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RESUM 

El present projecte de fi de grau, pretén avaluar, adequar i projectar la 

possibilitat de dur a terme un canvi d’us global sobre un edifici existent en 

compliment i aplicació de la normativa vigent en l’actualitat 

L’edifici objecte d’estudi es troba ubicat al carrer Mèxic 9-13, barri del Parc 

Montjuïc, dins del districte de Sants-Montjuïc (Barcelona). En la realitat la 

parcel·la on es troba l’edifici a estudiar esta catalogat per a ús industrial i en la 

practica no seria possible realitzar aquest canvi d’us però sàpiguen això 

realitzarem aquest treball de forma pedagògica per plasmar els coneixement 

adquirits al llarg de la carrera.  

L’objectiu principal que persegueix el projecte es estudiar la viabilitat i les 

problemàtiques que comporta dur a terme un canvi d’us d’oficines a 

habitatges sobre un edifici existent, en aplicació de la normativa actual, sobre 

un edifici amb una data, metodologia i normativa de construcció del any 1970. 

A tals efectes, el projecte que oferim es composa de tres premisses de partida, 

sent aquestes les següents: 

-Estudi i adequació dels espais d’oficines en habitatges residencials accessibles. 

-Estudi i intervenció passiva sobre de l’edifici per millorar la seva eficiència 

energètica. 

-Substituir, renovar i introduir noves instal·lacions, per tal de garantir i millorar les 

presentacions energètiques i de confort dels habitatges. 

En resum el que es persegueix el projecte es donar solució a les tres premisses 

fixades amb anterioritat, però no obstant garantint el màxim d’aprofitament 

privat dels espais habitables. 

 

 

SUMMARY 

This end of career’s project claims to evaluate, adapt and project the possibility 

of carrying out a change of use of an existing building in global compliance 

and application of the regulations currently in force. 

The building under study is located in Mexico Street 9-13, Montjuic Park 

neighborhood, in Sants-Montjuïc (Barcelona) district. Actually the plot where the 

building is listed for industrial use and it would not really be possible to make this 

change but the purpose of this project is to put into practice the acquired 

knowledge during the career. 

The main objective of the project is to study the feasibility and the problems 

involved in carrying out a change of use from offices to homes on an existing 

building, under the current regulations, that was built with the 1970’s regulations. 

For this purpose, the project we offer is based on three starting assumptions, 

these being the following: 

-Study and adaptation of office spaces into accessible residential spaces. 

-Study and passive intervention on the building to improve its energy efficiency. 

-Replace, renovate and install new installations, to ensure and improve the 

energetic presentations and home comfort. 

In short what the project aims to solve are the three premises established 

previously, but nevertheless ensuring maximum utilization of private living spaces. 
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INTRODUCCIÓ 

Tot l‟estudi i aplicació de la normativa en un projecte d‟aquestes dimensions a 

sigut un gran repte i motivació per a nosaltres.  

El treball el podem dividir en dos grans parts, l‟estat actual i la proposta de 

reforma. 

En l‟estat actual procedim a realitzar un minuciós treball de pressa de dades  i 

aixecament de plànols. També s‟analitzaran els materials empleats i s‟estudiarà 

la morfologia constructiva de l‟interior de l‟edifici. Cal esmentar que una 

particularitat de l‟any de construcció de l‟edifici fa que ens trobem la utilització 

de diferents materials per la realitzar el mateix element constructiu. Aquest fet 

es degut a l‟escassetat de materials dels que es disposava en l‟època. 

La proposta de reforma es la part més extensa, doncs es procedeix a donar 

una nova distribució interior que garanteixi els requeriments d‟accessibilitat en 

compliment de la normativa vigent.  Es preveu en primer lloc, una intervenció 

en l‟envolupant per tal de garantir i millorar les condicions tèrmiques i 

acústiques dels diferents espais que conformen l‟edifici. El segon apartat 

consisteix en dotar l‟edifici de noves instal·lacions pensades per poder atendre 

les necessitats que comporta l‟ús d‟habitatges mantenint sempre uns 

requeriments d‟eficiència elevats. 

El nostre projecte neix de la unió de dos estudiants que comparteixen la 

voluntat d‟aprofitar els coneixements adquirits a la carrera per projectar edificis 

aplicant i millorant els requeriments que fixa la normativa, donant resposta a 

solucions constructives que garanteixin uns criteris d‟eficiència, rendiments, 

accessibilitat i prestacions depenent  en tot moment de l‟ús en que es destina.  

 

 

 

 

INTRODUCTION 

All the study and application of the rules in a project of this size was a challenge 

and a motivation for us. 

The work can be divided into two major parts, the current and the proposed 

reform. 

In the current state we proceed to do a thorough job surveying data. We also 

analyzed the materials used and studied the morphology of the building‟s 

interior construction. It should be mentioned that a specialty of the building‟s 

year of construction results in the use of different materials to make the same 

structural element. This is due to shortages of materials that were available at 

the time. 

The proposed reform is the most extensive part, and then we proceed to give a 

new interior layout that ensures the accessibility requirements in compliance 

with current regulations. It provides in the first place an intervention in the 

envelope to ensure and improve the thermal and acoustic different areas that 

make up the building. The second section is to provide the building with new 

installations designed to meet the needs that involve the use of housing 

requirements while maintaining high efficiency. 

Our project was born from the union of two students who share the desire to 

make the most of the acquired knowledge to design buildings using and 

improving the requirements established by legislation, responding to 

constructive solutions that guarantee efficient, yields, accessibility and 

performance at all times depending on the use that is intended. 
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia 

MD 1.1 Característiques de l’emplaçament i l’entorn físic 

Antecedents 

L‟àmbit d‟actuació es situa a l‟edifici existent ubicat al carrer de Mèxic 3-19, del 

districte de Sants-Montjuïc, localitat de Barcelona. 

Sants-Montjuïc esta situat a la part sud de la cuitat i limita amb els municipis de 

Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat. És un dels 10 barris que formen la 

cuitat de Barcelona i aquest es divideix en 10 districtes.  En el nostre cas en 

trobem al districte de Parc de Montjuic, concretament entre la Fira de 

Barcelona i l‟espai Caixa Fòrum.  

 

1. Mapa dels districtes del Barri de Sants-Montjuïc 

 

MD. DESCRIPTIVE MEMORY 

MD 1 Previous information 

MD 1.1 Characteristics of the emplacement and the physical environment 

Background 

The scope of the existing building is situated in the street of Mexico 3-19, the 

Sants- Montjuïc, Barcelona town. 

Sants -Montjuïc is located in the southern part of the cooked and borders the 

municipalities of Hospitalet de Llobregat and El Prat de Llobregat. It is one of the 

10 districts that form the cooked Barcelona and this is divided into 10 districts. In 

our case, we find the district of Montjuic Park, specifically between Fira de 

Barcelona and space Caixa Forum. 

 

1. Map of Sants-Montjuïc districts.   
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MD 1.2 Preexistències i informació prèvia de l’emplaçament 

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

El districte de Sants-Montjuïc és el més extens de Barcelona, amb una superfície 

de 2.090 hectàrees, que representa gairebé la cinquena part del terme 

municipal. 

Aquesta heterogeneïtat del territori es tradueix en una gran diversitat social i 

humana. L'extensió real del districte és molt inferior si se n'exclouen les zones no 

habitades, com el port de Barcelona, el polígon industrial de la Zona Franca i 

bona part de la muntanya de Montjuïc. 

Just enmig d'aquests espais es crearà en els propers anys un barri de prop de 

30.000 habitants, que ja s'inclou al nou mapa amb el nom de la Marina del Prat 

Vermell. Aquesta denominació es relaciona amb el barri veí, anomenat ara la 

Marina de Port, de manera que se substitueix per a aquest espai la referència 

de Zona Franca i es recupera un topònim històric. Aquest darrer barri agrupa 

diferents veïnats com ara Nostra Senyora del Port, Can Clos i el Polvorí. A la part 

més poblada del districte, per sobre de la Gran Via, hi destaca el nucli històric 

de Sants. 

El territori que avui forma el districte de Sants-Montjuïc és fruit de l'annexió 

a Barcelona de l'antic municipi de Santa Maria de Sants, més conegut 

simplement com a Sants. També hi ha un petit sector conegut com a Travessia 

de les Corts que fou segregat de l'antic municipi Sants en favor del districte 

de Les Corts. 

El municipi s'estenia al voltant de dos nuclis, un l'actual barri de Sants, que 

donava nom al municipi i era el nucli principal, i un més proper al mar, la Marina 

de Sants al voltant de l'antic barri del Port. 

El 1897 el municipi de Sants fou annexionat a Barcelona, juntament amb altres 

municipis del pla de Barcelona. Al llarg del segle XX Barcelona s'organitzà en 

districtes fins a tres vegades, l'actual divisió del territori rau de la divisió 

del 1984 que va agrupar en un sol districte, Sants-Montjuïc, els antics districtes II 

(Montjuïc i el Poble-sec) i VII (Sants, Hostafrancs i la Bordeta) 

MD 1.2 Pre-existing and prior information on the site 

SANT-MONTJUÏC DISTRICT 

Sants-Montjuïc in Barcelona is the largest with an area of 2,090 hectares, which 

represents almost a fifth of the township. 

This heterogeneity of the territory translates into a social and human diversity. 

The real extent of the district is much lower if you exclude areas not inhabited, 

as the port of Barcelona, the “Zona Franca” industrial area and most of 

Montjuïc. 

Right in the middle of this space, in the coming years a district of about 30,000 

inhabitants will be created; it is already included in the new map with the name 

of the “Marina del Prat Vermell”. This name is related to the neighboring district, 

known as the Marina Port, so that space replaces the Zona Franca reference 

and recovers an historic name. This latter area includes several neighborhoods 

such as Our Lady of the Port, Can Clos and Powder. In the most populous 

district, above the Gran Via, highlights the historic Saints. 

The territory that now forms the Sants-Montjuïc in Barcelona has come as a result 

of the annexation of the former municipality of Santa Maria Santos, better 

known simply as Saints. There is also a small area known as Crossing the 

Parliament which was separated from the old town district of Sants in favor of 

“Les Corts”. 

The town stretched around two cores, a current Sants, who gave name to the 

town and was the core, and closer to the sea, the Navy Saints around the old 

port district. 

In 1897 the town was annexed to Barcelona Sants, along with other 

municipalities from the Barcelona plan. Throughout the twentieth century 

Barcelona was organized into districts up to three times, the current division of 

the territory lies in the division made in 1984 that brought together in a single 

district, Sants-Montjuïc, the former district II (Montjuïc and people- sec) and VII 

(Sants, Hostafrancs and Bordeta) 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Sants
http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_Corts
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sants
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Marina_de_Sants
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Marina_de_Sants
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Barri_del_Port&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/1897
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1984
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montju%C3%AFc_(Barcelona)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Poble-sec_(Sants-Montju%C3%AFc)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sants
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hostafrancs
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Bordeta_(Sants-Montju%C3%AFc)
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El carrer Mèxic a l‟alçada de la intervenció, es un vial de 14 m d‟amplada, amb 

secció de calçada central i trànsit de doble sentit, totalment urbanitzat. 

La façana principal està orientada a sud-oest. L‟illa i la parcel.la son totalment 

consolidades  i esta dotada amb la totalitat de serveis.  

BARRI DEL PARC MONTJUÏC 

El símbol del barri de Parc Montjuïc és la muntanya de Montjuïc i és el 

seu castell, construït l'any 1751 per l'enginyer militar Juan Martín Cermeño. Amb 

anterioritat al segle XVII, i gràcies a la documentació escrita, es coneix que en 

el cim de la muntanya únicament existí un farell o petita torre de senyals que 

avisava la ciutat de l'arribada de vaixells. El Consell de Cent barceloní, davant 

de l'atac imminent de les tropes castellanes de Felip IV durant la Guerra dels 

Segadors (1640-1652), decidiren construir urgentment un petit castell de planta 

quadrangular al voltant de la torre, possiblement bastit amb tàpia, i amb 

quatre petits baluards a les cantonades. Aquesta petita construcció i els seus 

defensors catalans i francesos van poder rebutjar l'atac de les tropes 

castellanes el 26 de gener de 1641, l'anomenada Batalla de Montjuïc. Un carrer 

d'Hostafrancs, proper a Montjuïc, duu per nom aquesta data. El fortí va resistir 

durant tot el setge final a Barcelona, i no es va rendir fins a la capitulació de la 

ciutat l'11 d'octubre de 1652, moment en què la propietat del castell passà a 

mans de la Corona espanyola, instal·lant una guarnició pròpia de més de 300 

homes. La importància del fortí per la defensa de la ciutat fou evident, fet que 

motivar la Corona a millorar constantment les seves defenses, sobretot a partir 

del darrer terç del segle XVII: reforçament de l'antic fortí i la construcció d'un 

recinte exterior per millorar la seva defensa. No fou fins al 1751 quan les 

autoritats borbòniques van prendre la decisió de reformar completament el 

fortí, encarregant el projecte a l'enginyer militar Juan Martín Cermeño. Els 

treballs es perllongaren fins al 1779, adquirint la fesomia que ha arribat fins als 

nostres dies. Cermeño enderrocar bona part del fortí, i construí un gran edifici  

 

 

Mexico Street at the height of the intervention is a road 14 meters wide, with 

central section of roadway and two-way traffic, fully urbanized. 

The main facade is oriented to the southwest. The island and parcel.la are fully 

consolidated and is equipped with all services. 

NEIGHBORHOOD PARK MONTJUÏC 

Montjuïc Park neighborhood‟s symbols are the Montjuïc mount and his castle, 

built in 1751 by the military engineer Juan Martín Cermeño. Before the 

seventeenth century, and through written documents, it is known that on top of 

the mountain there only was a small signal tower or Farell that warned the city of 

the arrival of ships. The Consell de Cent Barcelona, facing the imminent attack 

of the Castilian troops of Philip IV during the Reapers' War (1640-1652), decided 

to urgently build a small quadrangular castle around the tower, possibly built 

with mud, and four small bastions at the corners. This small building and its 

defenders Catalan and French were able to repulse the attack of the Spanish 

troops on 26 January 1641, known as the Battle of Montjuïc. A Hostafrancs‟ street 

near Montjuïc carries this date as its name. The fort withstood siege throughout 

the final in Barcelona and did not surrender until the surrender of the city on 11 

October 1652, when the ownership of the castle passed into the hands of the 

Spanish Crown, Installing an own garrison of 300 men. The importance of the fort 

to defend the city was evident, which motivated the Crown to constantly 

improve its defenses, especially from the last third of the seventeenth century: 

strengthening of the old fort and building a ground to improve their defense. It 

was not until 1751 when the Bourbon authorities took the decision to completely 

reform the fort, entrusting the project to the military engineer Juan Martín 

Cermeño. The work lasted until 1779, becoming the face that has reached our 

days. Cermeño demolished much of the fort, and built a large building 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Montju%C3%AFc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Montju%C3%AFc_(1641)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hostafrancs
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quadrangular, amb un pati central, on es situaren els serveis del castell i els 

allotjaments dels oficials. Una de les principals aportacions de Cermeño fou la 

construcció d'una estructura defensiva que separava els dos recintes del castell 

mitjançant un glacis, un camí cobert, fossat avançat i dos semi baluards a la 

part posterior. 

Diferents intervencions arqueològiques realitzades entre els anys 2006 i 2010 han 

permès documentar les traces de l'antic fortí, així com la planta del castell 

posterior. L'any 2006 es va intervenir al voltant del fossat, documentant part del 

baluard nord de la muralla perimetral del Castell de Montjuïc ideat per 

Cermeño, així com elements estructurals corresponents al sistema defensiu, fins 

ara desconegut: 8 contraforts interns de la muralla, un edifici de planta 

quadrangular, possiblement un cos de guàrdia, i les dimensions reals del 

parament exterior. El parament extern de la muralla presenta unes dimensions 

de dos metres d'amplada i cinc metres d'alçada, mentre que l'intern només 

tindria una amplada de 0,50m i una alçada de 4 metres. 

L'any 2010, dins del marc del Pla Director del Castell de Montjuïc, es dugué a 

terme una intervenció arqueològica en el gran edifici quadrangular i al pati 

central, i que ocupa la part més elevada de la fortificació, i que fins al moment 

allotjava el Museu Militar de Barcelona. Aquests treballs, amb el suport d'una 

sèries de planimetries antigues que posaven en relació les estructures del fortí i 

del castell, van permetre posar al descobert dos dels quatres baluards de l'antic 

fortí, així com el tram de muralla que els unia, i l'estructura original de la coberta 

dels edificis del pati d'armes.  

 

 

2. Vista panoràmica de l’exposició universal de Barcelona l’any 1929 

 

square with a central courtyard, which is the location of the castle and 

accommodation of services officers. One of the main contributions of Cermeño 

was the construction of a defensive structure that separated the two precincts 

of the castle through an ice-covered path, moat and two advanced semi 

bastions at the rear. 

Several excavations carried out between 2006 and 2010 have allowed to 

document the traces of the old fort and the rear floor of the castle. In 2006, 

speaking about the pit, documenting part of the northern bastion of the 

peripheral wall of the Castle of Montjuic designed to Cermeño and structural 

elements corresponding to the defensive system hitherto unknown: 8 internal 

buttresses of the wall, a quadrangular building, possibly a guard, and the actual 

dimensions of the outer wall. The household has external dimensions of the wall 

two meters wide and five meters high, while the domestic only have a width of 

0,50m and a height of 4 meters. 

In 2010, as part of the Master Plan Montjuic Castle, archaeological excavations 

were carried out in the large square building and the central courtyard, which 

occupies the highest part of the fortress, and so far lodged Military Museum of 

Barcelona. This work, supported by a series of mappings ancient structures put in 

relation the fort and castle, allowed uncovering two of four bastions of the old 

fort, and the section of wall that united, and the original structure of the roof of 

the building courtyard. 

 

 2. Panoramic view of the Universal Exhibition in Barcelona in 1929 
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Finalment, a la part més alta del Cementiri del Sud-oest, damunt de la fossa 

comuna, l'any 1984 es va excavar un forn per a la cocció de material 

constructiu d'època barroca. El forn constava de dues cambres sobreposades: 

la de foc i la de càrrega o cocció, amb graella divisòria i praefurnium. Tots els 

elements estaven retallats a la roca. Era de tiratge vertical, amb una sola 

entrada d'aire. Tot i que no en quedava cap vestigi, sembla que el forn estaria 

cobert amb una volta. La graella era de planta quadrangular (2,60 m x 2,60 

metres) amb un gruix no inferior a 40 centímetres, ja que estava escapçada. 

Disposava de setze forats disposats de manera quadrada, en fileres de quatre. 

EN L’ACTUALITAT 

En l'actualitat, es troba estretament relacionada amb l'esport, a causa de la 

gran quantitat d'instal·lacions esportives que acull. 

A la falda de la muntanya es troben les instal·lacions olímpiques que van acollir 

els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, com l'Estadi Olímpic Lluís Companys, 

el Palau Sant Jordi dissenyat per l'arquitecte japonès Arata Isozaki, les Piscines 

Picornell, la Piscina Municipal de Salts i l'antic Palau dels Esports del carrer Lleida, 

ara reconvertit en el Barcelona Teatre Musical, que acull espectacles teatrals i 

musicals. L'oferta d'instal·lacions esportives la completen l'estadi Joan 

Serrahima, i les instal·lacions de l'Institut Nacional d'Educació Física de 

Catalunya (INEF Catalunya). 

A Montjuïc es troben també llocs d'interès turístic com el Poble Espanyol, un 

recinte que simula un antic poble espanyol, amb les seves places i estrets 

carrerons, i que està poblat de restaurants, bars, i llocs de lleure i espectacle, a 

més el torre de telecomunicacions dissenyat per Santiago Calatrava. 

Antigament també va acollir el famós Parc d'atraccions de Montjuïc, ara 

convertit en el jardí públic Joan Brossa. 

 

 

 

Finally, at the top of Montjuïc Cemetery, on the grave in 1984 an oven was 

excavated for baking construction material Baroque. The furnace consisted of 

two overlapping chambers: the fire and the load or cooking grill and dividing 

praefurnium. All elements were cut in the rock. It was thrown vertically with a 

single air intake. Although there was not any trace, it seems that the oven was 

covered with a vault. The grill was a square (2.60mx 2.60m) with a thickness of 

not less than 40 centimeters, as it was decapitated. It had sixteen holes 

arranged in a square in rows of four. 

TODAY 

Nowadays, it is closely related to sport, because of the large number of sporting 

facilities it hosts. 

At the foot of the mountain there are the Olympic facilities that hosted the 1992 

Olympic Games, as the Olympic Stadium, the Palau Sant Jordi designed by 

Japanese architect Arata Isozaki, Picornell Swimming Pools, Pool Jumping and 

the old Municipal Palace of Sports Street Lleida, now converted into the 

Barcelona Musical Theatre, which hosts theater acts and musicals. The range of 

sporting facilities is completed by the stage Joan Serrahima and the National 

Institute of Physical Education of Catalonia (INEF Catalonia) facilities. 

In Montjuïc there are also tourist attractions such as the Spanish Village, an area 

that simulates an old Spanish town with its narrow streets and squares, and it is 

full of restaurants, bars and places of leisure and entertainment, plus the 

telecommunications tower designed by Santiago Calatrava. It was also home 

to the famous amusement park of Montjuic, now turned into the public garden 

Joan Brossa. 
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La muntanya és seu, també, d'importants institucions culturals, així com la seu 

de nombrosos esdeveniments esportius com el gran premi d'Espanya de la 

Fórmula 1 (1969, 1971, 1973 i 1975) o les importants 24 Hores Motociclistes de 

Montjuïc. A més de l'esmentat Barcelona Teatre Musical, es troben aquí també 

el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Teatre Grec, el Museu Joan Miró, 

el Caixa Fòrum Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), 

el Museu etnològic de Barcelona, així com el Jardí Botànic Històric, que disposa 

d'una col·lecció única de cactus, i el nou Jardí Botànic de 

Barcelona especialitzat en la flora de les zones mediterrànies i la resta del món. 

Davant els pavellons de la Fira es troben les famoses Fonts de Montjuïc, que 

durant els divendres, dissabtes i diumenges mostra un espectacle únic al món 

de llum, música i color. 

Montjuïc és també un lloc ideal per al descans i el passeig a causa de les grans 

extensions de jardins i les espectaculars vistes que ofereix de la ciutat de 

Barcelona. Des de l'any 2006 s'estan recuperant gran part de les escales 

ornamentals i espais originals de la muntanya durant l'Exposició de 1929. També 

s'ha remodelat l'antic telefèric per poder pujar fins al cim de la muntanya i des 

del castell veure una de les més impressionants vistes de Barcelona. 

