romandre lliures d’obstacles i desembocar el 
més directament possible a una zona de seguretat. 

- El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran de 
l’ús, dels equips i les dimensions de l’obra i dels locals, així com del nombre màxim de 
persones que puguin ser-hi presents. 

- En cas d’avaria del sistema d’il·luminació, les vies i sortides d’emergència que requereixin 
il·luminació hauran d’estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat. 

- Serà responsabilitat de l’empresari que els primers auxilis puguin prestar-se en tot 
moment per personal amb la formació suficient. 

Mesures preventives elèctriques 
- El muntatge de la instal·lació elèctrica serà executat per personal especialista, en 

prevenció dels riscos derivats de muntatges incorrectes. 
- Les fundes aïllants dels cables mai no presentaran defectes apreciables (rascades i 

similars). 
- Les mànegues esteses horitzontalment, ho hauran d’estar a una alçada mínima de 2m en 

llocs de pas de vianants, i de 5m en llocs de pas de vehicles. 
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de born de terra. 
- El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 
- No es permetran les connexions a terra a través de conduccions d’aigua. 
- No es permetrà el pas de persones i carretons de mà sobre mànegues elèctriques 
- No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements 

longitudinals transportats a mà (escales de mà i assimilables). 
Disposicions específiques de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
Quan a l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, que serà un tècnic competent integrat 
a la direcció facultativa. 
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Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d’aquest seran assumides 
per la direcció facultativa. 
En aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de 
seguretat i salut a la feina on s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes a l’estudi desenvolupat al projecte, en funció del seu propi sistema d’execució de 
l’obra. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels 
treballadors dels equips de protecció individual 
Protectors de cap 
- Casc de seguretat, no metàl·lic, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb el fi de protegir els 

treballadors de possibles xocs, impactes i contactes elèctrics. 
- Protector auditiu acoblable al casc de protecció. 
- Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols. 
- Màscara antipols amb filtres protectors. 
- Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica. 
Protectors de mans i braços 
- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
- Guants dielèctrics per a baixa tensió i de soldador. 
- Mànec aïllant de protecció a les eines. 
Protectors de cames i peus 
- Calçat previst de sola antilliscant i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques. 
- Botes dielèctriques per a baixa tensió i botes de protecció impermeables. 
- Polaines de soldador i genolleres 
Protectors de cos 
- Crema de protecció i pomades. 
- Armilla de cuir per a la protecció contra les agressions mecàniques. 
- Vestit de treball impermeable 
- Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A 
- Faixa i cinturó antivibracions 
- Pèrtiga de baixa tensió 
- Comprovar tensió 
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