El 2002 l'Ajuntament de Barcelona va rehabilitar els jardins Laribal i l'edifici i 

l'entorn de la Font del Gat per dedicar-los a centre gestor i d'informació de 

Montjuïc. Només en l'edifici, que alguns autors atribueixen a Puig i Cadafalch, 

s'hi va gastar un milió d'euros. Però de centre d'interpretació només en va fer 

dos anys. Aleshores una part de l'edifici es va cedir a Pau Reventós, fill del 

polític Joan Reventós. 

 

 

 

 

 

 

The mountain is also important for its cultural institutions, as well as its numerous 

sporting events such as the Spanish Grand Prix Formula 1 (1969, 1971, 1973 and 

1975) and the important Motorcycle 24 Hours of Montjuic. In addition to the 

above mentioned Barcelona Musical Theatre, there are also the Free Theatre, 

the Flower Market, the Greek Theatre, the Museum Joan Miró, the CaixaForum 

Barcelona, the National Art Museum of Catalonia (MNAC) the Ethnological 

Museum of Barcelona and the Historical Botanical Garden, which has a unique 

collection of cabbage of cactus, and the new Botanical Garden specializes in 

the flora of the Mediterranean region and the world. 

In front of the Fair pavilions are the famous Fountains of Montjuic, which during 

Fridays, Saturdays and Sundays show a world unique light, music and color 

show.  

Montjuic is also an ideal place to relax and walk due to the large gardens and 

the spectacular views of the city it offers. Since 2006, much of the ornamental 

staircase and original spaces of the mountain during the Exhibition of 1929 are 

being recovered. The old cable car has also been remodeled to climb to the 

top of the mountain so that from the Castle it is possible to see one of the most 

breathtaking views of Barcelona. 

In 2002 the City Council rehabilitated the Laribal gardens, the building and the 

area around the Cat‟s Fountain to devote them to an information management 

center of Montjuic. Only in the building, some authors attribute it to Puig, we 

spent a million euros. But it only worked as interpretation center for two years. 

Then a part of the building was transferred to Reventós Paul, son of politician 

John Reventós. 
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La seva qualificació urbanística es d‟us industrial i emplaçat dins del recinte de 

la fira de Barcelona. 

 

 

 

1. Fira de Barcelona en l’actualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Its urban classification is to be located within the enclosure and industrial fair in 

Barcelona. 

 

 

 

1. Fira of  Barcelona today 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE TÈCNIC DE CANVI D’ÚS GLOBAL EN L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MÈXIC 9-13 AL MUNICIPI DE BARCELONA 

                8 d’abril de 2015 

 

9 

MD 1.3 Condicionants de partida 

Treballs previs 

Per tal de poder dur a terme el projecte final, s‟ha realitzat un important treball 

de camp, que ha consistit en reiterades visites a l‟edifici objecte d‟estudi amb 

la finalitat de poder realitzar un correcte aixecaments de plànols del seu estat 

actual.  

L‟aixecament ha consistit en una pressa de dades a partir de la realització de 

fotografies dels diferents espais que composen l‟edificació seguides de la 

pressa de mesures per mitja de croquis i eines electròniques. Un segon apartat 

de la recerca d‟informació s‟extreu dels documents dels que disposen a l‟arxiu 

municipal contemporani de Barcelona, on es localitza la memòria i 

documentació gràfica del la llicència del projecte inicial amb data del 1970. 

Cal a dir que l‟edifici final s‟observen petites variacions respecte a la 

documentació adquirida en l‟arxiu.  

Tot aquest treball queda reflectit en el reportatge que s‟adjunta als annexes.  

Utilització 

El projecte proposa el canvi d‟us de l‟edifici existent, d‟un ús industrial a un ús 

residencial. Es pretén dotar a l‟edifici d‟habitatges residencials per venta o 

lloguer, garantint en la totalitat d‟ells l‟accessibilitat per a persones amb 

mobilitat reduïda. Això comportarà la seva redistribució i rehabilitació dels seus 

espais, garantint almenys espais i recorreguts accessibles en cada un dels 

habitatges tals com un servei higiènic, una cambra dormitori i la totalitat dels 

espais d‟us comuns. I assegurant l‟accessibilitat en les zones comuns del edifici. 

Cal anotar que el manté el ús de local comercial existent. 

 

 

 

 

MD 1.3 Determinants starting 

Previous works 

In order to carry out the final project there has been a major field of work done; 

this work consisted on repeated visits to the building under study in order to 

make proper plans surveying its current state. 

The survey consisted on a data collection from taking photographs of the 

different areas that make up the building and then measuring the building from 

sketches and by electronic tools. A second section of the research was 

information extracted from documents that are on the contemporary municipal 

archive of Barcelona, on these documents there is located a memory and 

graphic documentation of the license of the original project dated on1970. It 

should be noted that the building has small differences from the documentation 

acquired in the file. 

All this work is reflected in the report attached to the annexes. 

Usage 

The project proposes the change of use of the existing building, from an 

industrial use to residential use. It aims to provide a residential building for sale or 

rent ensuring accessibility for people with disabilities. This will lead to the 

redistribution and renovation of its spaces, ensuring routes and least accessible 

areas in each of the homes such as toilets, one bedroom house and all the 

common areas of use, ensuring accessibility to the building areas. It should be 

noted that the existing premises will be maintained. 
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Criteris funcionals del projecte 

El projecte es desenvolupa en totes les plantes de l‟edifici existent tenint en 

compte les preexistències dels seus espais i materials, adequant-los a les noves 

necessitats funcionals de salubritat, d‟incendi, tèrmiques, d‟accessibilitat, de 

soroll  i d‟instal·lacions. Es dota per tant de dos sistemes per millorar les 

exigències d‟eficiència energètica de l‟edifici. Un primer sistema actiu 

consistent en l‟aportació de noves instal·lacions d‟alta eficiència adequats al 

ús, per tal de garantir la mínima demanda energètica sense que això comporti 

un cost elevat en la seva integració. Per un altra banda un segon sistema passiu 

consistent en millorar les prestacions tèrmiques i acústiques de l‟envoltant i 

elements divisors.  

Criteris compositius del projecte 

En la redacció del projecte es pretén l‟adequació de l‟edifici existent adequant 

els espais d‟oficines en nous habitatges amb condicionants compositius: 

Es proposa una nova distribució d‟ habitatges, projectant espais polivalents, 

minimitzant divisòries fixes i reubicant les zones humides.  

Es genera un augment potencial de l‟aprofitament de la il·luminació natural i la 

minimització dels espais de distribució dotant d‟una nova relació els espais 

servits i servidors. Es preveu l‟agrupació de xarxes amb traçats racionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functional criteria of the project 

The project is developed on all floors of the existing building taking into account 

its pre-existing spaces and materials , adapting them to the needs of functional 

health, fire , heat , accessibility , noise and installation facilities . It therefore 

provides two systems to improve energy efficiency requirements of the building. 

A first active system consisting on the provision of new installed high efficiency 

facilities appropriate to use in order to ensure minimum energy demand without 

involving a high cost in integration. Furthermore a second passive system 

consisting on improving thermal and acoustic elements and the surrounding 

factors. 

Compositional criteria Project 

In drafting the project it aims to adapt the existing building adapting the office 

space into new homes with compositional factors: 

We propose a new distribution of housing, projecting multipurpose spaces, 

minimizing fixed dividing relocating wetlands. 

A potential increase of the use of natural lighting is generated as well as a 

minimizing the space distribution, creating a new relationship between served 

and servers spaces. Also the networks with rational layout will be grouped. 
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MD 1.4 Descripció general de la construcció existent 

Descripció de l’edifici 

L'immoble de referència cadastral 8907703DF2880F0001IJ, amb una superfície 

de parcel·la de 1.576,65 m2 i una superfície construïda de 2.401,17m2 (dades 

segons Cadastre) i consta de planta soterrani, una planta baixa i sis plantes pis.  

L‟edifici esta ubicat dins d‟un recinte on trobem un edifici adossat destinat per 

garatge de vehicles i on les rampes d‟accés d‟aquet estan situades a la planta 

baixa de l‟edifici on actuarem. A la part del pati posterior existeix una zona 

destinada a magatzems. 

L‟edifici està composat de les següents unitats: 

- Planta soterrani 

En aquesta planta es localitzen les reserves de instal·lacions d‟aigua, electricitat 

i de maquinària d‟elements d‟elevació. Conjuntament amb un espai de reserva 

per a magatzem. 

- Planta baixa 

Es troba totalment destinada als accessos. Per una banda l‟accés a un local 

comercial que esta ubicat a la banda dreta del edifici i llinda amb la façana 

lateral. Per una altra banda trobem l‟accés al vestíbul d‟escala i el recinte de 

l‟ascensor ocupa la franja esquerra i llinda amb la mitgera del edifici 

d‟aparcaments. Per últim al centre el localitzen les dues rampes d‟accés als per 

a vehicles rodats.  

- Planta entresòl 

Aquesta planta queda parcialment afectada per el pas d‟ambdues rampes. 

Aquest fet provoca que quedi una petita superfície per a us privatiu, la qual es 

destina a dos unitats d‟us privat. Aquets consisteixen en una oficina que 

comunica amb el nucli d‟escales del bloc i una segona planta del  local 

comercial connectada per una escala interna que neix des de la planta baixa i 

finalitza en aquesta planta entresòl, formant així un únic local comercial de 

dues plantes. 

MD 1.4 Overview of the existing building 

Description of the building 

The property cadastral reference 8907703DF2880F0001IJ , with an area of 

1,576.65 m2 of the plot and a construction area of 2.401,17m2 ( according to 

Land Registry data ) and consists of basement , ground floor and six floors. 

The building is located in an area where there is a terraced building intended for 

vehicles parking and where the ramps are located on the corner of the building 

where we will act. At the rear there is a patio area for storage  

The building is composed by the following units: 

- Basement floor 

In this floor there are the installation reserves for water, electricity and machinery 

lifting elements. Together with a space reserved for the store. 

- Lower floor 

It is designed for access purposes. On one hand access to a shop that is located 

on the right side of the building adjacent to the front side. On the other hand we 

find access to the exhibition hall stairs and elevator occupied strip left edge of 

the adjoining car park building. Finally at the center there are two ramps for 

wheeled vehicles. 

- Mezzanine floor 

This floor is partially affected by the two ramps passage. As a result, a small area 

is left for private use, which is intended for two units of private use. This floor 

consists on an office that communicates with the core block of stairs and a 

second floor of the premises connected by an internal staircase that comes 

from the ground and finishes on a mezzanine floor, thus forming a single two 

story local. 
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- Plantes pis  

Es localitza en les 5 primeres plantes diferents distribucions que allotgen les 

diferents oficines.  

El nucli d‟escala i l‟ascensor estan a l‟extrem esquerra de l‟edifici i disposen 

d‟un vestíbul de distribució. 

La planta primera i tercera tenen una mateixa distribució, la planta es distribueix 

en quatre locals d‟oficines, on trobem una cambra higiènica en cadascuna. 

La planta segona disposa d‟un accés directe a vestíbul d‟escala i tota la planta 

forma part d‟un mateix local. Aquesta disposarà de quatre cambres de bany. 

La planta quarta es divideix en dos local. El local que dona a façana principal 

disposa d‟una terrassa exterior, en retiment de la pèrdua de superfície 

construïda que es produeix pel naixement de la coberta inclinada . 

La planta cinquena per últim té un accés únic des del vestíbul d‟escala. I es 

distribueix en un espai central amb diferents unitats interiors i dues terrasses 

exteriors per a cada façana. 

La planta sisena existeix una habitatge amb sala d‟estar, cuina, 1 cambra 

higiènica i tres habitacions. Disposa d‟un balco nomes accessible des de sala 

d‟estar. 

La totalitat de les plantes disposen d‟una alçada lliure de planta de 2,75m 

exceptuant les plantes cinquena i sisena on aquesta es menor i fixa amb una 

alçada de 2,60 metres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Home plant 

It is located on the 5 first floors, there are different layouts hosting various offices. 

The stairways and elevator are on the far left of the building and it has a lobby 

distribution. 

The first and third floors have the same distribution, the plant is divided into four 

local offices, and we find a toilet in each. 

The second floor has a direct access to the lobby of scale and the whole plant is 

part of the same premises. This will have four bathrooms. 

The fourth floor is divided into two premises. The local in the façade part has an 

outdoor terrace for the built loss that occurs due to the birth of the sloping roof. 

Finally the fifth floor has a single access from the lobby staircase. It is divided into 

a central space with different indoor units and two outdoor terraces for each 

facade. 

In the sixth floor there is a house with living room, kitchen, three bedrooms and 1 

toilet. It has a balcony only accessible from the living room. 

The whole floors have a plant height of 2,75m fifth and sixth floors except where 

it is smaller and fixed with a height of 2.60 meters. 
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Estat actual de l’edifici 

Sistema sustentació 

- Subsistema Cimentació: 

No es pot constatar in situ ni per documentació quin es la morfologia i l‟esta de 

conservació de fonamentació existent, no obstant es suposa un cimentació de 

sabata de formigó aïllada. Es creu que aquesta es la solució que s‟adopta per 

resoldre la cimentació, ja que segons la data de construcció i la metodologia 

estructural que s‟empra en l‟edifici fa pensar que la solució de fonamentació 

per sabata aïllada és la més lògica.  

- Subsistema estructura vertical: 

L‟estructura vertical es resol per mitjà de pilar de perfil metàl·lic de secció 

continua HEB 220, units a l‟estructura horitzontal principal per mitjà de 

soldadura. En l‟actualitat l‟estructura portant vertical es troba vista i amb una 

protecció contra el foc per mitjà de pintures ignifugues. Cal remarcar el bon 

estat de conservació tan de l‟estructura com de la seva protecció en front al 

foc. 

- Subsistema estructura horitzontal: 

L‟estructura horitzontal es resol per mitja d‟un forjat ceràmic que descansa 

sobre jàsseres de perfil metàl·lic IPN.  

Les jàsseres es troben unides a l‟estructura vertical per mitja des soldadura tant 

en l‟ala dels perfils i com a un perfil de sustentació de suport en forma de “L”. 

Tal  i com succeeix amb l‟estructura vertical metàl·lica aquesta també  es troba 

vista i protegida al foc per mitjà de pintures intumescents. 

El forjat ceràmic es forma a partir de biguetes de base ceràmica i armadura 

d‟acer formigonades in-situ i un entrebigat de revolto ceràmic, posteriorment es 

formigona la totalitat del forjat. Es suposa la connexió del forjat amb les 

biguetes per mitjà d‟armadures de connectors a negatius perllongades a les 

jàsseres. 

 

Current Status of the building 

Sistema sustentació 

-  Subsystem Laying of foundations: 

It cannot be observed in situ neither by documentation what is the morphology 

and state conservation of the existing foundation, but a concrete foundation 

shoe isolated can be supposed. It is believed that this is the solution adopted to 

solve the foundation, since according to the date of construction and structural 

methodology used in the building it suggests that the solution to shoe isolated 

foundation is the most logical. 

- Subsystem vertical structure: 

The vertical structure is formed by a continued metallic pillar profile section HEB 

220, attached to the main horizontal structure by welding. In the present the 

supporting structure is vertical and a fire protection has been made by using 

fireproof paint. It‟s important to say the good condition of the structure and its 

fire protection. 

-  Subsystem horizontal structure: 

The horizontal structure is solved by means of a forged ceramic resting on 

beams profile metallic IPN. 

The beams are attached to the vertical structure by welding east since both the 

wing profiles and profile support as a support in the form of "L". Just as with the 

vertical metal structure frame this one is also seen and it is fire protected is with 

intumescent paint. 

The forged ceramic is formed by joists and steel armor ceramic base cemented 

in- situ and between beams with ceramic revolt; the entire forged is later 

concreted. The forged connection is supposed to be done with beams through 

negative reinforcement connectors prolonged the beams. 
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Com en l‟estructura vertical cal remarcar que l‟horitzontal es troba en bon estat 

de conservació. 

- Subsistema coberta: 

La coberta es resol per mitja d‟una coberta inclinada a dues aigües, emprant la 

mateixa tipologia estructural que la resta de forjats horitzontals. El revestiment 

exterior es a base d‟una primera capa de rajol ceràmic i una posterior capa de 

pintures al silicats. 

Sistema envoltant i acabats 

- Subsistema façana principal i posterior: 

Ambdues façanes es composen el seu cos central per uns elements 

prefabricats en forma “V” que alternen la seva disposició còncava o convexa 

donant lloc al dentat de les tribunes. Les peces prefabricades descansen per la 

unió a un mur interior d‟obra de fabrica de totxana de 10 cm de gruix. Les 

peces exteriors disposen d‟un acabat superficial de granit rentat al àcid, per la 

part interior l‟acabat es a base d‟un esquerdejat, posterior lliscat de guix i amb 

una capa final de pintures al plàstic llis. Els tancament de les oficines són a base 

de bastiments metàl·lics sense trencament del pont tèrmic i un envidrament a 

base d‟un vidre simple. 

El basament de la façana principal es resol amb murs de totxo macís revestits 

per la part inferior per pedra artificial i la part superior per un arrebossat de 

morter de calç. El revestiments de peces de pedra artificial s‟usa també per al 

acabat dels pilars que apareixen en aquesta part.  

Els cossos laterals de la façana principal es composen a base d‟una fulla 

d‟obra de fàbrica de 30 cm de gruix de totxo macís revestida per una capa de 

morter de calç i posterior revestiment final a base de plaques grecades de zinc 

per la part exterior. Per la part interior l‟acabat es a base d‟un esquerdejat i 

lliscat de guix amb un revestiment superficial de pintures al plàstic llis. 

Els laterals i el basament de la façana posterior es desenvolupen a partir de 

murs de tancament d‟un gruix de 30 cm a base de totxo macís amb un  

As in the vertical structure it should be noted that the horizontal is in good 

condition. 

- Subsystem covers: 

The cover is solved by means of a sloping roof gable, using the same structural 

typology as in the other horizontal slabs. The outer shell is made from a first layer 

of ceramic tile and a subsequent layer of silicate paints.  

Surround System and finishes 

- Subsystem main front and rear : 

Both facades‟ central bodies are composed by prefabricated elements with a 

"V" form which alternate concave or convex positions resulting in teeth of the 

stands. Prefabricated pieces are based on binding to a wall interior masonry of 

10 cm thick. 

The external parts have a finished surface of granite washed on acid, on the 

interior part the finish is based on a mortar, plaster and slipped back with a final 

layer of paint on smooth plastic. The closure of the offices is based on metal 

constructions without thermal break and a glazing based on a simple glass. 

The basement of the main facade is solved with brick walls clad mace to the 

bottom to the top and artificial stone for lime mortar plastering. The coatings of 

artificial stone pieces are also used to finish the pillars that appear in this part. 

The side parts of the facade are made of a masonry blade 30 cm thick brick 

mace covered by a layer of lime mortar and subsequent final coating made of 

corrugated zinc plates for the exterior. For the interior, the finish is based on a 

mortar and gypsum plaster coating with a smooth plastic surface of the 

paintings. 

 

The sides and base of the rear are developed from closing walls of 30 cm 

thickness of brick with a mace for lime mortar and then painted with silicate 

paints, the inner lining is made of mortar and gypsum plaster and the paint is 

finished with smooth plastic . 
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revestiment exterior per morter de calç i posterior pintat per pintures al silicat, el 

revestiment interior es realitza per un esquerdejat i lliscat de guix i un acabat 

final de pintures al plàstic llis. 

- Subsistema façana lateral: 

La façana lateral amb orientació Nord-Est es desenvolupa a partir d‟un mur de 

15 cm de gruix de totxo macís, revestit per la cara exterior per una primera 

capa a base d‟un morter de calç i una ultima capa superficial per plaques 

grecades de zinc. Per la cara interna el revestiment de les zones humides es 

resol a base d‟un alicatat de peces ceràmiques de geometria quadrada, en la 

resta de tancament el revestiment d‟acabat es realitza per un esquerdejat i 

lliscat de guix amb una última capa final de pintures al plàstic llis. 

- Subsistema mitgera: 

La paret divisòria entre edificis es troba orientada al Nord-Oest i es resol amb un 

mur de 15 cm de gruix de totxo macís, No es troba revestit per la seva cara 

exterior. Per la cara interna el revestiment de les zones humides es resol a base 

d‟un alicatat de peces ceràmiques de geometria quadrada, en la resta de 

tancament el revestiment d‟acabat es realitza per un esquerdejat i lliscat de 

guix amb una última capa final de pintures al plàstic llis. 

Sistema compartimentació i acabats 

- Subsistema divisòries: 

El murs divisors entre el nucli d‟escales i les zones d‟us privatiu es composen per 

divisòries de 15 cm de gruix a base de totxo macís.  Els envans divisoris entre 

oficines i divisoris entre oficines i distribuïdors comuns es realitzen per mitjà 

d‟envans d‟obra de fàbrica de totxana de gruix 10 cm. Per últim es localitzen 

dos tipologies d‟envanets divisors interiors en les unitats privatives un primer grup 

compost per obra de fàbrica de supermaò i un segon grup per elements de 

plaques de DM amb acabat de melamina i vidre simple sobre bastiment 

d‟alumini. 

 

 

- Subsystem front side: 

The front side facing Northeast is developed from a wall 15 cm thick brick mace, 

covered on the outside by a first layer based on a lime mortar and final layer 

corrugated plates zinc. For the inner lining of wetlands, it is solved with a 

ceramic tiled geometry of square and on the other end the coating finish is 

done by a mortar and gypsum plaster with a final coat of smooth plastic paint. 

- Subsystem dividing : 

The dividing wall between buildings is oriented northwest and solved with a wall 

of 15 cm thick brick mace is not covered by the outer face. For the inner lining 

of wetlands, it is solved based on a ceramic tiled of squared geometry, on the 

other end of the finished coating it is done by a mortar and gypsum plaster with 

a final coat of smooth plastic paint. 

System partitioning and finishes 

- Subsystem divisions  

The dividing walls between the core areas of stairs and private use are made by 

dividing of 15 cm thick brick base mace. The dividing walls between offices and 

dividing between offices and distributors are performed through common walls 

of brick masonry of 10 cm of thickness. Finally, there can also be located two 

types of indoor units little partitions divisors proprietary first group consisting of 

masonry super- group elements and a second plate of DM melamine finish and 

glass construction on simple aluminum. 
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- Subsistema acabats verticals: 

El revestiment dels murs de les diferents tipologies d‟obra de fàbrica es a base 

d‟uns esquerdejat de guix i posterior pintat al plàstic llis en les zones interior de 

les unitats privatives i un revestiment d‟esquerdejat i lliscat de guix i posterior 

pintat al plàstic llis de les zones comunes. El revestiment de les zones humides es 

realitza per peces ceràmiques de geometria quadrada. El sòcol interior dels 

unitats privades es soluciona per pintures de poliuretà amb una alçada de 15 

cm, per contra el sòcol de les zones comunitàries es resol per mitja de peces de 

gres porcel·lànic. 

- Subsistema acabats horitzontals: 

Els sostres de les zones humides es realitzen per mitja d‟un cel ras de plaques de 

guix laminat hidròfug sustentades per estructura de travessers d‟acer 

galvanitzat ancorats al forjat per mitjà de tensors metàl·lics. El sostre interior de 

la resta d‟espais es a base d‟un enguixat lliscat i acabat amb pintures al plàstic 

llis. Per últim el revestiment de sostres exterior s‟efectua per mitjà de plaques de 

xapa ondulada de zinc. 

El paviments de les zones comunitàries és a base de peces rectangular de gres 

porcel·lànic amb acabat superficial polit, col·locades a junt seguit. El paviment 

de les zones interiors de les oficines es de peces rectangulars de terratzo de gra 

gros col·locades a junt seguit. El paviment de l‟habitatge de la planta sisena és 

de parquet multicapa sintètic amb unió encolada, col·locat a l‟anglesa. El 

revestiment exterior de les terrasses es resol per peces rectangulars de rajola 

fina ceràmica de color vermell, col·locades a la mescla. Per últim el paviment 

exterior de la planta soterrani i de les rampes es de formigó amb acabat 

remolinat. 

 

 

 

 

- Subsystem vertical finishes: 

The lining of the walls of the different types of masonry mortar is made on a basis 

of plaster and then painted in smooth plastic parts inside the units and a 

proprietary coating of mortar and gypsum plaster and painted rear smooth 

plastic of the common areas . The coating is made of wetlands ceramic square 

geometry. The socket inside the private units is solved by polyurethane paint 

with a height of 15 cm, however socket communal areas is solved by means of 

porcelain stoneware. 

- Subsystem horizontal finishes: 

The roofs of wetlands are performed through a ceiling of gypsum plasterboard 

waterproof supported by a galvanized steel frame structure anchored by 

wrought metal tensioners. The ceiling inside other spaces is based on a plaster 

and finished with smooth plastic paint. Finally siding exterior ceilings are made of 

corrugated zinc plates. 

The floors of the communal areas are based on rectangular pieces of porcelain 

stoneware with polished surface finish, cabbage sown together in series. The 

surface areas of the inner offices are made of rectangular pieces of terrazzo 

coarse cabbage sown together in series. The floor of the house of the sixth floor 

is glued together with synthetic multilayer parquet, cabbage at English locate. 

The exterior of the terraces is solved by rectangular pieces of fine ceramic tile 

red, cabbage sown in the mix. Finally the pavement outside the basement and 

concrete ramps are finished with swirls. 
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Sistema instal·lacions 

- Subsistema instal·lació d’aigua: 

L‟edifici es troba dotat d‟una instal·lació d‟aigua composta per un únic 

comptador centralitzat d‟acer galvanitzat i uns montans de distribució 

individuals que serveixen a cada unitat d‟us el material d‟aquest es de coure. 

La canonada de subministrament general discorre soterrada, per una altra 

banda els muntant individuals es reparteixen pels diferents patis de 

instal·lacions. 

La instal·lació no disposa de registre de, escomesa, vàlvules antiariet, claus de 

sector ni aixetes de comprovació.  

Cal puntualitzar que en la instal·lació es localitza electròlisi produïda per la fuga 

d‟electrons en la connexió entre materials metàl·lics de diferent part galvànic.  

- Subsistema instal·lació elèctrica: 

L‟edifici es troba dotat d‟una instal·lació elèctrica composta per un únic 

comptador centralitzat, la distribució es realitza per mitja de connexions 

individuals que es reparteixen al llarg de l‟edifici per les zones comunitàries 

sense cap tipus de protecció mes enllà de al pròpia protecció del cablejat. 

Cada local disposa d‟un quadre elèctric individual on es localitzen tan sols els 

mecanisme de pies. 

La instal·lació nos disposa de proteccions en les diferents derivacions, tampoc 

trobem els mecanismes de protecció en els diferents quadres individuals. En el 

local on localitzem el comptador no es dota dels sistemes de protecció que fixa 

la normativa. 

- Subsistema instal·lació d’evacuació: 

L‟edifici consta d‟un sistema d‟evacuació conjunt d‟aigües pluvials i residuals, 

compost per baixants de PVC que discorren per calaixos i patis d‟instal·lacions, 

la totalitat de les terrasses disposen de dues boneres de recollida d‟aigües 

exceptuant el balcó de l‟última planta o l‟evacuació es realitza per mitja de 

canelles. La instal·lació no disposa de ventilació ni de segregació d‟aigües. 

System installation facilities 

- Subsystem water installation: 

The building is equipped with a water Installation consisting on a single 

centralized meter galvanized steel and a vertical distribution of each individual 

unit that serve these, its material is copper. The general supply pipe runs 

underground, on the other hand the individual amounts are distributed by the 

various courtyards install facilities. 

The facility has no record for installation, general connection, antiriot valves, 

taps or key sector verification. 

It should be emphasized that in the facility there is located an electrolysis 

Installation caused by leakage of electrons in metallic materials connection 

between different galvanic part. 

- Subsystem electrical installation: 

The building is equipped with an installed wiring composed by a single 

centralized counter, the distribution is done by means of individual connections 

that are distributed throughout the building communal areas without any 

protection beyond the protection of the wiring itself. Each place has a single 

panel where only the feet from the mechanism are located. 

The installation does not have protections in the different derivations; also there 

are not protection mechanisms in the different individual frames. In the place 

where we locate the meter there are no protection systems although the 

regulation establishes them as compulsory. 

- Subsystem evacuation installation: 

The building is equipped with a set of rainwater and wastewater evacuation 

system, made of PVC downpipes passing yards and drawers Installation facilities, 

all of the terraces have two Boner water collection excluding the balcony or 

rooftop evacuation that is performed through pipes. The installation setup has 

no ventilation or water segregation. 
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Sistema equipaments i altres 

- Subsistema ascensor: 

L‟edifici compta amb dos ascensors electromecànics amb motor asíncron de 

dues velocitats amb reductor de velocitat. Tenen unes dimensions interiors de 

1,20x0,80cm amb doble porta de seguretat, una interna pròpia del ascensor de 

ballesta i una segona abatible en cada replà d‟escala on serveix .  

Els ascensors serveixen des de la planta baixa fins la planta cinquena. La sala 

de màquines es troba ubicada a la planta sisena.  

El sistema d‟elevació per ascensor no disposa en tot el seu recorregut intern de 

punt de llum en cada planta, tampoc s‟aprecia cap sistema de ventilació ni de 

paracaigudes en la part inferior. 

- Subsistema muntacàrregues: 

Aprofitant el forat  del ascensor l‟edifici es dota d‟un muntacàrregues d‟us 

privat per la propietat i compta amb el mateix sistema electromecànic que en 

cas els ascensors amb motor asíncron de deus velocitats amb reductor de 

velocitat. Té unes dimensions interior de 1,50x1,00m amb una única porta 

abatible de seguretat ubicada a cada planta o serveix.   

El muntacàrregues només serveix a la planta soterrani, primera, segona, tercera 

i quarta. L‟accionament del muntacàrregues es realitza per mitja de clau.  

- Subsistema banys i cuines: 

Tots els locals d‟oficines disposen de cambra higiènica dotades per un urinari i 

un lavabo. Exceptuant la planta sisena on localitzem dos cambres higièniques 

ambdues amb banyera, urinari, lavabo i una cuina complerta.  

El servei d‟ACS bé subministrat per mitjà d'un acumulador elèctric. 

 

 

 

 

System and other equipment 

- Subsystem elevator. 

The building has two electromechanical elevators with asynchronous motor with 

two speeds with speed reducer. Interior dimensions are 1,20x0,80cm double 

door security , a lift of its own internal crossbow and a second folding ladder on 

each landing served . 

The lifts serve from the ground floor to the fifth floor. The engine room is located 

on the sixth floor. 

The lift system does not have to lift all the way in the internal point of light on 

each floor, nor seen any ventilation or parachute at the bottom. 

- Subsystem forklift : 

Taking profit of the elevator hole, the building adopts a forklift of private 

property and has the same electromechanical system as the lifts with 

asynchronous motor with speeds springs speeder. Its measures are 1,50x1,00m 

with a single hinged door security located on each floor and serves . 

The forklift only serves in the basement, first, second, third and fourth. The 

operation is performed by the forklift key. 

- Subsystem bathrooms and kitchens : 

All local offices have toilet equipped with a urinal and a toilet. Except the sixth 

floor where two chambers where hygienic both with bath, urinal, toilet and 

kitchen complete are located.  

ACS provided is served by means of an electric accumulator. 
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MD 1.5 Programa funcional estat actual 

PLANTA ENTRESÓL: 

 

PLANTA BAIXA: 

 

PLANTA ENTRESÒL 
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PLANTA PRIMERA: 

 

 

PLANTA SEGONA: 
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PLANTA TERCERA: 

 

PLANTA QUARTA: 
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PLANTA CINQUENA: 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA SISENA: 
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MD 1.6 Marc legal i Normatiu 

El projecte redactat s‟adequa a la normativa urbanística i d‟edificació 

aplicable d‟àmbit estatal, autonòmic i local. 

La parcel·la es situa a sòl d‟equipaments, al districte de Sants-Montjuïc, al 

municipi de Barcelona. Té una qualificació urbanística de 13b que correspon a 

una zona de densificació urbana semi intensiva.  

L‟entitat en estudi be regulada per les següents normatives: 

ÀMBIT GENERAL 

 Normativa urbanística:   

 l‟art. 222. de les NN.UU, així com les modificacions dels articles 176, 

178 i 180 de les OME i l‟Ordenança Metropolitana de Rehabilitació. 

 Als edificis ajustats al planejament els hi serà d‟aplicació la 

normativa vigent, a més de les modificacions dels articles 176, 178 i 

180 de les OME i l‟Ordenança Metropolitana de Rehabilitació. 

REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT 

 Normativa accessibilitat: 

 R.D.173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el CTE, aprovat 

pel R.D. 314/2006, de 17 de març, en matèria d‟accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat (DB-SUA 9 

Accessibilitat). 

 Decret 135/1995, de desplegament de la Llei, de 25 de novembre, 

anomenat CODI D‟ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, que preveu 

segons el tipus d‟edifici. 

 

 

 

 

 

 Normativa habitabilitat:  

 Decret 55/2009, sobre les condicions d‟habitabilitat dels habitatges. 

Quan es tracti d‟una reconversió del seu ús original al d‟habitatges 

en més del cinquanta per cent de la seva superfície sobre rasant 

hauran de complir l‟annex 1, excepte el seu apartat 2.7. 

 Els edificis que reconverteixin el seu ús original al d‟habitatges en 

superfície sobre rasant igual o menor al cinquanta per cent han da 

complir els apartats 1 i 3 de l‟annex 1. 

 S‟aplica el CTE, amb les limitacions dels Documents Bàsics i 

contemplant possibles solucions alternatives. DB SU. 

 s'aplica als elements afectats per la reforma sempre que millorin les 

condicions de seguretat existents. 

PROTECCIÓ 

  Normativa incendis:  

El DB-SI del CTE. 

 Seran d‟aplicació als elements afectats per la reforma sempre que 

impliqui més adequació al BD-SI. En qualsevol cas NO es reduiran 

les condicions preexistents abans de les obres. 

 Normativa soroll: 

 NBE-CA-88 Condicions acústiques als edificis, O. 29/9/88 (BOE: 

8/10/88) 

 Llei de protecció contra la contaminació acústica, Llei 16/2002 

(DOGC: 3675) 

 Llei del soroll, Llei 37/2003, (BOE:276) 
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INSTAL·LACIONS 

 Normativa plaques solars:  

 Ordenança Municipal sobre Captació solar Tèrmica. 

 El DB-HE 4 del CTE. 

 El Decret 21/2006 d‟Ecoeficiència. 

Li seran d‟aplicació els paràmetres equivalents a una obra nova 

construcció. 

 Normativa Telecomunicacions: 

 El R.D. 346/2011 “Reglament regulador de les infraestructures 

comunes de telecomunicacions per a l‟accés als serveis de 

telecomunicació al interior de les edificacions”. 

 Normativa Instal·lació Tèrmica:  

 CTE  DB HE-2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques, RD 314/2006, 

de 17 de març de 2006 (BOE: 28/03/2006) 

 - Modificació per RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007) 

  - Correcció d'errors (BOE: 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, O. 3/06/99 

(DOGC: 11/05/99) 

 Requisits mínims de rendiments de les calderes, RD 275/1995 

 Directiva 97/23/CE relativa als equips de pressió, RD 769/99 (BOE: 

31/06/99) 

 Reglament d'aparells a pressió, RD 1244/79 (BOE: 29/5/79)  

- Modificació (BOE: 12/3/82)  

- Correcció d'errors (BOE: 28/6/79) 

 RITE Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, RD 1027/2007 

(BOE: 29-08-07) - Correcció d'errors (BOE: 28/2/2008) 

 

 Normativa Instal·lació Eléctrica:  

 CTE  DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica, RD 

314/2006 (BOE:28/03/2006) 

 RD 1955/2000 Regulació de transport, distribució, subministrament i 

autorització d'instal·lacions elèctriques. (BOE 27-12-00). 

 RD 842/2002 - REBT Reglament electrotècnic baixa tensió (BOE 18-09-

02) 

 RD 1890/2008 Reglamento eficiència energètica en instal·lacions 

il·luminat públic exterior i les seves I. T.C. (BOE 19-11-08) 

 Procediment administratiu per a l'aplicació del reglament 

electrotècnic de baixa tensió, Inst. 9/2003, del 9 de setembre. 

 Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació, 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 CTE  DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació, 

RD 314/2006, 17 de març de 2006 (BOE: 28/03/2006)  

- Modificació per RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007)  

- Correcció d'errors (BOE: 20/12/2007 i BOE: 25/1/2008)  

 CTE DB EL SEU-1 Seguretat al davant al risc causat per il·luminació 

inadequada, RD 314/2006, 17 de març de 2006 (BOE: 28/03/2006)  

- Modificació per RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007)  

- Correcció d'errors (BOE: 20/12/2007 i BOE: 25/1/2008) 
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 Normativa Instal·lació aigua: 

 Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua per al consum humà RD 

140/2003 (BOE:21/02/03) 

 Normativa bàsica per a les instal·lacions interiors de subministrament 

d'aigua, O. 9/12/75 (BOE:13/1/76) 

 DB-HS-4 Salubritat: subministrament d'aigua de el CTE  R. Decret 

314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE: 28/03/06)  

- Modificació per RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007)  

- Correcció d'errors (BOE: 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 DB-HS-4 Salubritat: contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 

de el CTE R. Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE: 28/03/06)  

- Modificació per RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007)  

- Correcció d'errors (BOE: 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 Condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i control de la 

legionel·losis, D 352/2004 (DOGC: 29/07/2004) 

 Criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis, 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

 Regulació de comptadors d'aigua freda, O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 Normativa Instal·lació de recollida i evacuació de residus: 

 CTE  DB HS-2  Recollida i evacuació de residus, RD 314/2006, 17 de 

març de 2006 (BOE:28/03/2006) 

- Modificació per RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007)  

- Correcció d'errors (BOE: 20/12/2007 i BOE: 25/1/2008)  

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CALITAT 

 O. FOM 2060/2002 Acreditació de laboratoris d'assajos per al control 

de qualitat de l'edificació. (BOE 13-08-02) 

 FOM 898/2004 Laboratoris d'assajos per al control de qualitat de 

l'edificació (BOE 07-04-04) 

 Disposicions per a la lliure circulació dels productes de construcció, RD 

1630/1992, de 29 de desembre. - Modificació RD 1329/1995 

 Control de qualitat en l'edificació, D 375/88 (DOGC: 3/8/98)  

- Correcció d'errors (DOGC: 24/2/89) 

 Criteris d'utilització en obra pública de determinats productes utilitzats 

en edificació, R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

 Actualització de les fitxes d'autorització d'ús de sistemes de forjats,  

 R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
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MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte  

El projecte proposa el canvi d‟ús de l‟edifici existent d‟us industrial/oficines a ús 

residencial, produint una petita intervenció estructural consistent en anul·lar la 

reserva d‟espai de muntacàrregues i generar un nou forjat unidireccional per 

augmentar la superfície destinada a la cuina en els habitatges ubicats a la 

porta número 2 de cada planta, amb el compliment de la normativa 

urbanística i d‟edificació vigents.  

En l‟edifici s‟implantaran 10 habitatges distribuïts entre la planta entresòl i la 

planta cinquena. La superfície de planta sisena es projecten dos aprofitaments 

un primer consisteix en una reserva de trasters individuals per a cadascun dels 

habitatges i una segona reserva de superfícies per donar cabuda a les 

instal·lacions centralitzades i individuals  que es preveuen. 

L‟entorn de l‟edifici no es veu afectat per les obres proposades en projecte, ja 

que no es modifiquen cap dels paràmetres existents per la seva part exterior de 

l‟edificació que es donaven fins l‟actualitat. En el mateix cas es troba la 

ordenació i urbanització dels espais exteriors, totalment consolidats i on el 

projecte no intervé. 

MD 2.2 Condicionants per part de la normativa 

 NORMATIVA URBANÍSTICA 

OMR. ORDENANCES METROPOLITANES DE REHABILTIACIÓ. 

- Per a actuacions consistents en un canvi d‟us aquestes es troben 

subjectes a les condicions d‟habitabilitat fixades per les OME. ART.14 

- Les noves instal·lacions es regiran per les determinacions  de les 

respectives normes bàsiques i reglaments que siguin d‟obligat 

compliment. ART. 21 

- Es podran realitzar les reserves d‟espai per a aparcament quan aquestes 

es puguin afrontar en aparcaments públics o privats propers, sense 

entorpir les àrees de circulació i estacionament. ART.22 

OME. ORDENANCES METROPOLITANES D’EDIFICACIÓ. 

- No es necessari efectuar el 12% de patis en aquells edificis on no es trobi 

exhaurida la totalitat de la profunditat edificable. ART.178 

- El nombre d‟habitatges no podrà ser superior a la relació que resulti de 

dividir la superfície total construïda pel mòdul de 100m². ART.180.  

 

 NORMATIVA HABITABILITAT 

OME. ORDENANCES METROPOLITANES D’EDIFICACIÓ I DECRET 141/2012 SOBRE 

CONDICIONS MÍNIMES D’HABITABILITAT. 

SUPERFÍCIE ÚITL 

- La superfície mínima útil interior dels habitatges no serà inferior a 36 

metres quadrats per a un nombre de persones màxim de 2, per cada 

persona que excedeixi la superfície s‟augmentarà en 10 m². 

PROGRAMA FUNCIONAL 

- Tots els habitatges han d‟estar dotats com a mínim d‟una: 

o Estança 

o Menjador 

o Cambra higiènica 

o Cuina 

o Vestíbul 

o Emmagatzematge general 

o Armari per a roba 

ALTURA 

- L‟altura mínima permesa es de 2,50 exceptuant cambres higièniques, 

cuines i espais de circulació on no serà inferior a 2,20. 
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COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR 

- Les cambres higièniques sempre han de ser recintes independents. 

- Els dormitoris s‟han de poder independitzar exceptuant en programes 

funcionals per  dues persones que podrà quedar lliure a la resta d‟espais 

menys a les cambres higièniques. 

BUITS PER A IL·LUMINACIÓ I VENTILACIÓ 

- Els espais destinats a estança, menjador, cuina i dormitoris tindran buits 

per il·luminació i ventilació natural. 

- La il·luminació i ventilació serà d‟almenys 1/8 de la seva superfície útil, 

compatibilitzada entre 0 i 2,50 metres d‟alçada respecte el paviment. 

DORMITORI INDIVIDUAL 

- La superfície mínima serà de 6 m², inclosa la superfície de l‟armari 

encastat. 

- S‟ha de poder inscriure un quadrat de 2,00 metres de costat lliure 

d‟obstacles. 

DORMITORI DOBLE 

- La superfície mínima serà de 8 m², inclosa la superfície de l‟armari 

encastat. 

- S‟ha de poder inscriure un quadrat de 2,00 metres de costat lliure 

d‟obstacles en cas que la previsió de col·lació dels llits sigui un a 

continuació del altre, per contra si el llits es situen en paral·lel l‟amplada 

mínima serà de 2,40 m. 

DORMITORI DOBLE CONJUGAL 

- La superfície mínima serà de 10 m², inclosa la superfície de l‟armari 

encastat. 

- S‟ha de poder inscriure un quadrat de 2,60 metres de costat, lliure 

d‟obstacles. 

 

SALA ESTAR I MENJADOR 

- S‟ha poder inscriure un cercle de diàmetre de 2,80 metres, i tenir espai de 

contacte amb la façana de 2,20 metres, sense que s‟admeti 

estrangulacions de menys de 1, 60 metres 

CUINA 

- El banc de treball haurà de tenir un ample mínim de 50 cm i un espai lliure 

situat en contacte amb aquest taulell tindrà un ample mínim d‟un metre 

(1,00). 

- En el cas d‟estar integrada en la zona menjador o sala d‟estar la 

superfície vertical oberta no ha de ser inferior a 3,50 metres quadrats. 

- La cuina disposarà d‟un conducte d‟extracció de fums de cuina a sortida 

a coberta o a la part superior de l‟edifici. 

BANY 

- Cada habitatge independent posseirà com a mínim un bany compost 

de dutxa, vàter i lavabo, al qual es pugui accedir sense passar per 

dormitoris i cuines. Si l‟accés hagués de fer-se a traves de menjador o 

cuina-menjador , haurà de quedar separat d‟aquestes estances per un 

local de doble porta. Als habitatges amb programa funcional de 2 

persones es podrà accedir a través del dormitori. 

- Els vàters es dotaran de sifó hidràulic. 

- La ventilació del bany podrà efectuar-se, be directament a l‟exterior o al 

pati de ventilació o de llums, bé mitjançant qualsevol altre sistema de 

ventilació híbrid o mecànic. 

ESPAI PER A EMMAGATZEMATGE 

- L‟espai tindrà unes dimensions de 2,20 x 1,00 x 0,60 metres per a 

habitacions de 6 metres quadrats. Per a habitacions de més de 8 metres 

quadrats les dimensions seran 2,20 x 1,50 x 0,60 metres. 
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ESPAI PER A RENTAR ROBA 

- Si la rentadora s‟ubica en dins d‟una cambra higiènica tindrà la 

consideració de dotació fixa, als efectes de complir les condicions 

d‟accessibilitat. 

ESTENEDOR 

- En tots els habitatges s‟ha de preveure un espai per a l‟eixugada natural 

de la roba, en cas de d‟impossibilitat derivada de la normativa es preveu 

l‟eixugada mecànica. 

DOTACIONS I EQUIPS 

- Tots el habitatges han de disposar de: 

o Aigua calenta i freda sanitària 

o Sanejament 

o Electricitat 

o Telecomunicacions 

o Porter electrònic 

FAÇANA MÍNIMA 

- El perímetre mínim de façana exigible als habitatges (L) es determina en 

funció de la seva superfície útil (S), i no podrà ser inferior a la relació S/9 

mesurada en metres lineals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORMATIVA ACCESSIBILITAT 

OME, DECRET 135/1995, DECRET 141/2012, CTE DB SUA9 I TINSCI DT-4 

EDIFICI 

- L‟accés al edifici es farà per mitjà d‟un itinerari accessible complint amb 

les condicions següents: 

o S‟ha de fer per mitjà d‟un espai d‟us públic 

o Desnivells no s‟admeten esgraons, s‟han de dotar d‟un sistema de 

rampa segons el SUA1, ascensor o salva escales. 

o Espais de gir s‟ha de poder inscriure un diàmetre de 1,50 metres 

lliure d‟obstacles 

o Passos i passadissos amplada mínima de 1,10 metres 

o Portes amplada mínima de 80 cm, altura de mecanismes 

compresa entre 0,80 i 1,20 metres. S‟ha de poder inscriure un cercle 

de 1,20 lliure del abatiment de les portes. 

o Els elements mòbils en el paviment  tals com catifes i moquetes 

estaran encastats o fixats. Per tal de permetre la circulació i 

arrastrada d‟elements pesats, cadires de rodes, etc., els terres seran 

resistents a la deformació. 

o Les pendents en sentit de l‟anada seran inferiors al 4% i les 

transversals al 2%. 

- Accessibilitat entre plantes: 

o Es dotarà l‟edifici d‟almenys un ascensor i una escala 

o L‟espai de zona d‟espera del vestíbul serà la existent 

o L‟espai de zona d‟espera del replà de plantes pis serà la existent 

o Ample del passadís accés al ascensor serà la existent 

o L‟ample d‟escala ha de ser com a mínim de 80 cm millorant el 

sistemes d‟evacuació amb aplicació d‟un extintor 21A-113B, un 

punt de llum d‟emergència en cada replà. 

o Amplada del forat del ascensor serà la necessari per la seva 

instal·lació 

o Longitud forat ascensor serà la necessari per la seva instal·lació 
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o Separació de finestres a pati de llum qualsevol, garantint la 

protecció i ventilació acord 

o Separació paret pati de llums qualsevol 

o Ocupació pati parcel·la qualsevol 

o Alçada lliure d‟accés al ascensor 2,00 metres mínim. 

HABITATGES ACCESSIBLES: 

- Desnivells no s‟admeten esgraons 

- Passadissos i passos amplada lliure 1,10 metres 

- Vestíbul diàmetre lliure sense obstacles 1,50 metres podent ocupar 

l‟abatiment de les portes 

- Portes amplada de pas mínim de 0,80 cm dins de marc, mecanismes 

d‟obertura i tancament situats a una alçada entres 0,80 i 1,20 metres. E 

ambdues cares. 

- L‟estança principal ha de tenir un espai de gir de 1,50 metres de 

diàmetre lliure d‟obstacles, considerant el mobles. 

- Dormitoris han de tenir un espai de gir de 1,50 metres de diàmetre lliure 

d‟obstacles, considerant el mobles. Apart d‟aproximació i transferència 

d‟un costat i al peu d‟amplada 90 cm com a mínim. 

- Cuina ha de tenir un espai de gir de 1,50 metres de diàmetre lliure 

d‟obstacles, considerant el mobles. L‟alçada de el taulell de treball de 

màxima de 0,85 cm. Un espai lliure sota pica i cuina mínim de 70 x 80 x60 

cm. 

- Bany almenys ha de disposar: 

o  Espai de gir de diàmetre 1,50 lliure d‟obstacles. Les portes abatibles 

cap a l‟exterior o corredisses.  

o El lavabo tindrà un espai lliure inferior de 70 x 50 cm amb una 

alçada inferior a 85 cm. 

o L‟inodor l‟espai de transferència lateral amb una amplada lateral 

mes gran de 80 cm i una alçada de seient entre 45 i 50 cm. 

o Dutxa espai de transferència lateral més gran de 80 cm i el 

paviment enrassat amb pendent d‟evacuació inferior al 2 cm. 

o Aixetes automàtiques manual de tipus mono comandament amb 

palanca allargada del tipus gerontològic. Aproximació horitzontal 

des de el seient inferior a 60 cm. 

- Terrassa espai lliure de gir 1,20 metres de diàmetre i un bastiment 

d‟obertura amb un  ressalt inferior a 5 cm. 
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 NORMATIVA INCENDIS 

CTE DB SI, SEGURETAT CONTRA INCENDIS 

DB SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR 

COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D‟INCENDI 

- L‟edifici es tindrà que compartimentar en sectors d‟incendi segons la 

taula 1.1 

- Segons normativa locals, vestíbuls y escales no formaran part del mateix 

sector.  

- Segons taula 1.2  la resistència de parets i sostres que separin sectors serà 

de EI120 per a una alçada d‟evacuació  entre 15 i 28 metres. 

- Les portes que delimitin sectors d‟incendi tindran una resistència al foc de 

la meitat de la resistència exigida al parament. 

LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL 

- Els local destinats a ubicar instal·lacions i equips de regulació tals com 

transformadors, maquinària ascensors i comptadors elèctrics es regiran 

apart pels seus reglaments específics. 

- Els trasters tindran una qualificació de risc baix. 

- Locals d‟instal·lació elèctrica i de distribució risc baix. 

- La resistència al foc de l‟estructura portant serà de R90 per a risc baix 

R120 per a risc mitjà. 

- La resistència al foc de parets i sostres que separen sectors d‟incendis EI90 

per a risc baix i EI120 per a risc mitjà. 

- Màxim recorregut fins a la sortida d‟algun local no superior a 25 metres. 

ESPAIS OCULTS. PAS D‟ISNTAL·LACIONS A TRAVES DE SECTORS D‟INCENDIS 

- La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de tenir 

continuïtat en els espais ocults garantint la mateixa resistència al foc, els 

registres es poc reduir a la meitat. 

- La resistència en elements de compartimentació es tindrà que mantenir 

en els punts on els elements son travessats per elements de instal·lacions, 

excloses les penetracions on la secció no superi els 50 cm². Es podrà optar 

per elements que obturin el pas o elements de tal tals com comportes, els 

quals han de garantir la resistència al foc del sector. 

REACCIÓ AL FOC DEL ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE MOBILIARI 

- Els revestiment de sostres i parets de les zones ocupades hauran de tenir 

una reacció al foc de C-S2, i per a paviments EFL. 

- Per passadissos i escales protegides els sostres i parets tindran una reacció 

al foc de C-S3, do i els paviments de CFL-S1. 

- Per a zones d‟instal·lacions, els sostres i parets tindran una reacció al foc 

de B-S3,do i els paviments BFL-S2. 

DB SI 2 PROPAGACIÓ EXTERIOR 

MITJANERES I FAÇANES 

- El elements verticals separador tindran una resistència al foc EI120. 

- Per a façanes a 180° tindrem es requereix un radi de separació de 0,50 

metres. 

- La separació vertical entre obertures de diferents sectors serà de més 

d‟un metre d‟alçada. 

- La resistència la foc per a revestiments de façana serà de B-S3, d2.  

COBERTES 

- La resistència al foc de les cobertes serà REI60. 
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DB SI 3 EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

CÀLCUL DE LA OCUPACIÓ 

- El càlcul per ús residencial d‟ocupació serà de 20 metres quadrats per 

persona. 

NUMERO DE SORTIDES I LONGITUD DE RECORREGUTS 

- El nombre de sortides per planta serà de 1 unitat. 

DIMENSIONAT ELEMENTS D‟EVACUACIÓ 

- L‟amplada de l‟escala serà d‟un metre, en casos on no pugui tenir 

aquesta amplada s‟admetran amplades inferiors fins a 80 cm si es dota 

l‟escala amb enllumenat d‟emergència i un extintor 21A-113B en cada 

replà. 

PROTECCIÓ D‟ESCALES 

- L‟escala serà protegida per a evacuació descendent. 

PORTES SITUADES EN ELS RECORREGUTS D‟EVACUACIÓ 

- La porta de sector del vestíbul d‟independència de l‟escala serà de 

resistència al foc EI260-C5, no s‟exigeix obertura en sentit de l‟evacuació 

per no superar el nombre previst de persones que fixa la norma. 

SENYALITZACIÓ DELS MEDIS D‟EVACUACIÓ 

- Col·locació d‟una senyal amb el rètol “ SORTIDA D‟EMERGÉNCIA” en 

qualsevol sortida prevista per a evacuació. 

DB SI 4 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

DOTACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

- Segons taula 1.1 del apartat s‟ubicarà un extintor d‟eficàcia 21A-113B 

cada 15 metres de recorregut des de l‟origen d‟evacuació de cada 

planta. 

 

 

SENYALITZACIÓ MANUAL CONTRA INCENDI 

- Tots els medis de protecció estaran senyalitzats amb senyals de 210 x 210 

mm en distàncies inferiors a 10 metres. 

DB SI 5 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS 

- L‟amplada lliure mínima de 3,5 metres i l‟alçada mínima lliure de 4,5 

metres. 

- La capacitat portant del vial ha de ser d‟almenys 20 KN/m². 

ENTORN DELS EDIFICIS 

- L‟edifici tindrà que disposar d‟un espai d‟evacuació exterior amb les 

característiques següents: 

o Amplada mínima lliure 5 m. 

o Alçada lliure la del edifici. 

o Separació màxima del vehicle de bombers a la façana del edifici 

de 18 metres. 

o Distancia màxima als accessos necessaris de 30 metres. 

o Pendent màxima 10%. 

o Resistència al punxonament del sòl de 100 KN sobre 20 cm de 

diàmetre. 

ACCESSIBILTIAT PER FAÇANA 

- Facilitar l‟accés a cada edifici de forma que l‟alçada de cada replanell 

de finestra respecte al nivell de planta no sigui major 1,20 metres. 

- Dimensions horitzontals de les obertures seran almenys de 0,80 x 120 

metres respectivament. 

- No es poden instal·lar en façana elements que impedeixin o dificultin 

l‟accés. 
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DB SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

RESISTÈNCIA AL FOC DE L‟ESTRUCTURA 

- La resistència la foc ve determinada per la taula 3.1 d‟aquest apartat 

sent les resistències de R90 i R120 per a instal·lacions d‟electricitat i 

telecomunicacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORMATIVA TELECOMUNICACIONS 

RD 346/2011 REGLAMENT DE TELECOMUNICACIONS 

SERVEIS MÍNIMS 

- Captació, adaptació i distribució fins a punts de connexió dels senyals de 

radiodifusió sonora i televisió procedents d‟emissions terrestres. 

- Distribució fins a punt de connexió dels senyals de radiodifusió sonora i 

televisió procedents d‟emissions per satèl·lit. 

- Infraestructura necessària que permeti la connexió de les diferents 

entitats privatives i/o comunes de l‟edifici a les xarxes dels operadors 

habituals per  a l‟accés dels serveis de telefonia disponibles al públic i per 

a l‟accés als serveis de telecomunicacions de banda ampla. 

PREVISIÓ D‟ESPAÏS 

- Dimensions arqueta d‟entrada de 60 x 60 x 80 cm. 

- Canalització externa 4 tubs de 63 mm de diàmetre cadascun. 

- Punt d‟entrada general de registre de paret de 45 x 45 x 12 cm. 

- Canalització d‟enllaç 4 tubs d‟entrada inferior de 63 o 40 mm de 

diàmetre. 

- Canalització  d‟entrada superior d‟enllaç 2 tubs de 40 mm de diàmetre. 

- RITI de dimensions mínimes de 2,00 x 1,50 x 0,50 metres. Amb les 

característiques que exigeix la normativa. 

- RITS de dimensions mínimes de 2, 00 x 1,50 x 0,50 metres. Amb les 

característiques que exigeix la normativa. 

- Canalització principal de 6 tubs de 50 mm de diàmetre. Ubicació 

pròxima al ascensor o a l‟escala. Resistència al foc dels conductes d‟obra 

de fàbrica de EI120 elements tallafocs cada 3 plantes i registres EI30 en 

cada planta. 

- Registres secundaris seran de dimensions de 50 x 70 x 15 cm. 

- Canalització secundaria la comunitària seran 4 tubs de diàmetre 25 mm. 

L‟accés de canalització secundaria als habitatges 3 tubs de diàmetre 25 

mm. 
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- Registre de pas per a canalitzacions secundaries comunitàries de 

dimensions de 36 x 36 x 12 cm. Registre de pas per a canalitzacions 

secundaries d‟accés al habitatge dimensions de 10 x 10 x 4 cm. Registre 

per a canalitzacions interiors de cable coaxial de 10 x 16 x 4 cm. 

- Registre d‟acabament de xarxa encastats a envans d‟una envoltant de 

50 x 60 x 8 cm. 

- Canalització interior d‟usuari configuració en forma d‟estrella amb els 

registres de pas necessaris. Tubs independents, encastats i de 20 mm. 

- Registre de presa reserva de: 

o Estances principals 2 cables parells trenats, 1 cable coaxial per a 

TBA i 1 cable coaxial per a RTV 

o Resta d‟estances exclosos banys i trasters, 1 cable parell trenat i un 

cable RTV coaxial. 

o A prop del PAU un registre de presa que permeti la seva 

configuració. 

- Equips de captació, adaptació i distribució de senyal RTV i RTVSAT 

s‟ubicaran al apart superior de l‟edifici. Amb les característiques que fixa 

la normativa. 

 

 NORMATIVA ECOEFICEÈNCIA 

DECRET 21/2006, OREDENAÇA MUNICIPAL SOBRE CATACIÓ SOLAR TÈRMICA I CTE 

DB HE 4 

CONTRIBUCIÓ ENERGÉTICA MÍNIMA PER A LA PRODUCCIÓ DE ACS 

- La contribució energètica mínima per a la producció de ACS serà del 

70% del consum anual previst. 

 

 

 

 

 

 

 NORMATIVA D’APLICACIÓ SEGONS CTE 

CTE DB SUA, SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

DB SUA 1 SEGURETAT EN FRONT AL RISC DE CAIGUDES 

DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT 

- Les juntes no tindran un ressalt de més de 4 mm. 

DESNIVELLS 

- Es disposaran barreres de protecció on es produeixi un desnivell superior a 

55 cm. 

- Les barreres de protecció tindran una alçada mínima de 90 cm per 

diferencies de cota no superiors a 6 metres i de 1,10 metres a la resta de 

casos. 

- Les barreres no tenen que ser fàcilment escalables, no tindran obertures 

que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre. 

ESCALES  

- Amplada mínima de cada tram de 1,00 metre en casos d‟escala existent 

s‟acceptarà dimensions no inferiors a 80 cm si es dota aquesta 

d‟enllumenat d‟emergència i extintors en cada replà. 

- La contrapetja serà de 13 cm com a mínim i 18,5 com a màxim. La petja 

de 28 cm com a mínim. 

- La màxima alçada que pot salvar cada tram és de 3,20 i com  a mínim 

tindrà 3 esglaons. 

- Els replans tindran una longitud i amplada mínima de 1 metre. 

- Passamà en un costa de l‟escala o rampa compres en una alçada entre 

0,90 i 1,10 metres segon l‟alçada on es trobi. 

NETEJA D‟ENVIDRAMENTS EXTERIORS 

- Tota la superfície exterior del envidrament es trobarà compresa en un radi 

de 0,85 metres dins la zona practicable i situats a una alçada menor de 

1,30 metres des de el paviment. 
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DB SUA 2 SEGURETAT EN FRONT EL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT 

IMPACTE 

- L‟alçada lliure en les zones de pas mínima de 2,20 metres. 

- Sota portes l‟alçada lliure mínima de 2,00 metres. 

- Els elements fixes de façana ubicats sobre zones de circulació alçada 

superior de 2,20 metres. 

- En zones de circulació les parets estaran absentes de cossos sortints que 

parteixin del terra, elements que volin més de 15 cm en una zona 

compresa entre 0,15 i 2,20 metres a partir del paviment. 

- Les portes que serveixin a passadissos d‟amplada inferior a 2,50 metres es 

disposaran de forma que l‟abatiment no envaeixi el passadís. 

- Els vidres existents en ares de risc d‟impacte segons la taula 1.1 del 

apartat tindran els valors de protecció que aquesta mateixa taula fixa. 

ATRAPAMENT 

- En portes corredisses la distància fins a l‟objecte fix més proper serà de 20 

cm. 

DB SUA 4 SEGURETAT EN FRONT EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INNADECUADA 

ENLLUMENTA INTERIOR EN ZONES DE CIRCULACIÓ 

- No serà inferior a 100 lux 

ENLLUMENAT D‟EMERGÈNCIA 

- Ha de garantir en cas de fallida de l „enllumenat normal un 

subministrament de il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als 

usuaris de manera que puguin abandonar l‟edifici. 

- Han de disposar d‟enllumenat d‟emergència els següents recintes: 

o Recorreguts d‟evacuació  

o Locals de instal·lacions 

o Senyals de seguretat 

o Itineraris accessibles 

o Llocs on s‟ubiquin quadres de distribució d‟accionament de la 

instal·lació d‟enllumenat 

- S‟ubicaran 2 metres per sobre el nivell del terra. 

- Es disposarà una en cada porta de sortida. 

- Disposaran de font pròpia d‟alimentació i ha d‟entrar en servei  un cop 

baixi el 70% el valor nominal de l‟alimentació normal. 

- Tindrà de garantir el 50% d‟il·luminació durant els 5 primers segons i el 

100% als 60 segons. 

- La instal·lació ha complir els següents requeriments durant 1 hora de 

funcionament un cop sa produït la fallida de l‟enllumenat normal: 

o En les vies d‟evacuació es té que garantir 1 lux en l‟eix central i 0,5 

lux als laterals. 

o En els punts on s‟allotgen els equips de seguretat es tindrà que 

garantir 5 lux. 

ENLLUMENAT DE LES SENYALS DE SEGURETAT 

- La il·luminació de les senyals d‟evacuació ha de complir els següents 

requisits: 

o La luminància ha de ser com a mínim de 2 cd/m² 

o La relació de luminància màxima a la mínima serà major a la 

relació 10:1. 

o Les senyales de seguretat tenen que estar il·luminades un 505 de la 

luminància requerida al cap de 5 segons, i al 100% als 60 segons. 

DB SUA 8 SEGURETAT EN FRONT EL RISC CAUSAT PER LA’CCIÓ DEL LLAMP 

- Serà necessària la instal·lació d‟uns sistema de protecció en front als 

llamps. 
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CTE DB HS, SALUBRITAT 

DB HS 1, PROTECCIÓ EN FRONT L’HUMITAT 

FAÇANES 

- Les façanes han de disposar d‟unes característiques d‟impermeabilització 

següents: 

o Peces discontinues rígides: 

 Les peces menors de 300 mm de costat 

 Fixació al suport suficient per garantir la seva estabilitat 

 Disposició a la cara exterior de la fulla principal d‟un 

arrebossat de morter 

o Revestiment continu: 

 Gruix compres entre 10 i 15 mm 

 Adherència la suport per garantir la seva estabilitat 

 Permeabilitat al vapor suficient per evitar el deteriorament en 

la fulla principal per acumulació de vapor. 

o S‟ha disposar d‟una barrera de resistència mitja a la filtració. 

o S‟ha d‟usar  com a mínim una fulla principal de gruix mig de ½ peu 

de totxo ceràmic.  

- La torbada de façana amb els bastiments de les obertures ha de garantir 

un grau de impermeabilitat igual a 5. 

- Es segellarà la unió entre la façana i el bastiment. 

- L‟escopidor  ha de tenir una pendent cap a l‟exterior de 10° respecte el 

pla horitzontal, ha de disposar d‟un goteró en la cara inferior separat del 

parament de façana com a mínim 2 cm. S‟impermeabilitzarà la part 

inferior del escopidor. 

COBERTES 

- Han de garantir una pendent mínima compresa entre 1 i el 5% les 

cobertes planes. 

- La coberta inclinada  a de garantir un pendent del 40% 

- El material d‟impermeabilització per pendents major del 15% la fixació 

serà mecànica i per a pendents inferiors serà adherida. 

- La independització de la làmina impermeable serà per productes d‟alta 

resistència mecànica tals com geotèxtils estaran adherides. 

- Revestiment fixe serà de peces ceràmiques de dimensions acords a la 

pendent i no podran ser col·locades a os. 

- Es disposaran juntes de dilatació en cobertes planes amb una distància 

màxima de 15 metres. I en totes les trobades amb paraments verticals o 

juntes estructurals. 

- La trobada de la coberta plana amb paraments verticals disposarà 

d‟una remunta de les làmines impermeables i de protecció a una alçada 

mínima de 20 cm i es protegiran per una peça de revestiment exterior. 

- La trobada de la coberta plana amb els embornals es doblaran les 

lamines impermeables almenys 10 cm. 

- El accessos a la coberta plana estaran 20 cm per sobre la làmina 

impermeabilitzant. 

- La cornisa de la coberta inclinada sobresortirà com a mínim 5 cm. 

- El canto lateral volarà almenys 5 cm. 

- La biga carenera disposarà de peces especials que almenys garanteixin 

un solapament de 5 cm.   

DB HS 3, QUALITAT DEL AIRE INTERIOR 

CARACTEÍSTIQUES I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÉNCIES 

- El caudal mínim per a els diferents locals serà el que fixa la taula 2.1 

d‟aquest apartat. 

DISSENY 

- Els habitatges han de disposar d‟uns sistema de ventilació mecànic 

- L‟aire ha de circular des de els locals secs als humits, per tant s‟ha de 

disposar d‟obertures d‟admissió, extracció i de pas. 

- Els airejadors s‟han de disposar a una distància respecte al paviment 

major de 1,80 metres. 
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- Les obertures d‟extracció han de connectar-se als conductes d‟extracció 

i ubicats a una distància del sostre menor 200 mm i una distància a 

qualsevol racó o cantonada vertical major que 100 mm. 

- Un mateix conducte d‟extracció pot ser compartir per lavabo, bany, 

cuina i traster. 

- Les cuines, menjadors, dormitoris i sales d‟estar han de disposar d‟un 

sistema complementari de ventilació natural. Per això han de disposar 

amb finestra o port exterior practicable. 

- Les cuines han de disposar d‟un sistema addicional específic de 

ventilació amb extracció mecànica per al vapor i contaminants de la 

cocció. En cas de fer-se per un únic tub col·lectiu s‟ha de disposar d‟un 

sistema antiretorn. 

- Els trasters han de disposar d‟una ventilació dependent  i mecànica de 

trasters i les seves zones comuns. 

- La ventilació dels traster per mecànica disposaran l‟extracció es situarà 

en la zona comú. Les obertures d‟admissió es faran directament amb 

l‟exterior. EN les zones comuns les obertures d‟admissió i extracció s‟han 

de disposar de tal forma que cap punt del local disti més 15 metres. Les 

obertures de pas de cada traster han de separar-se verticalment 1,5 

metres. 

- Les obertures i boques de ventilació en contacte amb l‟exterior han de 

disposar-se de tal forma que evitin l‟entrada d‟aigua de pluja. 

- Les de boques d‟expulsió han de situar-se a la coberta i separades 3 

metres com a mínim de qualsevol element d‟admissió de ventilació. 

- Els conductes d‟admissió i extracció han de tenir un secció uniforme en 

cada tram i han de macar d‟obstacles en el seu recorregut. Han de tenir 

un acabat que dificulti l‟acumulació de brutícia i han de tenir un registre 

cada 10 metres de recorregut com a mínim. 

- Els conductes d‟extracció i admissió han de disposar d‟un aspirador 

mecànic situat en l‟ultima obertura d‟extracció en el sentit del flux del 

aire, podent compartir varis conductes un mateix aspirador. 

- Els conductes han de ser estancs al aire. 

- El conducte addicional de les cuines sigui col·lectiu cada extractor  s‟ha 

de connectar al conducte per mitjà d‟un ramal el qual ha de 

desembocar en el conducte d‟extracció immediatament per sota del 

ramal següent. 

-  Els aspiradors mecànics s‟ucaran en un lloc accessible per al seva neteja. 

- Previ als extractors de cuina s‟ha de disposar un filtre de greixos i olis, 

dotat d‟un dispositiu que indiqui quan s‟ha substituir o netejar. 

- S‟ha de disposar d‟un sistema automàtic que eviti la inversió del flux del 

aire tant en els conductes d‟admissió com d‟extracció. 

- Les finestres i portes exteriors per a ventilació natural han de ubicar-se en 

un espai amb les mateixes característiques que l‟exigit per les obertures 

d‟admissió. 

DIMENSIONAT 

- El dimensionat per les obertures de ventilació s‟obtindrà en aplicació de 

les formules que figuren en la taula 4.1 d‟aquest apart. 

- El dimensionat dels conductes d‟extracció admissió es regiran per les 

especificacions del apartat 4.2.2.2 d‟aquet document bàsic. 

- Els aspiradors i extractors mecànics han de dimensionar-se d‟acord amb 

el caudal de circulació en cada tram  i per a una depressió suficient per 

contrarestar les pèrdues de pressió previstes al sistema. 

- Els extractors de cuina han de dimensionar-se segons el caudal mínim per 

cada cuina indicat a la taula 2.1 d‟aquest apartat. 

- Les finestres i portes per a ventilació han de ser com a mínim 1/20 de la 

superfície útil del local on serveixen. 
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DB HS 4, SUBMINSITRAMENT D’AIGUA 

PROPIETATS DE L‟AIGUA 

- L‟aigua ha de complir amb les característiques de la legislació vigent per 

al consum humà d‟aigua. 

- La companyia subministradora facilitarà les dades de caudal i pressió. 

- Els materials de que s‟emprin en la instal·lació han de complir el següent: 

o No produir substàncies nocives 

o No han de modificar la potabilitat, olor, color ni sabor de l‟aigua 

o Resistents a la corrosió interior 

o Han de funcionar de forma eficient en les condicions de servei 

previstes 

o No han de presentar incompatibilitat electroquímica entre sí 

o Han de ser resistents a temperatures fins a 40° 

o Han de ser compatibles amb l‟aigua subministrada i no han de 

afavorir la migració de substàncies dels materials amb quantitats 

que puguin ser de risc per la salubritat del consum humà 

- La instal·lació ha de tenir característiques adequades per evitar el 

desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir al 

desenvolupament de la bicapa. 

PROTECCIONS CONTRA EL RETORN 

- Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la reinversió del sentit del flux 

en els punts que figuren a continuació: 

o Desprès de comptadors 

o A la base dels muntants ascendents 

o Abans dels aparells de refrigeració climatització 

- La instal·lació de subministrament no podrà connectar-se directament a 

instal·lacions d‟evacuació ni de subministrament que no sigui la xarxa 

pública. 

- Els antiretorns es disposaran combinats amb una clau de buidat. 

CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT 

- La instal·lació ha de subministrar als aparells i equips higiènics el caudals 

que figuren en la taula 2.1 d‟aquest apartat. 

- En els punts de consum la pressió mínim ha de ser de 100 kPa en aixetes 

de comunes i 150 kPa  per fluxors i escalfadors. 

- Les velocitats de circulació estaran compreses entre 0.5 i 3,5 m/s per a 

l‟escomesa i entre 0,50 i 1m50 m/s per a la instal·lació interior. 

- La pressió en qualsevol punt de consum no pot superar els 500 kPa. 

- La temperatura de ACS en els punts de consum estarà compresa entre 50 

i 60 graus centígrads. 

ESTALVI D‟AIGUA 

- S‟ha disposar d‟un sistema de comptabilització tant d‟aigua freda com 

de calenta. 

- En la xarxa de ACS s‟ha de disposar d‟un xarxa de retorn en els 

recorreguts iguals o superiors a 15 metres. 

DISSENY 

- La instal·lació de subministrament d‟aigua general estarà dotada dels 

següents elements: 

o Clau de presa en càrrega 

o Clau de pas amb aixeta de buidat 

o Clau d‟assentament de pas inclinat 

o Tub de reserva per a línia elèctrica 

o Vàlvula antiretorn 

o Filtre 

o Bateria de comptadors 

o Vàlvula antiariet en la part superior de cada muntant  

o Aixeta de comprovació al inici del tram vertical 

- L‟escomesa disposarà com a mínim: 

o Clau de presa en càrrega 

o Tub d‟escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall 

general 
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o Una clau de tall en l‟exterior de la propietat 

- Clau de tall general servirà per interrompre el subministrament de l‟edifici, 

estarà ubicada dins la propietat en una zona d‟us comú i senyalada 

adequadament. 

- Filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l‟aigua que 

puguin donar lloc a corrosions en les canalitzacions metàl·liques. 

S‟instal·larà a continuació una clau de tall general. El filtre te que ser tipus 

Y amb un Umbral de filtratge entre 25 i 50 µm. 

- Armari de comptador general en l‟armari es disposarà els següents 

aparells: 

o Clau de tall 

o Filtre 

o Comptadors 

o Clau d‟assentament inclinat 

o Aixeta de comprovació 

o Vàlvula de retenció 

o Clau de sortida  

- Els recorregut dels tubs d‟alimentació es farà per zones d‟us comú. 

- Les instal·lacions particulars estaran compostes com a mínim pels 

següents elements: 

o Clau de pas situada al interior de la propietat 

o El recorregut de les derivacions particulars a les cambres 

higièniques seran independents. Cadascuna d‟aquestes comptarà 

amb una clau de pas de tall tant per aigua freda com per calenta 

o Disposaran de ramals d‟enllaç 

o Els punts de consum els quals portaran una clau de tall individual 

DIMENSIONAT 

- El càlcul relacionat amb el dimensionat del conductes de 

subministrament d‟aigua freda i calenta, el dimensionat del retorn, dels 

acumuladors i bombes de captació es regirà per les especificacions del 

apartat 4 d‟aquest document bàsic. 

 DB HS 5, EVACUACIÓ D’AIGUES 

CARACTEÍSTIQUES I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÉNCIES 

- S‟han de disposar tancament hidràulics a la instal·lació que impedeixin el 

pas de l‟aire contingut al locals ocupats sense afectar al flux del residu. 

- Els conductes d‟evacuació han de tenir el recorregut més senzill possible. 

- Els diàmetres dels conducte han de ser els apropiats per transportar els 

caudals previstos, 

- La xarxa de conductes ha de dissenyar-se de tal forma que sigui 

accessible pel seu manteniment i reparació. 

- Es disposarà de sistemes de ventilació adequats que permetin el 

funcionament dels tancaments hidràulics i l‟evacuació de gasos mefítics. 

- La instal·lació no s‟ha d‟usar per una evacuació que no sigui aigua 

residual o pluvial. 

DISSENY 

- Els col·lectors han de desaiguar preferentment per gravetat en l‟arqueta 

general. 

- Elements que composen la xarxa d‟evacuació: 

o Tancaments hidràulics 

 sifons individuals propis de cada aparell 

 Embornals sifònics 

 Arqueta sifònica 

o Xarxes de petita evacuació 

 El recorregut de la xarxa a de ser el més senzill possible 

 Han de connectar-se als baixants 

 Els aparells amb sifó individual tals com aigüeres i lavabos la 

distància amb el baixant no serà superior a 4 metres i una 

pendent entre 2,5 i 5% 

 Els aparells amb sifó individual tals com banyeres i dutxes la 

pendent serà menor i igual al 10% 
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 Els aparells amb sifó individual tals com inodors ha de 

connectar-se directament amb el baixant amb una longitud 

igual o inferior a 1 metre. 

 S‟ha disposar d‟un sobreeixidor en banyeres, aigüeres i 

lavabos. 

o Baixants  

 Els baixants s‟han realitzar sense desviacions ni reculades 

amb un diàmetre uniforme en cada tram. 

 El diàmetre no pot disminuir en el sentit de la corrent 

o Col·lectors enterrats 

 Han de disposar-se en rasses adequades tal com estableix 

l‟apartat 5.4.3 d‟aquest apartat del document bàsic 

 Han de tenir una pendent mínima del 2% 

 Els trams no superaran els 15 metres de longitud 

o Elements de connexió 

 La unió entre la xarxa vertical i horitzontal enterrada i entre 

les trobades i derivacions han de realitzar-se amb arquetes 

disposades sobre cimentació de formigó amb tapa 

practicable, només pot arribar un col·lector a cada cara de 

l‟arqueta de tal forma que l‟angle format sigui major de 90 

graus 

 El pericó a peu de baixant s‟ha d‟usar pel registre a peu de 

baixant i no pot ser de tipus sifònic 

 Les arquetes de pas no han de tenir més de tres col·lectors 

 Les arquetes de registre han de tenir una tapa accessible i 

practicable 

 Al final de la instal·lació i abans escomesa s‟ha de disposar 

d‟una arqueta general de l‟edifici que tindrà que ser sifònica 

o Sistema de ventilació primària 

 Els baixants d‟aigua residual s‟han de perllongar almenys 1,30 

metres per sobre de la coberta sinó es transitable 

 Les sortides de ventilació primària no ha de estar situada a 

menys de 6 metres de qualsevol pressa d‟aire exterior 

 La sortida de ventilació ha d‟estar protegida per evitar 

l‟entrada de cossos estranys i el seu disseny ha d‟afavorir 

l‟expulsió dels gasos 

o Sistema de ventilació terciària 

 S‟ha de connectar a una distancia del tancament hidràulic 

compresa entre 2 i 20 vegades el diàmetre del conducte de 

desaiguat 

 L‟obertura de ventilació no ha d‟estar per sota de la corona 

del sifó 

 Ha de tenir una pendent mínima del 1% 

 En els trams horitzontals han d‟estar almenys 20 cm per sobre 

del sobreeixidor 

DIMENSIONAT 

- El càlcul relacionat amb el dimensionat del conductes d‟evacuació 

d‟aigües residuals i pluvials es regirà per les especificacions del apartat 4 

d‟aquest document bàsic. 
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CTE DB HR, PROTECCIÓ EN FRONT AL SOROLL 

CARACTEÍSTIQUES I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÉNCIES 

- Els elements constructius interiors de separació tal com façanes , 

cobertes, mitgeres i terres en contacte amb l‟aire exterior que conformen 

cada recinte han de tenir unes característiques tals que compleixin: 

o Recintes protegits 

 Índex de reducció acústica dels paraments no serà menor a 

33 dBA 

 En recintes de diferent us l‟aïllament acústic al soroll aeri no 

serà menor a 50 dBA 

 En recintes de instal·lacions l‟aïllament acústic al soroll aeri no 

serà menor a 55 dBA 

 La protecció en front al soroll exterior segons taula 2.1 serà 30 

dBA per dormitoris i estances 

o Recintes habitables 

 La protecció en front al soroll en recintes de la mateixa unitat 

dels paraments no serà inferior a 33 dBA 

 La protecció en front al soroll en recintes de diferent unitat 

dels paraments no serà inferior a 45 dBA 

 Recintes de instal·lacions la protecció en front el soroll no 

serà menor a 45 dBA 

o Mitgeres 

 La protecció al soroll no serà menor a 40 dBA 

- Aïllament en front al soroll d‟impacte dels elements horitzontals han de 

tenir les característiques següents: 

o En recintes protegits 

 La transmissió del soroll d‟impactes no serà major a 65 dBA 

o Recintes instal·lacions o habitables 

 La transmissió del soroll d‟impactes no serà major a 60 dBA 

- Es limitarà el nivell de soroll procedent de les vibracions de les 

instal·lacions que puguin transmetre en els recintes protegits i habitables 

per mitjà de subjeccions o punts de contacte antivibradors. 

DIMENSIONAT I DISSENY 

- El càlcul relacionat amb el dimensionat i disseny de les solucions 

constructives es regirà per les especificacions del apartat 3 d‟aquest 

document bàsic. 

CTE DB HE,  ESTALVI D’ENERGIA 

DB HE 1, LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

CARACTERITZACIÓ DE  LES EXIGÈNCIES 

- La demanda energètica es limita en funció de zona climàtica on 

s‟ubiquen i el seu us. 

- Els elements de l‟envoltant tèrmica han de ser tals que evitin les 

descompensacions  en la qualitat tèrmica dels diferents espais habitables 

- S‟ha d‟evitar la producció de condensacions en l‟envoltant tèrmica. 

QUANTIFICACIÓ DE LA EXIGÈNCIA 

- La demanda energètica de calefacció no ha de superar el límit de 

l‟expressió que es desprèn de l‟apartat 2.2.1.1.1.1 d‟aquest document per 

a cada una de les unitats habitables individuals 

- La transmitància tèrmica i la permeabilitat al aire de les obertures, de les 

zones opaques, cobertes i sòls no han de superar els valors establerts en 

la taula 2.3 d‟aquesta apartat. 

- La transmitància tèrmica de mitgeres i particions interiors no han de 

superar els valors establerts en la taula 2.4 d‟aquest apartat. Quan les 

particions interiors delimitin unitats d‟us residencial entre si no superaran 

els valors establerts en la taula 2.5 d‟aquest apartat. 
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DIMENSIONAT I CÀLCUL 

- El càlcul relacionat amb el dimensionat dels elements que composen 

l‟envoltant tèrmica de l‟edifici es regirà per les especificacions del 

apartat 3,4 i 5 d‟aquest document bàsic. 

DB HE 2, RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

- Resten subjectes a la normativa especificada al RITE 

DB HE 3, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INTAL·LACIONS DE ILUMINACIÓ 

CARACTERITZACIÓ DE  LES EXIGÈNCIES 

- La eficiència energètica d‟una instal·lació de il·luminació d‟una zona es 

determinarà mitjançant el valor d‟eficiència energètica VEEI, per cada 

100 lux per mitjà de la expressió d‟aquesta apartat 2.1. 

- Els valors VEEI vindran regits per la taula 2.1 d‟aquest apartat. 

- La potència instal·lada en il·luminació de l‟edifici no superarà els valors 

específics de la taula 2.2 d‟aquest apartat. 

- Tota zona disposarà almenys d‟un sistema d‟encesa i apagada manual 

no acceptant els sistemes en quadres elèctrics. Tota zona disposarà d‟un 

sistema d‟encesa per horari centralitzat en cada quarto elèctric. Les 

zones d‟us esporàdic disposaran d‟un control per sistema de detecció de 

presencia temporitzat o sistema de polsador temporitzat. 

- S‟instal·laran sistemes d‟aprofitament de llum natural que es regulin 

proporcionalment i de manera automàtica el nivell de il·luminació en 

funció de l‟aportació de llum natural. 

DIMENSIONAT I CÀLCUL  

- El càlcul relacionat amb el dimensionat dels elements que composen les 

instal·lacions d‟il·luminació de l‟edifici es regirà per les especificacions del 

apartat 3 i 4 d‟aquest document bàsic. 

 

 

CTE DB SE,  SEGURETAT ESTRUCTURAL 

- Les intervencions d‟àmbit estructural es regiran per les especificacions 

que es contemplin en aquest document bàsic. 
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MD 2.3 Descripció de l’actuació. Programa funcional 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ EN CADA PLANTA 

PLANT SOTA LA RASANT DEL CARRER 

Descripció proposta: 

La planta  per sota la rasant es veu modificada en la proposta respecte a l'estat 

actual respecte a l‟ús que s‟assigna en cada un dels locals en planta.  

En aplicació del CTE en un canvi d'ús  la totalitat de les instal·lacions es tenen 

que fer noves, els motius venen a ser el canvi de previsions de consum, un 

incompliment amb la normativa vigent, aparició de noves dotacions, nous 

recorreguts, etc... 

En el present es preveuen 6 espais amb un ús diferent.  

Es manté l‟ús del local d'instal·lació d'aigua per encabir les noves instal·lacions 

del mateix subministrament. Es dotarà aquest espai amb els equipaments 

directes de la pròpia instal·lació i amb els requeriments que fixa la normativa 

exposada en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria en referència a la regulació 

d‟aquest tipus d‟instal·lacions. 

S‟aprofita el local on en anterioritat es localitzava la maquinària del ascensor 

per ubicar el RITS de telecomunicacions. Es dotarà aquest espai amb els 

equipaments directes de la pròpia instal·lació i amb els requeriments que fixa la 

normativa exposada en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria en referència a la 

regulació d‟aquest tipus d‟instal·lacions. 

De la mateixa forma s'aprofita un magatzem existent per reconvertir-lo a local 

per a situar la instal·lació elèctrica. Es dotarà aquest espai amb els equipaments 

directes de la pròpia instal·lació i amb els requeriments que fixa la normativa 

exposada en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria en referència a la regulació 

d‟aquest tipus d‟instal·lacions. 

Per últim es reserva l‟espai que ocupava en anterioritat el munta càrregues per 

a un ús de magatzem, destinat a allotjar elements que puguin servir per al 

manteniment del propi edifici. 

Programa funcional: 

 

PLANTA BAIXA 

Descripció proposta: 

La planta baixa es veu modificada en la proposta respecte a l'estat actual en 

el seu accés principal al edifici, per motius d‟adequació i accessibilitat per a 

persones amb mobilitat reduïda. Es preveu la implantació d‟un salva escales 

per mitjà d‟un elevador exterior. Aquest estarà ancorat en la paret mitgera. 

S‟adopta per la solució d'implantar un sistema mecànic en comptes d'una 

rampa d‟accés per la impossibilitat de complir amb les exigències que fixa la 

normativa a nivell de longituds i pendents màxims.  

En la planta baixa del local disposaran de les reserves mínimes pel 

funcionament de qualsevol activitat en quant a instal·lacions es refereix. També 

es realitzaran dos banys a cada una de les plantes que disposaran d‟un 

rentamans i un wàter. No es preveu el subministrament d‟aigua calenta 

sanitària.  L‟ultima part en la que es realitza una actuació en els locals es en el 

cos central de la façana principal ubicant el mateix tipus de tancament en les 

obertures per tal de mantenir la homogeneïtat de la totalitat de la façana.  
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Programa funcional: 

 

PLANTA ENTRESÒL 

Descripció proposta: 

En aquesta planta es localitza el primer dels habitatges de l‟edifici. La proposta 

de distribució consistirà en un accés principal per un vestíbul d‟entrada. 

Seguidament es preveu ubicar una sala d‟estar-menjador i un dormitori 

principal confrontant amb la façana principal per tal de garantir la màxima 

entrada de llum natural. La cuina s‟ubicarà en façana posterior i 

s‟independitzarà de la sala d‟estar-menjador, que es per on tindrà l‟accés. El 

bany ventilarà a la façana posterior de l‟habitatge i disposarà d‟un accés pel 

dormitori i un accés pel safareig. Es preveu una reserva d‟espai per acollir el 

safareig que es disposa entre el bany i la cuina, d‟aquesta forma garantim un 

vestíbul d‟independència entre cuina i bany.  

Programa funcional: 

 

PLANTES PRIMERA, SEGONA I TERCERA: 

Descripció proposta: 

La planta es dividirá en dos habitatges. Els habitatges de les portes primeres 

confortaran amb la façana principal i els habitatges de les portes segones per 

contra s‟orientaran a la façana posterior. Previ a les portes de cada planta  es 

preveu un vestíbul d‟accés de del nucli d‟escala, per tal de garantir la 

protecció de la pròpia escala, s‟instal·larà una porta EI60 per tal de garantir la 

compartimentació. Dita porta romandrà sempre oberta i s‟equiparà amb un 

sensor de foc per tal d‟automatitzar el tancament en cas d‟incendi.  

Habitatge 1: 

Els habitatges de les primeres portes es desenvoluparan a partir d‟un vestíbul 

d‟entrada amb un passadís que servirà l‟accés a la sala d‟estar-menjador i 

lavabo.  

La funció del lavabo es per donar servei de cortesia als convidats i es dotarà de 

lavabo i wàter. 

Des de la sala d‟estar es podrà accedir a la cuina, la qual estarà equipada 

amb un taulell de treball continu a paret, on s‟ubicarà la nevera i la pica, apart 

es preveu un taulell aïllat que acollirà la vitroceràmica i el forn.  
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Annex a la cuina es projecta un safareig, el qual disposarà d‟una zona de 

neteja i assecat de roba, i un zona per albergar la maquinaria de climatització i 

producció de ACS de l‟habitatge. Aquest només tindrà accés des de la cuina. 

Des del menjador es podrà accedir a la sala d‟estudi, bany i els diferents 

dormitoris que donaran a façana per aprofitar la màxima llum natural possible. 

Aquests habitatges disposaran de dos dormitoris individuals  equipats amb llit, 

taula d‟estudi i armari encastat. Es dissenya un primer bany d‟accés des de la 

part de l‟estudi, que  s‟equiparà amb rentamans, wàter i plat de dutxa. Aquest 

bany es  pensa per a donar servei als ocupants dels dos dormitoris  pròxims a 

aquest.  

Es disposa en l‟habitatge un dormitori conjugal, el qual estarà equipat amb 

còmoda, vestidor dotat de dos armaris encastats i cambra de bany pròpia. El 

bany s‟equipa amb dos rentamans, wàter, plat de dutxa i banyera.  

Habitatge 2: 

Per altra banda, els habitatges de les portes segones constaran d‟un vestíbul 

d‟entrada amb un passadís que  servirà com accés a la sala d‟estar-menjador i 

lavabo.  

La funció del lavabo es per donar servei de cortesia als convidats i es dotarà de 

lavabo i wàter. 

Des de la sala d‟estar es podrà accedir a la cuina, la qual estarà equipada 

amb un taulell de treball continu a paret, on s‟ubicarà la nevera i la pica, apart 

es preveu un taulell aïllat que acollirà la vitroceràmica i el forn.  

Annex a la cuina es projecta un safareig, el qual disposarà d‟una zona de 

neteja i assecat de roba, i un zona per albergar la maquinaria de climatització i 

producció de ACS de l‟habitatge. Aquest només tindrà accés des de la cuina. 

Des del menjador es podrà accedir a la sala d‟estudi, bany i els diferents 

dormitoris que donaran a façana per aprofitar la màxima llum natural possible.  

Aquests habitatges disposaran d‟un dormitori doble equipat amb doble llit 

individual, taula d‟estudi i armari encastat. Es dissenya un primer bany d‟accés 

des de la part de l‟estudi, que estarà equipat amb rentamans, wàter i plat de 

dutxa. Aquest bany es  pensa per a donar servei als ocupants del dormitori  

pròxim a aquest.  

Es disposa en l‟habitatge un dormitori conjugal, el qual estarà equipat amb 

còmoda, vestidor dotat de dos armaris encastats i cambra de bany pròpia. El 

bany s‟equipa amb dos rentamans, wàter, plat de dutxa i banyera.  

Programa funcional Planta Primera: 
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Programa funcional Planta Segona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa funcional Planta Tercera: 
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PLANTA QUARTA: 

Descripció proposta: 

La planta es dividirá en dos habitatges. L‟habitatge de la porta primera donarà 

confrontarà amb façana principal i l‟habitatge de la porta segona s‟orientarà a 

la façana posterior. Previ a les portes de cada planta  es preveu un vestíbul 

d‟accés de del nucli d‟escala, per tal de garantir la protecció de la pròpia 

escala, s‟instal·larà una porta EI60 per tal de garantir la compartimentació. Dita 

porta romandrà sempre oberta i s‟equiparà amb un sensor de foc per tal 

d‟automatitzar el tancament en cas d‟incendi. 

Habitatge 1:  

L‟habitatge de la porta es desenvoluparan a partir d‟un vestíbul d‟entrada amb 

un passadís que servirà l‟accés a la sala d‟estar-menjador.  

Des de la sala d‟estar es podrà accedir a la cuina, la qual estarà equipada 

amb un taulell de treball continu a paret, on s‟ubicarà la nevera i la pica, apart 

es preveu un taulell aïllat que acollirà la vitroceràmica i el forn.  

Annex a la cuina es projecta un safareig, el qual disposarà d‟una zona de 

neteja i assecat de roba, i un zona per albergar la maquinaria de climatització i 

producció de ACS de l‟habitatge. Aquest només tindrà accés des de la cuina. 

Des del menjador accedirem a un passadís  que servirà d‟accés als dormitoris i 

el bany general.  

Aquest habitatge disposarà d‟un dormitori doble equipat amb doble llit 

individual, taula d‟estudi i armari. Es disposa també en l‟habitatge el dormitori 

conjugal, el qual estarà equipat amb còmoda, llit de matrimoni i armaris 

encastat. Es preveu que el bany general doni servei a aquest dormitori doble. 

L‟equipament del bany consistirà de dos rentamans, wàter i plat i dutxà. 

 L‟Habitatge constarà d‟una terrassa exterior accessible des de la sala d‟estar 

menjador i els dormitoris.  

 

Habitatge 2: 

Per altra banda, els habitatges de les portes segones constaran d‟un vestíbul 

d‟entrada amb un passadís que  servirà com accés a la sala d‟estar-menjador i 

lavabo.  

La funció del lavabo es per donar servei de cortesia als convidats i es dotarà de 

lavabo i wàter. 

Des de la sala d‟estar es podrà accedir a la cuina, la qual estarà equipada 

amb un taulell de treball continu a paret, on s‟ubicarà la nevera i la pica, apart 

es preveu un taulell aïllat que acollirà la vitroceràmica i el forn.  

Annex a la cuina es projecta un safareig, el qual disposarà d‟una zona de 

neteja i assecat de roba, i un zona per albergar la maquinaria de climatització i 

producció de ACS de l‟habitatge. Aquest només tindrà accés des de la cuina. 

Des del menjador es podrà accedir a la sala d‟estudi, bany i els diferents 

dormitoris que donaran a façana per aprofitar la màxima llum natural possible.  

Aquests habitatges disposaran d‟un dormitori doble equipat amb doble llit 

individual, taula d‟estudi i armari encastat. Es dissenya un primer bany d‟accés 

des de la part de l‟estudi, que estarà equipat amb rentamans, wàter i plat de 

dutxa. Aquest bany es  pensa per a donar servei als ocupants del dormitori  

pròxim a aquest.  

Es disposa en l‟habitatge un dormitori conjugal, el qual estarà equipat amb 

còmoda, vestidor dotat de dos armaris encastats i cambra de bany pròpia. El 

bany s‟equipa amb dos rentamans, wàter, plat de dutxa i banyera.  
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Programa funcional:  

 

PLANTA CINQUENA: 

Descripció proposta: 

Aquesta planta nomes albergarà un habitatge que serà accessible 

directament des de el nucli d‟escala.  Cal mencionar que per tal de mantenir 

la protecció de l‟escala i no disposar en aquesta planta de vestíbul 

d‟independència, serà en aquest cas la pròpia porta de l‟habitatge la resistent 

al foc amb una EI60 i es dotarà amb uns sistema automàtic que garanteixi que 

en cas d‟incendi la porta romangui tancada en cas de ser oberta per tal de 

procedir a l‟evacuació dels ocupants interiors. 

L‟habitatge es desenvolupa a partir d‟un vestíbul d‟entrada que donarà accés 

a la sala d‟estar-menjador i a la sala d‟estudi.  

Des de la sala d‟estar es podrà accedir directament al dormitori principal. 

Aquest estarà equipat amb un llit de matrimoni, un armari encastat i una 

cambra de bany pròpia dotada d‟un rentamans, wàter i plat de dutxa. 

Des del menjador podrem accedir també a la cuina on es projecten dues 

zones. Un primera que estarà equipada amb un taulell de cuina on trobarem la 

pica i la nevera. Una segona zona on es localitzaran els equipaments necessaris 

per duu a terme la neteja i l‟assecat de roba, en aquesta segona zona 

s‟albergaran les instal·lacions de climatització i producció de ACS de 

l‟habitatge. 

Un últim accés des de la sala-menjador ens porta al distribuïdor que donarà pas 

un dormitori individual, un dormitori doble i un bany general.  El dormitori 

individual estarà equipat amb llit, taulell d‟estudi i armari encastat. Per altra 

banda el dormitori doble disposarà de dos llits, taulell d‟estudi i armari encastat. 

Es dissenya el bany general per donar servei als ocupants de les últimes 

habitacions mencionades, s‟equiparà amb dos rentamans, wàter i plat de 

dutxa.  

L‟habitatge disposarà de dos terrasses. Un primera confortant a la  banda de 

façana principal i que serà accessible des de els tres dormitoris. Una segona 

orientada a la banda de façana posterior i serà accessible des de la cuina i la 

sala d‟estar.  
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Programa funcional:  

 

PLANTA SISENA: 

Descripció proposta: 

Aquesta planta quedarà restringida per a ús de trasters i instal·lacions. Es 

disposarà un traster per a cada habitatge, 10 en total. Per altra banda es 

projecta un local per ubicar dos tipus d‟instal·lacions. Una primera instal·lació 

consistent amb les unitats exteriors de les bombes de calor  individuals  de cada 

habitatge, destinades a la producció de ACS, calefacció i climatització. Una 

segona instal·lació consistent en les canalitzacions i el recuperador de calor per  

a duu a terme les renovacions d‟aire dels habitatges.  

Els trasters i el local seran accessibles des d‟un passadís que farà de separació 

amb el nucli d‟escala.  

On el local on en anterioritat s‟allotjava la maquinaria de l‟ascensor s‟instal·larà 

un local per a la distribució de la xarxa de telecomunicacions (RITI). 

  

 

 

 

Programa funcional:  
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

Seguidament es desenvolupen els diferents sistemes existents en l‟edificació 

que són objecte d‟estudi en aquest projecte, on es determinen elements i 

materials. 

Treballs previs 

- Subsistema enderrocs: 

S‟enderrocaran, segons criteri de la Direcció Facultativa, aquells elements 

constructius necessaris per l‟execució de l‟obra i aquells que donat el seu estat 

actual de manteniment i conservació, o bé, per evitar riscos innecessaris 

considerats perillosos per l‟execució de les obres. 

Es procurarà que l‟enderroc sigui el mínim possible i poder recuperar la major 

part d‟elements constructius existents. Es tindrà especial cura amb aquells 

elements que puguin tenir un valor estètic i patrimonial. 

Per la seva execució, es prendran totes aquelles mesures que es considerin 

necessàries segons criteris de la DF, per tal de, complir amb els criteris de 

seguretat i salut preestablerts.  Tots els enderrocs es faran manualment i/o amb 

maquinària adequada a cada tipologia. 

Enderrocs horitzontals 

Es preveu l‟enderroc de part del paviment i la solera existent en planta baixa 

per tal de poder realitzar i ubicar la totalitat de les connexions des de xarxa fins 

a les distribucions individuals de les diferents instal·lacions previstes en projecte,. 

Es té en compte també la  nova xarxa de sanejament, i per tant, aquesta tindrà 

necessitats de efectuar enderrocs en la mateixa part per tal d‟ubicar els 

diferents elements de connexió. 

S‟enderrocaran la totalitat dels paviments interiors d‟oficines i la part necessària 

de les zones comuns que sigui ocupada pels habitatges. El paviment de les 

terrasses s‟extraurà i és guardarà en obra per tal de reaprofitar-lo un cop 

efectuades les tasques d‟impermeabilització. 

Enderrocs verticals 

Es preveu l‟enderroc de la totalitat dels paraments verticals interiors, amb la 

funció de divisoris incloent els de tancament del muntacàrregues, exceptuant 

els de tancament del buit d‟escala. Es mantindran els revestiments i paraments 

de l‟envoltant. 

La totalitat de les obres d‟enderrocs queda definida als plànols de projecte 

núm.7. 

Sistema de Sustentació 

- Subsistema terreny de cimentació: 

El projecte redacta NO INTERVÈ en el terreny de cimentació 

- Subsistema cimentació: 

El projecte redacta NO INTERVÈ en la cimentació 

Sistema Estructural 

- Estructura horitzontal: 

Es preveu l‟execució d‟un forjat en l‟espaï on en anterioritat es localitzava el 

muntacàrregues. La tipologia de forjat i les característiques del mateix vindran 

definides segons el projecte estructural que es subcontracta i els paràmetres 

normatius especificats en l‟apartat 2.2 del present projecte. 
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Sistema envoltant i acabat exteriors 

L‟immoble es un edifici no catalogat segons protecció del patrimoni, no obstant 

i amb la geometria que presenta la façana es considera per part dels redactors 

com un Bé d‟interès a mantenir i/o recuperar. 

- Subsistema cobertes 

Es preveu la realització de les noves obertures per tal de garantir les sortides de 

les diferents instal·lacions previstes per l‟edifici. Es realitzaran per mitja de parets 

d‟orba de fàbrica del tipus totxana per assolir un gruix de 15 cm, s‟adheriran per 

mitjà de morters de ciment 1:6. Les unions entre les xemeneies i la coberta 

s‟impermeabilitzaran per mitjà de membranes de tela asfàltica autoproteguida 

i es generarà una mitja canya de 20 cm de solapament en ambdós elements. 

Es revestiran les xemeneies per mitja d‟un morter de calç de color a decidir per 

la DF. Per últim de cada xemeneia vindrà determinat segons la instal·lació a la 

que serveis i s‟especifica en els apartats de descripció de cada una de les 

instal·lacions.  Es constatarà per una altra banda l‟estat de mantinent i 

conservació de la resta de la coberta un cop iniciades les obres i es despongui 

de les eines de seguretat necessàries.  

Les terrasses exteriors tenen la consideració de cobertes planes transitables. Es 

preveu la seva impermeabilització formació de pendents per tal de garantir 

que no es produeixin acumulacions i filtracions d‟aigua. La intervenció consistirà 

un cop retirat el paviment existent es repicarà fins a assolir la cota del forjat 

inferior.  

Es generaran les noves pendents compreses entre el 1 i 5% a base d‟un formigó 

cel·lular. Posteriorment es col·locarà una lamina impermeable de telà asfàltica 

amb un vel per ambdues cares de polipropilè. Les unions entre capes i de 

capes amb formigó de cel·lular serà adherida per temperatura. Els solapaments 

tindran un longitud mínima de 15 cm i seguiran la direcció del flux de l‟aigua. Els 

remats amb els murets de coronació i trobades façana es remuntarà el conjunt 

de làmines una alçada mai inferior a 20 cm. Per últim en trobades amb les 

boneres es duplicaran les lamines, mantenint els criteris d‟unions especificats en 

anterioritat.  

Per a realitzar el revestiment del paviment s‟aprofitaran el màxim de peces 

extretes en l‟enderroc que es trobin en bon estat i es substituiran aquelles que es 

deteriorin on quedin inservibles. Es realitzarà un nou minvell a base de peces de 

rajol ceràmic fi de forma rectangular. Com a remat dels murets de coronació 

es disposa d‟un trencaaigües de doble pendent de peces de rajol ceràmic de 

la mateixa tipologia que els minvells i el paviment, units per mitjà de morters de 

ciment 1:8. 

- Subsistema sostres 

S‟aïllaran per la part exterior els forjats inferiors que separi espais habitables amb 

l‟espai extern per tal de garantir els requeriments de la normativa. Aquesta 

intervenció es realitza per mitja d‟un aïllament de poliestirè expandit fixat 

mecànicament al parament. Les fixacions seran ocultes i cobertes per un tap 

del mateix material del aïllament. Per últim es revestiran amb xapes ondulades 

de zinc. 

- Subsistemes façanes. 

No es preveu una intervenció en la part d‟obra exterior de les façanes existents 

més enllà de constatar el seu estat de manteniment i conservació un cop 

iniciades les obres i es despongui de les eines de seguretat necessàries, que en 

cas de ser detectar es procedirà a la seva reparació de la tal forma de deixar-

lo completament acabat i amb les seves característiques inicials. Per contra es 

substitueixen la totalitat de les obertures existents per nous bastiments abatibles 

capa l‟interior d‟alumini que garanteixin el trencament del pont tèrmic per mitjà 

d‟inserció de poliamida en el seu interior. L‟envidrament consistirà d„una doble 

lluna de 6 mm amb una cambra interior reomplerta amb gas argó e 16 mm, es 

dotarà la tercera cara del envidrament d‟un tractament de baixa emissivitat.  

Les noves obertures garantiran les exigències de la normativa d‟eficiència 

energètica esmentada en anterioritat en l‟apartat 2.2. No superaran el valor de 

3,3 W/m²C° i tindran una permeabilitat al aire mai inferior a 3.  
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Per tal de garantir la seguretat en front al risc caigudes s‟implantaran baranes 

de vidre laminat amb dues llunes trempades i unides per mitjà de resines del 

tipus SIKA FLEX a una bastiment d‟acer galvanitzat ancorat al parament de 

façana per mitjà fixacions mecàniques en la totalitat de les obertures de 

façana principal les quals el seu abatiment sigui complert i des de el nivell del 

paviment interior. 

Es preveu efectuar un extradossat de les parts opaques de les façanes en la 

seves cares interiors per tal de garantir amb els requeriments tèrmics i acústics 

que fixa la normativa. L‟extradossat estarà compost per una cara exterior de 

plaques de guix laminat del tipus hidròfug en zones humides i del tipus 

estàndard en les zones seques fixades mecànicament sobre una estructura 

senzilla  d‟acer galvanitzat, s‟incorporarà un aïllament per la part interior a base 

de llana de roca conjuntament amb una barrera de vapor/estanquitat per 

mitjà d‟un vel de polietilè en la cara calenta del aïllament. L‟aïllament més la 

barrera de vapor es s‟atracarà fins al forjat superior. 

- Esquerdes i fissures 

Per possibles lesions d‟esquerdes o fissures no detectades amb les inspeccions 

visuals executades, el projecte preveu per cas de que es localitzin esquerdes les 

següents actuacions: es sanejaran, obrint els llavis fins que no quedi trossos 

despresos. En cas de que la DF ho consideri-hi necessari es replantejaran, 

repicaran i sanejaran les petites regares  i forats, pel seu posterior cosit per mitjà 

de grapes galvanitzades de connexió i posteriorment, i s‟amorteraran amb 

morters de reparació sense retracció i acabat amb un revestiment d‟iguals 

característiques que l‟existent. 

 

 

 

 

 

Segons el gruix de les esquerdes: 

- Gruix>8mm 

o Regates cada 50 cm, de 4 cm de profunditat, grapes de diàmetre 

del 12 de longitud = 10 +15 + 10 cm. 

- Gruix 1 mm<gruix>8mm 

o Regates cada 80 cm, de 4 cm de profunditat, grapes de diàmetre 

10 mm de longitud = 10 + 50 +10 cm. 

Les fissures que es donin als suports, se segellaran amb productes epòxid i 

posterior col·locació de teixit de mallatex. 

La totalitat de les obres del sistema de l‟envoltant i d‟acabats queda definida 

als plànols de projecte núm.11, 16, 17, 18, 19, 21,22 i 24. 
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Sistema de compartimentació interior/acabats 

Es procedirà a l‟execució de la totalitat dels enderrocs dels diversos elements 

constructius interiors existents en el habitatge ( envans, , paviments i 

instal·lacions) mitjançant els procediments manuals necessaris, tals per a duu a 

terme l‟execució de les obres incloses en projecte. Es prendran totes aquelles 

mesures que es considerin necessàries segons criteris de la DF per tal de 

assegurar el criteris de seguretat i salut establerts en obra. 

- Subsistema divisòries verticals. 

Parets: 

Es preveu parets divisòries recolzades sobre forjat de gruix 14 cm d‟obra de 

fàbrica per totxana LD per a revestir col·locat amb morter M5, per tal de 

generar les noves divisions entre els espais habitables i no habitables, i les 

separacions entre habitatges.  Les parets s‟encontraran afins a forjat superior 

Paredons. 

Es preveu paredons divisors recolzats sobre forjat de gruix 10 cm d‟obra de 

fàbrica per totxana LD, per a revestir col·locat amb morter 1:8, per tal de 

generar el nou espai per al pas de instal·lacions.  Els paredons s‟atracaran fins al 

forjat superior. 

Envans: 

Els envans divisors interiors de cada uns dels habitatge es realitzaran per mitjà 

d‟envans de plaques de guix laminat sobre estructura d‟acer galvanitzat d‟un 

gruix de 12 cm. Les plaques seran del tipus estàndard per a zones seques i del 

tipus hidròfugs en cambres humides. En l‟interior dels envans es col·locarà una 

llana de roca que reompli la totalitat del buit del envà. Els envans s‟atracaran 

fins al cel ras. 

Es preveuen divisòries per mitjà de vidre emmotllat i premsat de 8 cm de gruix. 

 

 

- Subsistema divisòries horitzontals. 

Cel ras: 

Es dotarà la totalitat dels habitatges d‟un cel ras continu per a revestir, de 

plaques de guix laminat del tipus estàndard en zones seques i hidròfug en 

cambres humides, ancorat en un entramat d‟acer galvanitzat. L‟altura de 

cada un del cel ras es defineix en plànols de projecte.  Es preveu la col·locació 

sobre les lamines de cel ras d‟un aïllament de llana de roca amb barrera de 

vapor/estanquitat amb vel de polietilè per la cara calenta del aïllament. 

- Subsistema revestiments. 

Revestiment horitzontals: 

Els habitatges estaran dotats en les zones seques, d‟un paviment de post de 

fusta de roure  col·locat a trencajunts, adherit amb cautxú sintètic. Tindrà un 

sòcol de fusta de roure envernissada, col·locada amb tacs d‟expansió i cargols. 

En les zones humides es col·locarà un paviment de gres porcellànic, col·locat 

amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada, de color perla. 

En la zona dels trasters es col·locarà un paviment de linòleum enrotlle amb base 

de suro, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa, soldat en calent 

amb cordó cel·lular.  

Revestiments verticals: 

Els revestiments del paraments verticals de les zones seques del habitatges 

tindran un acabat pintat amb pintura plàstica, d‟acabat llis, finalitzat amb una 

capa segelladora i dues d‟acabat.  

Les cuines dels habitatges tindran un acabat amb enrajolat ceràmic, col·locat 

amb adhesiu i rejuntat amb beurada, color crema clar. 

Les cambres higièniques tindran un acabat amb enrajolat ceràmic, col·locat 

amb adhesiu i rejuntat amb beurada, color crema fosc. 
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Fusteria 

Al nucli d‟escala, es preveu la adequació de la porta del vestíbul d‟accés des 

de el nucli d‟escala pel compliment de la normativa d‟incendis per obtenir EI 

60-C5. S‟instal·larà una porta EI60 per tal de garantir la compartimentació. Dita 

porta romandrà sempre oberta i s‟equiparà amb un sensor de foc per tal 

d‟automatitzar el tancament en cas d‟incendi.  

En l‟interior dels habitatges es dotarà de dos tipologies d‟obertura de portes. Un 

primer per portes corredisses embegudes dins del parament vertical, i una 

segona tipologia de portes abatibles. Les portes seran de dimensions respecte 

el buit que ocupin.  

Les portes d‟accés als habitatges es composaran per una fulla batent de fusta 

massissa de roure americà, accessoris cromats, s‟inclou ferradura, bastiment i 

blindatge de seguretat. Les portes batents interiors seran de taulells de fusta de 

DM amb una acabat lacat i accessoris cromats.  

Les obertures per sistema corredís seran del tipus KRONA, de bastiment i fulla de 

DM amb acabat lacat i accessoris cromats.  

La part d‟armaris encastats es realitzarà de mitjà de fusta laminada amb un 

acabat superficial envernissat. La geometria i modulació resta definida en 

plànols de projecte.   

La totalitat de les obres del sistema compartimentació interior i acabats queda 

definida als plànols de projecte núm.11, 22, 23, 24 i 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de condicionament ambiental i instal·lacions 

Per tot el no especificat en aquesta memòria serà d‟obligat compliment el Plec 

de Condicions Tècniques General i Particulars i la normativa específica vigent 

en el moment de la sol·licitud de la llicència. Els càlculs de les diferents de les 

diferents xarxes en projecte s‟inclouen en cada un dels plànols de la respectiva 

instal·lació. 

S‟adequaran totes les instal·lacions en especial aquelles que el decret català 

sobre “requisits mínims d‟habitabilitat en els edificis d‟habitatges”, els mínim per 

habitatges de primera ocupació. Aquest projecte contempla la intervenció 

general en les instal·lacions individuals i generals, dimensionant noves la totalitat 

d‟elles. 

Es adoptaran totes les mesures necessàries per a crear habitatges el més 

eficients possibles, intentant reduir al màxim les despeses en calefacció, 

refrigeració, producció d‟ACS i electricitat. En projecte s‟estudien les propostes 

mes adients per assolir aquest objectiu, incorporant aïllament tèrmic, 

tancaments i obertures eficients i instal·lacions que minimitzin el consum 

energètic. 

Per a la seva correcta execució, es demanarà a l‟instal·lador l‟estricte 

compliment de la normativa vigent així com dels criteris establerts per les 

companyies subministradores. La direcció facultativa demanarà a l‟instal·lador, 

al final de les obres els corresponents butlletins o certificats de les instal·lacions 

executades segons correspongui, incloent l‟execució de les probes de càrrega 

de la totalitat de les instal·lacions per tal de verificar el seu correcte 

funcionament en períodes de baix i mixt i alt consum. 
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- Subsistema control ambiental: 

Calefacció i climatització 

Es dota la totalitat del habitatges d‟uns sistema individual de producció, 

canalització i emissors de calor i fred per mitjà de radiadors de baixa 

temperatura. S‟ubicaran el nombre i dimensions dels radiadors en cada 

cambra segons càlculs de la demanda calorífica de cada recinte. La ubicació 

preferent serà sota finestres o pròxims a les obertures exteriors en cas 

d‟impossibilitat s‟ubicaran en llocs que garanteixin al màxim la seva homogènia 

distribució de temperatura. 

L‟equip de producció de calor i/o fred es tractarà d‟un sistema per aerotèrmia, 

compost per una unitat interior i una exterior. Dins de cada habitatge es 

col·locarà la unitat interior(HYDROKIT) més un acumulador, ambdós ubicats en 

peça mural que s‟incorporarà el local del safareig, dins del mobiliari propi del 

local.  La unitat exterior (bomba de calor) s‟ubicarà en la planta sisena en el 

local de reserva per a instal·lacions. La connexió de les dos unitats individuals es 

realitza per mitja de conductes de coure revestits amb un aïllament de 

poliestirè expandit de gruix 2 cm. Els passa murs d‟accés al habitatges es 

reompliran amb resines de poliuretà fins a segellat la folgança entre el 

conducte i l‟obertura en el parament. 

Els conductes interiors de canalització i distribució seran independents dels de 

comunicacions entre equips. L‟inici i final serà des de la unitat HYDROKIT. El 

material de les canonades serà de coure. La distribució circularà 

horitzontalment per sobre el cel ras dels habitatges i en aquets trams la 

canonada estarà revestida amb una funda de poliestirè expandit de gruix de 2 

mm, per a les canonades verticals estaran encastades als paraments de guix 

laminat, es col·locarà una baina de protecció, per tal d‟evitar deformacions en 

els paraments degut a les dilatacions per canvi de temperatures en les 

conduccions. Els ancoratges es realitzaran per abraçadores de coures fixades 

mecànicament.  

El càlcul, dimensionat, recorregut  i compliment de la normativa vigent queda 

especificat en els plànols núm. 13 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la 

present memòria. 

Ventilació 

Es preveuen tres sistemes de ventilació per als habitatges: 

SISTEMA GENERAL: Sistema mecànic de doble flux amb recuperador de calor 

SISTEMA ADDICIONAL: Sistema mecànic extracció de bafs i contaminants de 

cocció 

SITEMA COMPLEMENTARI: Sistema natural practicable en dormitoris, cuina, sala i  

menjador 

Es preveu un sistema de ventilació en trasters 

SISTEMA DEPENDENT: Sistema dependent mecànic de trasters i zones comuns 

Es preveu una reserva d‟espai en el local de diàmetre 300 en el local per 

garantir ventilacions per a un futur ús. 

En base als quadres de caudal resultats de renovacions segons la tipologia de 

habitatge. 

Habitatge Entresòl porta 1 de 40 m²:      0,90 renovacions/hora 

Habitatge Planta primera, segona i tercera porta 1 de 150 m²:  0,78 renovacions/hora 

Habitatge Planta primera porta 1 de 130 m²:    0,85 renovacions/hora 

Habitatge Planta segona, tercera i quarta porta 2 de 140 m²:  0,83 renovacions/hora 

Habitatge Planta quarta porta 1 de 93 m²:     0,54 renovacions/hora 

Habitatge Planta cinquena porta 1 de 140 m²:    0,64 renovacions/hora 

Com s‟observa dels resultats tots els habitatges superen el 50% de renovació 

d‟aire en un període de temps d‟una hora.  

Per tal d‟evitar pèrdues de calor i d‟energia en climatitzar l‟aire exterior 

d‟admissió per adequar-lo a la temperatura de confort interior, es decideix 

instal·lar un sistema de doble flux de ventilació mecànica connectat a un 

recuperador de calor. El sistema consisteix en l‟extracció del aire viciat del 
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interior dels habitatges per als locals humits, aquest aire s‟envia per mitja d‟un 

sistema mecànic d‟aspiració ubicat a coberta a un recuperador de calor 

col·lectiu el qual aprofita la calor de l‟aire d‟extracció per aportar-la al aire de 

renovació exterior que el propi recuperador s‟encarrega d‟admetre, 

posteriorment un cop realitzar el traspàs de calor aquest aire no viciar es enviat 

per un segon sistema de ventilació mecànica als diferents locals secs dels 

habitatges. Amb aquest sistema es pretén evitar pèrdues energètiques 

innecessàries sense minvar els requisits de salubritat que estableix la normativa, 

aconseguint millorar energèticament l‟edifici objecte de projecte. En les 

boques d‟extracció de cada local s‟instal·larà una reixa amb un sistema 

d‟hidroregulació que el permetrà es connectar i desconnectar el sistema 

d‟extracció per mitjà de la diferencia d‟humitat relativa en l‟ambient que es 

genera en l‟ús o no ús d‟un espai contribuint una vegada més al estalvi 

energètic. En el sistema mecànic d‟extracció i renovació s‟instal·laran variadors 

de freqüència per tal d‟aturar el sistema en cas de no haver demanda per part 

de les unitats. 

Les obertures d‟admissió s‟ubicaran als locals secs (dormitoris, sales i menjador) 

amb requeriments d‟admissió segons normativa.  

Les obertures consistiran en airejadors ubicats en el cel ras de les estances a 

una cota de 2,50 m complint amb el requeriment del CTE de ubicar-se a una 

cota superior a 1,80 m del terra. La renovació d‟aire es produirà tal i com 

s‟especifica en el punt anterior aportat per mitja de conductes d‟aire no viciat 

amb recuperació de temperatura obtinguda per mitja del recuperador de 

calor ubicat a coberta, aquest aire renovat es repartirà pels diferents airejadors. 

La direcció de les reixes d‟acer inoxidable del airejadors seran inclinades i en 

l‟orientació prevista del flux d‟aire. 

Les obertures d‟extracció s‟ubicaran als locals humits (cuines , banys i lavabos) 

amb requeriments d‟extracció segons normativa.  

Les obertures consistiran en d‟un sistema higroregulador ubicat en l‟obertura 

d‟extracció de cada una de les cambres humides, aquest aparell permet 

activar el flux d‟extracció d‟aire per mitjà de la detecció de canvis en la 

humitat relativa de l‟ambient que es produeix quan es dona ús al  recinte humit. 

Aquest sistema es connecta amb el variador de freqüència ubicat al sistema 

mecànic d‟extracció per ventilador col·lectiu de coberta per tal de regular 

l‟encesa i apagada del ventilador segons la demanda col·lectiva d‟extracció 

d‟aire de cada cambra humida del edifici. S‟escull aquesta instal·lació de 

control de regulació de caudal d‟extracció per garantir el caudal necessari de 

renovació i al mateix temps continuar garantint unes prestacions energètiques 

al consum de l‟edifici. 

Les obertures s‟ubicaran en el cel ras dels cambres humides a una cota del 

terra de 2,20 m a una cota del sostre de 0,00 m, sent així el cel ras la cota del 

sostre i complint amb el requeriment de la normativa. Es separaran les obertures 

10 cm de qualsevol cantonada o vèrtex vertical existent en la cambra. 

La direcció de les reixes d‟acer inoxidable  del cobriment de les obertures 

d‟extracció seran inclinades i en l‟orientació prevista del flux d‟aire. 

Es dimensionarà la folgança de les portes de les diferents cambres de cada 

habitatge per tal de garantir el flux d‟aire entre els locals d‟admissió i els locals 

d‟extracció. En els casos on aquesta folgança representi una superfície inferior 

a 70 cm², serà aquesta última la que es dimensionarà. 

Es dimensionen les obertures de pas que correspondrien als locals d‟admissió 

per una part per una altra part es dimensionen les obertures de pas que 

correspondrien als locals d‟extracció. Un cop obtingudes es procedeix a 

determinar les obertures reals en base a la distribució del flux del aire que es 

produeix segons la tipologia de distribució d‟espais de cada habitatge, fet que 

obliga a variar i compensar algunes de les dimensions previstes en càlculs però 

mantenint en tot moment l‟equilibri de caudals i les dimensions mínimes que fixa 

la normativa. 

Es connectarà un tub d‟extracció a cada una de les obertures d‟extracció que 

disposen les diferents cambres humides dels habitatges. 
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Es preveu un sistema col·lectiu de tres tubs d‟extracció que conduiran l‟aire 

viciat al recuperador de calor de coberta.  

1. Tub recollirà les extraccions de les cambres humides següents en cada 

planta: 

P. Entresòl: cuina lavabo 

P1-1:  cuina  lavabo 

P2-1:  cuina  lavabo 

P3-1:  cuina lavabo 

P4-1:  cuina   

P5-1:  bany 2  

2. Tub recollirà les extraccions de les cambres humides següents en cada 

planta: 

P1-2:  cuina  lavabo 

P2-2:  cuina  lavabo 

P3-2:  cuina lavabo 

P4-2:  cuina  lavabo 

3. Tub recollirà les extraccions de les cambres humides següents en cada 

planta: 

P1-1:  bany1 bany2 

P1-2:  bany1 bany2 

P2-1:  bany1 bany2 

P2-2:  bany1 bany2 

P3-1:  bany1 bany2 

P3-2:  bany1 bany2 

P4-1:  bany1  

P4-2:  bany1 bany2 

P5-1:  cuina bany1       

El sistema interior de tubs d‟extracció anirà connectant cada tram fins arribar al 

ramal vertical corresponent tal i com es grafia en plànols de projecte. 

Els conductes seran de secció uniforme en cada tram de circulació, en els 

punts on es necessiti generar un augment de la secció de tub s‟instal·laran 

dispositiu de canvi de secció. Es revisaran aquestes unions i garantirà 

l‟estanqueïtat per mitjà d‟unions amb silicones sikaflex. 

Els conductes seran d‟acer inoxidable de secció circular, per tal de garantir un 

acabat que dificulti la brutícia. Es disposarà d‟un registre en cada planta i cada 

lloc on trobem un conducte vertical per tal de garantir l‟accés en cas de 

necessitat de substitució o reparació. Aquest registre disposarà de una EI al foc 

de la meitat de l‟exigida al element on s‟ubica. Es garantirà l‟estanqueïtat al 

aire dels tubs, garantint les unions i la composició del propi material. 

Els conductes per tal d‟arribar al recuperador de calor ubicat a coberta 

travessen sectors d‟incendis en la planta sisena al tenir aquests un ús diferent al 

principal, per tant s‟instal·laran comportes tallafocs en el interior dels tubs en 

aquells llocs on travessin de sector per tal de garantir una continuïtat 

d‟estabilitat al foc del sector. Concretament s‟instal·laran aquestes comportes 

als tubs d‟extracció en els punts on creuin el forjat de  planta cinquena, en els 

passa murs que diferenciïn espais amb usos diferents. La resistència d‟aquestes 

comportes serà l‟exigida als sectors d‟incendis al tractar-se de trasters i 

instal·lacions elèctriques les comportes tindran que garantir una EI 120. 

S‟instal·laran comportes model ST-RFD EI120 de secció circular. 

Es dimensionen els tubs per mitjà de la formula del CTE DB HS 3 del apartat 

4.2.2.2, es fa servir aquesta formula degut a que es garanteix que els tubs es 

disposen a coberta i apart es garanteix que quan discorren per l‟interior 

d‟habitatges o contigus aquest els elements divisors disposin d‟una resistència al 

soroll superior a la que fixa el DB HR de ≥ a 33 DBA.  

Es dimensionen els diferents trams de cada tub i els tubs individuals de 

subministrament. 

S‟adjunten solucions constructives de paraments horitzontals i paraments 

verticals per garantir la resistència al soroll aeri. 

Divisió parament vertical de passos d‟instal·lacions: 
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Cel ras interior d‟habitatges: 

 

 

Es connectarà un tub d‟admissió a cada una de les obertures d‟admissió que 

disposen les diferents cambres seques dels habitatges. 

Es preveu un sistema col·lectiu de tres tubs d‟admissió que conduiran l‟aire 

renovat i condicionat pel recuperador de calor de coberta.  

1. Tub infiltrarà a les cambres seques següents en cada planta: 

P. Entresòl: sala-menjador / Dormitori 

P1-1:  sala-menjador / estudi / Hab.1 / Hab.2 / dormitori 

P2-1:  sala-menjador / estudi / Hab.1 / Hab.2 / dormitori 

P3-1:  sala-menjador / estudi / Hab.1 / Hab.2 / dormitori 

P4-1:  sala-menjador / Hab.1 / dormitori   

2. Tub infiltrarà a les cambres seques següents en cada planta: 

P1-2:  sala-menjador / estudi / Hab.1 / dormitori 

P2-2:  sala-menjador / estudi / Hab.1 / dormitori 

P3-2:  sala-menjador / estudi / Hab.1 / dormitori  

P4-2:  sala-menjador / estudi / Hab.1 / dormitori 

3. Tub recollirà les extraccions de les cambres humides següents en cada 

planta: 

P5-1:  sala-menjador / estudi / Hab.1 / Hab.2 / dormitori 

     

El sistema interior de tubs d‟admissió anirà connectant cada tram fins arribar al 

ramal vertical corresponent tal i com es grafia en plànols de projecte. 

Els conductes seran de secció uniforme en cada tram de circulació, en els 

punts on es necessiti generar un augment de la secció de tub s‟instal·laran 

dispositiu de canvi de secció. Es revisaran aquestes unions i garantirà 

l‟estanqueïtat per mitjà d‟unions amb silicones sikaflex. 

Els conductes seran d‟acer inoxidable de secció circular, per tal de garantir un 

acabat que dificulti la brutícia. Es disposarà d‟un registre en cada planta i cada 

lloc on trobem un conducte vertical per tal de garantir l‟accés en cas de 

necessitat de substitució o reparació. Aquest registre disposarà d‟una EI al foc 

de la meitat de l‟exigida al element on s‟ubica. Es garantirà l‟estanqueïtat al 

aire dels tubs, garantint les unions i la composició del propi material. 

Els conductes per tal d‟arribar del recuperador de calor ubicat a coberta als 

habitatges travessen sectors d‟incendis en la planta sisena al ser tenir aquests 

espais un ús diferent al principal, per tant s‟instal·laran comportes tallafocs en el 

interior dels tubs en aquells llocs on travessin de sector per tal de garantir una 

continuïtat d‟estabilitat al foc del sector. Concretament s‟instal·laran aquestes 

comportes als tubs d‟extracció en els punts on creuin el forjat de  planta 

cinquena, en els passa murs que diferenciïn espais amb usos diferents. La 

resistència d‟aquestes comportes serà l‟exigida als sectors d‟incendis al tractar-
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se de trasters i instal·lacions elèctriques les comportes tindran que garantir una 

EI 120. S‟instal·laran comportes model ST-RFD EI120 de secció circular. 

Es dimensionen els tubs per mitjà de la formula del CTE DB HS 3 del apartat 

4.2.2.2, es fa servir aquesta formula degut a que es garanteix que els tubs es 

disposen a coberta i apart es garanteix que quan discorren per l‟interior 

d‟habitatges o contigus aquest els elements divisors disposin d‟una resistència al 

soroll superior a la que fixa el DB HR de ≥ a 33 DBA.  

Es dimensionen els diferents trams de cada tub i els tubs individuals de 

subministrament. 

S‟adjunten solucions constructives de paraments horitzontals i paraments 

verticals per garantir la resistència al soroll aeri. 

Divisió parament vertical de passos d‟instal·lacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel ras interior d‟habitatges: 

 

Es garantirà l‟estanqueïtat al aire dels tubs tant en material com en les juntes 

d‟unió per mitja d‟aplicació de resines sikaflex.  

Les fixacions dels tubs s‟executarà per anelles ancorades al forjat, cada tram 

s‟ancorarà al forjat superior.  

Els passa murs seran de dimensions idèntiques a la secció de tub que travessa 

un cop ubicat el tub es segellaran per mitja de morters de ciment de 

dosificació 1:4 sense retroacció. En passos de forjat s‟executarà un biga de vora 

de secció 15x15cm de formigó HM-25, es deixarà una folgança de 2 cm entre 

la biga de vora i el tub que es reomplirà per mitja de resines de poliuretà per tal 

de garantir la inexistència de ponts tèrmics. 

Els registres dels tubs en els paraments verticals s‟efectuarà per mitja de portes 

d‟acer innoxidable de 30x30 cm ubicades a la part inferior de cada planta per 

on s‟ubiqui el tub. En els registres horitzontals cada 10 de longitud de tub es 

garantirà un registre per mitjà d‟una placa de cel ras a funció de registre. 

El sistema mecànic de doble flux canalitza tant l‟aire introduït com l‟extret. 

L‟aire exterior es filtra i s‟escalfa/refreda (en funció de la temperatura de l‟aire) 

abans de ser introduït a les estances seques i l‟aire viciat s‟extrau per les 

estances humides. Gràcies a l‟intercanviador energètic, es recupera part de 

l‟energia de l‟aire extret, per escalfar o refredar l‟aire (prèviament filtrat) que 

s‟introdueix a l‟habitatge. Això permet un estalvi energètic molt important, ja 
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que l‟aire introduït parteix d‟una temperatura més pròxima a la de confort i per 

tant caldrà menys calefacció/refrigeració. Aquest sistema permet un estalvi 

energètic entorn el 80% de les calories o frigories de l‟aire extret i gràcies a que 

no es perfora ni la façana ni la fusteria exterior, es millora l‟aïllament acústic de 

la façana. Apart s‟instal·la en aquest cas el sistema higrorregulable, la superfície 

de pas de l‟aire s‟ajusta automàticament en funció de la humitat de l‟estança 

en la que estan ubicades les boques d‟entrada i extracció d‟aire. Aquestes 

s‟han ubicat en consonància a l‟activitat que s‟hi desenvolupa. S‟instal·la un 

variador de freqüència per regular el flux i la potència de funcionament de 

l‟aparell segons demanda. 

El recuperador de calor serà col·lectiu i ubicat en coberta, incorporarà les 

ventilacions mecàniques d‟extracció i impulsió per ventiladors apart de les 

admissió des de l‟exterior de l‟aire no viciat com les expulsions del aire viciat. 

L‟aparell disposarà de filtres de ventilació de pol·len i partícules flotants. Es 

preveu un manteniment cada sis mesos de l‟aparell per una empresa 

certificada. Les unions dels aparells mecànics s‟executaran per unions amb que 

evitin les vibracions per mitjà de silent blocs. L‟aparell descansarà sobre una 

estructura metàl·lica de rigola sustentada sobre 4 silent blocs. El model de 

l‟aparell que es preveu és un RIRS-2000-E de la casa Sodeco per a un cabal de 

l‟edifici de renovació d‟aire de 2486,88 m³/h màxim que es preveu de consum . 

El model garanteix una eficiència del 70% per a un rangs de temperatura  de 

+20ºC interior / -20ºC exterior. 60% humitat interior, 90% humitat exterior. 

Garanteix  un rang de soroll de tan sols 40 dBA a ple funcionament. 

La captació d‟aire exterior distarà 3m de qualsevol punt d‟admissió d‟aire 

natural. 

 

 

 

 

Fitxa característiques tècniques recuperador. 

 

Esquema funcionament de la casa Sodeco 

 

Es dimensiona per una segona part el cabal de ventilació per a extracció de 

bafs produïts per les campanes extractores de les cuines que disposaran d‟un 

conducte independent del conducte de ventilació.   

Totes les cuines disposaran d‟un aspirador mecànic ubicat en la campana 

extractora. L‟aspirador disposarà del caudal associat segons la taula 2.1 del CTE 

DB HS 3 de 50 l/s. Es projecten tres tubs d‟extracció de bafs i contaminants de 

cocció col·lectiu on es connectaran els aspiradors individuals de cada cuina. 

Els aspiradors disposaran d‟un sistema antiretorn.  
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Es disposarà un aspirador addicional al final del conducte de suport. 

Les obertures d‟extracció s‟ubicaran al les cuines sobre la placa de cocció.  

Les obertures consistiran en campanes extractores de superfície segons càlcul. 

L‟expulsió d‟aire de bafs i contaminants de cuina es produirà tal i com 

s‟especifica en el punt anterior per mitja de conductes col·lectius. 

Les obertures disposaran d‟un filtre de greixos i olis amb un avis de neteja i 

substitució. 

Es dimensionen en el quadre següent les superfícies d‟obertures per admissió 

segons els caudals obtinguts en les taules de caudals mínims de ventilació i en 

base a les formules del CTE DB HS 3 de la taula 4.1 

Es connectarà un tub d‟extracció a cada una de les obertures d‟extracció que 

disposen les diferents cuines dels habitatges. 

Es preveu un sistema col·lectiu de tres tubs d‟extracció que conduiran els fums 

de cocció a coberta. 

1. Tub recollirà les extraccions de les cuines següents en cada planta: 

P. Entresòl: cuina  

P1-1:  cuina   

P2-1:  cuina   

P3-1:  cuina  

P4-1:  cuina   

2. Tub recollirà les extraccions de les cuines següents en cada planta: 

P1-2:  cuina   

P2-2:  cuina   

P3-2:  cuina  

P4-2:  cuina   

3. Tub recollirà les extraccions de les cuines següents en cada planta: 

P5-1:  cuina        

 

El sistema interior de tubs d‟extracció anirà connectant cada tram fins arribar al 

ramal vertical corresponent tal i com es grafia en plànols de projecte. 

Els conductes seran de secció uniforme en cada tram de circulació, en els 

punts on es necessiti generar un augment de la secció de tub s‟instal·laran 

dispositiu de canvi de secció. Es revisaran aquestes unions i garantirà 

l‟estanqueïtat per mitjà d‟unions amb silicones sikaflex. 

Els conductes seran d‟acer inoxidable de secció circular, per tal de garantir un 

acabat que dificulti la brutícia. Es disposarà d‟un registre en cada planta i cada 

lloc on trobem un conducte vertical per tal de garantir l‟accés en cas de 

necessitat de substitució o reparació. Aquest registre disposarà de una EI al foc 

de la meitat de l‟exigida al element on s‟ubica. Es garantirà l‟estanqueïtat al 

aire dels tubs, garantint les unions i la composició del propi material. 

Els conductes evacuaran els bafs i el fums contaminants de cocció es 

connectaran al mateix ramal que desembocarà en el conducte de extracció 

immediatament per sota del ramal següent. 

Es dimensionen els tubs per mitjà de la formula del CTE DB HS 3 del apartat 

4.2.2.2, es fa servir aquesta formula degut a que es garanteix que els tubs es 

disposen a coberta i apart es garanteix que quan discorren per l‟interior 

d‟habitatges o contigus aquest els elements divisors disposin d‟una resistència al 

soroll superior a la que fixa el DB HR de ≥ a 33 DBA.  

Es dimensionen els diferents trams de cada tub i els tubs individuals de 

subministrament. 

S‟adjunten solucions constructives de paraments horitzontals i paraments 

verticals per garantir la resistència al soroll aeri. 
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Divisió parament vertical de passos d‟instal·lacions: 

 

 

Cel ras interior d‟habitatges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisió parament vertical de passos d‟instal·lacions: 

 

 

Cel ras interior d‟habitatges: 
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La campana estarà dotada d‟un sistema d‟antiretorn en el extractor mecànic 

que garanteixi la no entrada de fums que provinguin d‟altres cuines, al inici de 

la campa s‟ubicaran unes filtres de greixos i olis de cocció que disposaran d‟un 

sistema d‟avis de neteja o substitució.  

El sistema d‟extracció garantirà el cabal d‟aire de 50 l/s, això com la campana 

tindrà una superfície mínima de 200 mm² 

S‟instal·larà una campana model  DIB09T152 de la casa BOSC o similar en cada 

habitatge. 

Es disposarà un aspirador addicional al final del conducte de suport, per tal de 

garantir la complerta extracció dels bafs i fums de cocció, aquest ventilador 

estarà dotat amb variador de freqüència per graduar el seu funcionament 

segons la demanda. S‟instal·la un ventilador model TIRACAMINO de la casa 

Sodeco.  
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Tots el dormitoris, sales, menjadors i cuines disposaran d‟obertures practicables 

a l‟exterior per la façana (principal i posterior). Les obertures compliran amb les 

dimensions que estableix el CTE DB HS 3 i el D. 141/2012 de les OME de 

Barcelona. 

Es preveu un sistema de ventilació per als trasters i les seves zones comuns 

dependent mecànic. Els trasters disposaran d‟obertures d‟admissió a l‟exterior 

en la seva part superior per l‟accés que captaran l‟aire de l‟exterior, les 

obertures estaran cobertes per una claraboia de vidre armat i estructura 

tubular d‟acer inoxidable. L‟admissió dels trasters es comunicarà amb les seves 

zones comunes per obertures de pas per les folgances de les portes garantint 

així la ventilació de la part comuna, l‟extracció s‟efectuarà per les zones 

comunes per una obertura d‟extracció mecànica connectada a un conducte 

d‟expulsió ubicat en coberta coronat per un sistema de ventilació mecànica 

en la seva part superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obertures consistiran en les juntes de les perfilaries metàl·liques degut a que 

aquestes tindran una permeabilitat al aire de 1 contemplant la norma que en 

aquest cas no es necessari ubicar airejadors o obertures fixes.  

Es dimensionen en el quadre següent les superfícies d‟obertures per admissió 

segons els caudals obtinguts en les taules de caudals mínims de ventilació i en 

base a les formules del CTE DB HS 3 de la taula 4.1 

Les obertures consistiran en les juntes de les perfilaries metàl·liques degut a que 

aquestes tindran una permeabilitat al aire de 1 contemplant la norma que en 

aquest cas no es necessari ubicar airejadors o obertures fixes.  

Es dimensionen en el quadre següent les superfícies d‟obertures per admissió 

segons els caudals obtinguts en les taules de caudals mínims de ventilació i en 

base a les formules del CTE DB HS 3 de la taula 4.1 

Es dimensionarà la folgança de les portes de les diferents cambres de cada 

traster per tal de garantir el flux d‟aire entre els locals d‟admissió i els locals 

d‟extracció. En els casos on aquesta folgança representi una superfície inferior 

a 70 cm², serà aquesta última la que es dimensionarà. 

Les obertures s‟ubicaran en el sostre dels zones comunes a una cota del terra 

de 2,50 m a una cota del sostre de 0,00 m, complint amb el requeriment de la 

normativa. Es separaran les obertures 10 cm de qualsevol cantonada o vèrtex 

vertical existent en la cambra. 

La direcció de les reixes d‟acer inoxidable del cobriment de les obertures 

d‟extracció seran inclinades i en l‟orientació prevista del flux d‟aire. 

Aquesta obertura no distarà més de 15m de cap punt d‟admissió d‟aire. 

Es connectarà un sistema d‟higroregulació per tal d‟evitar el constant 

funcionament de l sistema de ventilació i garantir així el seu funcionament quan 

es doni ús al traster per part d‟algun usuari. 

Es connectarà un tub d‟extracció únic a l‟obertura d‟extracció que de les zones 

comunes dels trasters. 

Els conducte serà de secció uniforme en cada tram de circulació, en els punts 

on es necessiti generar un augment de la secció de tub s‟instal·laran dispositiu 

de canvi de secció. Es revisaran aquestes unions i garantirà l‟estanqueïtat per 

mitjà d‟unions amb silicones sikaflex. 
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Els conductes seran d‟acer inoxidable de secció circular, per tal de garantir un 

acabat que dificulti la brutícia. Es disposarà d‟un registre en cada planta i cada 

lloc on trobem un conducte vertical per tal de garantir l‟accés en cas de 

necessitat de substitució o reparació. Aquest registre disposarà de una EI al foc 

de la meitat de l‟exigida al element on s‟ubica. Es garantirà l‟estanqueïtat al 

aire dels tubs, garantint les unions i la composició del propi material. 

Es dimensionen els tubs per mitjà de la formula del CTE DB HS 3 del apartat 

4.2.2.2, es fa servir aquesta formula degut a que es garanteix que els tubs es 

disposen a coberta. 

Es garantirà l‟estanqueïtat al aire dels tubs tant en material com en les juntes 

d‟unió per mitja d‟aplicació de resines sikaflex.  

Les fixacions dels tubs s‟executarà per anelles ancorades al forjat, cada tram 

s‟ancorarà al forjat superior.  

Els passa murs seran de dimensions idèntiques a la secció de tub que travessa 

un cop ubicat el tub es segellaran per mitja de morters de ciment de 

dosificació 1:4 sense retroacció. En passos de forjat s‟executarà un biga de vora 

de secció 15x15cm de formigó HM-25, es deixarà una folgança de 2 cm entre 

la biga de vora i el tub que es reomplirà per mitja de resines de poliuretà per tal 

de garantir la inexistència de ponts tèrmics. 

Els registres dels tubs en els paraments verticals s‟efectuarà per mitja de portes 

d‟acer inoxidable de 30x30 cm ubicades a la part inferior de cada planta per 

on s‟ubiqui el tub. 

Les boques d‟expulsions al exterior s‟efectuaran per un tram de conducte d‟un 

1 metre mínim per sobre de qualsevol obstacle. 

Es connectarà un ventilador d‟extracció d‟aire en el coronament del conducte 

unit per sistemes de silent blocs per evitar les vibracions, s‟instal·larà un variador 

de freqüència al ventilador per tal de garantir les potencies requerides de 

funcionament segons demanda dels trasters. 

Es col·locarà un curull de planxa metàl·lica en el coronament del conducte per 

evitar l‟entrada de l‟aigua de pluja. 

S‟instal·larà un sistema d‟extracció mecànica que garanteixi el caudal, les 

condicions de regulació especificades i la protecció en front a l‟entrada 

d‟aigua exterior. 

Es preveu uns sistema mecànic de la casa Sodeco model CTD 150 o similar. 

 

 

El càlcul, dimensionat, recorregut  i compliment de la normativa vigent queda 

especificat en els plànols núm. 16 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la 

present memòria. 
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Xarxa d‟enllumenat 

Es preveu lluminàries en els habitatges del tipus LED model d‟ull de bou tipus 

Zadora LED de la casa Philips. Cada una de les il·luminacions dels locals 

disposarà de com a mínim un punt d‟encesa i apagada, apart es dotarà a la 

totalitat de les llums que s‟ubiquin en recintes amb capacitat d‟entrada de llum 

natural d‟un mecanisme individual de regulació de potencia fotoelèctric, que 

garanteixi el mínim de consum elèctric i el màxim aprofitament de la llum 

natural, sempre garantint en nivell de luminància VEEI establerts per la 

normativa en segons l‟ús assignat a cada recinte. Aquest requisit es verificarà 

en obra per mitjà d‟un luxímetre.  

Les lluminàries aniran encastades al cel ras, apart a totes les dependències es 

preveurà d‟endolls de 16A suficients per ampliar la il·luminació dels habitatges 

de forma flexible segons el requisits del propi usuari.  

Les lluminàries que s‟ubiquin a les cambres humides les connexions i els punts de 

llum tindran un nivell de protecció mínim dos al vapor i al contacte a l‟aigua. 

Tant la distribució, com el traçat de la xarxa i elements d‟enllumenat ha seguit 

un criteri totalment funcional, partint de la base de minoritzat al màxim la 

instal·lació garantint en tot moment un alt rendiment. 

En les zones comunitàries, es preveuen dos sistemes d‟enllumenats totalment 

independents. Un primer amb la funció de garantir la correcta il·luminació 

d‟aquets espais i un segon encarregat de l‟enllumenat d‟emergència. Els punts 

de llum d‟il·luminació general seran del tipus LED model d‟ull de bou tipus Chion 

LED de la casa Philips. Cada una de les il·luminacions dels locals disposarà de 

com a mínim un punt d‟encesa i apagada, apart es dotarà a la totalitat de les 

llums que s‟ubiquin en recintes amb capacitat d‟entrada de llum natural d‟un 

mecanisme individual de regulació de potencia fotoelèctric, que garanteixi el 

mínim de consum elèctric i el màxim aprofitament de la llum natural, sempre 

garantint en nivell de luminància VEEI establerts per la normativa en segons l‟ús 

assignat a cada recinte. Aquest requisit es verificarà en obra per mitjà d‟un 

luxímetre. Es garantirà en tot moment els 50 lux en el replà d‟ascensor. 

La xarxa d‟enllumenat d‟emergència es composa per punts de llum de 

fluorescència amb font d‟energia pròpia. Aquesta instal·lació ha d‟entrar en 

funcionament immediatament en el moment de produir-se una fallida 

d‟alimentació en la xarxa general. Els punt de llum es disposaran en cada replà 

d‟escala a una alçada de 2,00 metres respecte del paviment.  

 

El càlcul, dimensionat i compliment de la normativa vigent queda especificat 

en els plànols núm. 15 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la present 

memòria. 

- Subsistema subministraments. 

ABASTIMENT AFS: 

Es produeix l‟enderroc de la totalitat de la instal·lació existent. Segons 

normativa la potabilitat i la pressió de la xarxa quedarà garantida per 

companyia. Realitzarem una nova escomesa de connexió amb l‟edifici 

definida amb peça ceràmica de maó calat i lliscat interior. El tub general 

d‟alimentació serà de tipus XLPE. Els muntants faran el seu recorregut pel 

conductes tècnics, i  subministren el consum previst tant d‟aigua freda i aigua 

calenta. En el cas dels punts de consum d‟aigua freda la connexió serà directa 

i en el cas de l‟agua calenta pesarà abans pel sistema HYDROKIT. El material 

dels tubs en la distribució interior serà de coure. Els recorreguts interiors 

horitzontals circularan per sobre del cel ras i els verticals aniran encastats dins 

dels paraments. Tota la xarxa anirà protegida amb una baina per tal d‟evitar 

possibles fuites de la canonada.  

Tota la instal·lació d‟AFS i el aparells disposaran de les característiques i tots els 

elements de connexió, regulació i control establerts per la normativa 

esmentada en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria. 

El càlcul, dimensionat i compliment de la normativa vigent queda especificat 

en els plànols núm. 12 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la present 

memòria. 
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ABASTIMENT AFS: 

Es dota la totalitat del habitatges d‟uns sistema individual de producció d‟ACS.. 

L‟equip de producció d‟ACS es tractarà d‟un sistema per aerotèrmia, compost 

per una unitat interior i una exterior. Dins de cada habitatge es col·locarà la 

unitat interior(HYDROKIT) més un acumulador, ambdós ubicats en peça mural 

que s‟incorporarà el local del safareig, dins del mobiliari propi del local.  La 

unitat exterior (bomba de calor) s‟ubicarà en la planta sisena en el local de 

reserva per a instal·lacions. La connexió de les dos unitats individuals es realitza 

per mitja de conductes de coure revestits amb un aïllament de poliestirè 

expandit de gruix 2 cm. Els passa murs d‟accés al habitatges es reompliran amb 

resines de poliuretà fins a segellat la folgança entre el conducte i l‟obertura en 

el parament. 

Els conductes interiors de canalització i distribució seran independents dels de 

comunicacions entre equips. L‟inici serà des de la unitat HYDROKIT. El material 

de les canonades serà de coure. La distribució circularà horitzontalment per 

sobre el cel ras dels habitatges i en aquets trams la canonada estarà revestida 

amb una funda de poliestirè expandit de gruix de 2 mm, per a les canonades 

verticals estaran encastades als paraments de guix laminat, es col·locarà una 

baina de protecció, per tal d‟evitar deformacions en els paraments degut a les 

dilatacions per canvi de temperatures en les conduccions. Els ancoratges es 

realitzaran per abraçadores de coures fixades mecànicament.  

En els habitatges amb distancies superiors de recorregit entre el punt de 

consum i l unitat de producció d‟ACS, s‟instal·larà un sistema de retorn per tal 

de minoritzat les pèrdues de consum d‟aigua. Aquest retorn es connectarà al 

ramal mes llunya i enllaçarà aquest punt amb l‟element de producció d‟ACS. 

La recirculació es realitzarà per mitjà d‟una bomba de caudal constant. Les 

característiques tècniques dels conductes de retorn seran les mateixes que les 

exigides als conductes als conductes de subministrament d‟ACS. 

El càlcul, dimensionat, recorregut  i compliment de la normativa vigent queda 

especificat en els plànols núm. 13 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la 

present memòria. 

GAS: 

NO es preveu aquesta instal·lació. 

- Subsistema residus. 

 Es preveu un sistema separatiu d‟aigües negres i aigües pluvials. 

AIGÜES RESIDUALS: 

Es dota d‟un sistema vertical general d‟evacuació d‟aigües residuals distribuïts 

en tres tubs que canalitzen la totalitat de l‟evacuació. Les seccions dels tubs 

seran uniformes en cada tram i vindran determinades pel dimensionat de 

descarregues de cada recinte al que serveix. El sistema estarà dotat d‟una 

ventilació primària ubicada a coberta per tal de garantir l‟evacuació de males 

olors. Els material dels conductes serà de PVC encolats entre sí per mitjà de 

silicones SIKA FLEX. Els ancoratges als paraments es faran per mitjà 

d‟abraçadores de PVC, exceptuant en els punts de canvi de sector on 

s‟instal·laran abraçadores intumescents per tal de garantir l‟obturació el 

conducte en cas d‟incendi.  

Els conductes verticals desembocaran en pericons de peu de baixant ubicats 

sota la solera de planta baixa. Aquests es realitzaran per mitjans de arquetes 

dotades de registre prefabricades de formigó.  

La xarxa de col·lectors serà soterrada i es realitzarà amb tubs de PVC i 

dimensions segons cabal de càlcul. S‟instal·laran arquetes de connexions en els 

punts necessaris i desembocaran a una arqueta sifònica ubicada a la llinda de 

façana principal.  

Es dimensionarà la xarxa de sanejament de cada recinte d‟habitatges que així 

ho requereixi. Es realitzarà per mitja de tubs de secció segons cabal. Les 

seccions seran uniformes a cada tram i seran de tub flexible de plàstic. Els 

pendents d‟aquestes seran els fixats per la normativa esmentada en l‟apartat 
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2.2 d‟aquesta memòria. En cas de ser necessari per la longitud del ramal interior 

de l‟habitatge es disposarà un sistema de ventilació terciària tal i com disposa 

la normativa en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria. 

Tota la instal·lació de sanejament residual i el aparells disposaran de les 

característiques i tots els elements de connexió, regulació i control establerts per 

la normativa esmentada en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria. 

El càlcul, dimensionat, recorregut  i compliment de la normativa vigent queda 

especificat en els plànols núm. 17 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la 

present memòria. 

AIGÜES PLUVIALS: 

Es dota d‟un sistema vertical general d‟evacuació d‟aigües pluvials distribuïts en 

quatre tubs que recullen la totalitat de l‟evacuació procedent de les diferents 

cobertes. Les seccions dels tubs seran uniformes en cada tram i vindran 

determinades pel dimensionat de descarregues de cada coberta a la que 

serveix. El sistema estarà dotat d‟una ventilació primària ubicada a coberta per 

tal de garantir l‟evacuació de males olors. Els material dels conductes serà de 

PVC encolats entre sí per mitjà de silicones SIKA FLEX. Els ancoratges als 

paraments es faran per mitjà d‟abraçadores de PVC, exceptuant en els punts 

de canvi de sector on s‟instal·laran abraçadores intumescents per tal de 

garantir l‟obturació el conducte en cas d‟incendi.  

Els conductes verticals desembocaran en pericons de peu de baixant ubicats 

sota la solera de planta baixa. Aquests es realitzaran per mitjans de arquetes 

dotades de registre prefabricades de formigó.  

La xarxa de col·lectors serà soterrada i es realitzarà amb tubs de PVC i 

dimensions segons cabal de càlcul. S‟instal·laran arquetes de connexions en els 

punts necessaris i desembocaran a una arqueta sifònica ubicada a la llinda de 

façana principal.  

Tota la instal·lació de sanejament pluvial i el aparells disposaran de les 

característiques i tots els elements de connexió, regulació i control establerts per 

la normativa esmentada en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria. 

 

El càlcul, dimensionat, recorregut  i compliment de la normativa vigent queda 

especificat en els plànols núm. 17 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la 

present memòria. 
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- Subsistema seguretat. 

INCENDI: 

Es preveu dotar l‟edifici d‟una escala protegida per mitjà d‟un vestíbul 

d‟independència en cada planta. L‟escala es pressuritzarà per mitjà 

d‟obertures permanentment obertes a l‟exterior, garantint la superfície mínima 

que estableix la normativa en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria.  

L‟escala es dotarà d‟un sistema d‟enllumenat d‟emergència independent, 

extintors 21A-113B en cada replà. Les portes de sectorització disposaran d‟un 

sistema de tancament automatitzat el qual a de garantir la completa 

protecció de l‟escala.    

Es delimiten diferents sectors d‟incendi, sent aquests: 

- Habitatges 

- Escala 

- Trasters 

- Local comercial 

- Cada una de les instal·lacions representa un sector propi.  

S‟especifica en plànols de projecte els requeriments de resistència, estabilitat i 

caiguda de la gota que han de assolit els diferents paraments allà on es 

localitzin. Es constata en projecte que els sistemes adoptats superen els 

requeriments establerts per part de la normativa amb aplicació de la llana 

mineral de roca en els diferents paraments.   

Compliment i exigències de la normativa vigent queden especificats en els 

plànols núm. 21 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la present memòria. 

 

 

 

 

 

SOROLL: 

Es determinen en projecte els diferents espais habitables i no habitables per tal 

de establir els requeriments acústics enfront el soroll de l‟aire que han de 

complir els diferents paraments.  

En la intervenció que es proposa es compleixen tots els requeriments exposats ja 

que es disposa d‟un revestiment amb llana mineral a la totalitat dels paraments 

que garanteix aquest compliment.  

Aquests requeriments i compliment de la normativa queden especificats en els 

plànols núm. 19 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la present memòria. 

LLAMPS: 

Segons la tipologia d‟edifici en la qual s‟intervé es necessària la instal·lació d‟un 

sistema de parallamps. S‟ubica el receptor a la coberta, la canalització 

d‟enllaç discorrerà per la façana posterior fins arribar a la part inferior on 

s‟instal·larà la post a terra segons les característiques dependents de la 

conductivitat del terreny.  

El càlcul, dimensionat i compliment de la normativa queden especificats en els 

plànols núm. 20 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la present memòria. 

Tota la instal·lació de llamps i el aparells disposaran de les característiques i tots 

els elements de connexió, regulació i control establerts per la normativa 

esmentada en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria. 
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- Subsistema seguretat. 

XARXA D‟ELECTRICITAT:  

Es produeix l‟enderroc de la totalitat de la instal·lació existent. Realitzarem una 

nova escomesa de connexió amb l‟edifici per mitjà d‟una nova CGP. El 

cablejat del conducte general d‟alimentació serà unipolar, lliure d‟al·lògens, no 

propagador de la flama i amb protecció per 0,6 KVA. En conducte exterior serà 

de XLPE. Els muntants faran el seu recorregut pel conductes tècnics, i  

subministren el consum previst d‟electricitat als diferents quadres de 

comandaments general a cada habitatge. Es preveu una potencia elevada 

d‟instal·lació de 9.200 W per a tots els habitatges. Els recorreguts interiors 

horitzontals circularan per sobre del cel ras i els verticals aniran encastats dins 

dels paraments. Tot el cablejat de coure elèctric anirà protegit dins de 

conductes XLPE flexibles.  

Cada habitatge disposarà del numero de circuits segons els punts de consum i 

les seves característiques. A part dels habitatges es preveu el subministrament 

individual per a les zones comuns, telecomunicacions, ascensors i locals 

comercials.  

Tota la instal·lació d‟electricitat i el aparells disposaran de les característiques i 

tots els elements de connexió, regulació i control establerts per la normativa 

esmentada en l‟apartat 2.2 d‟aquesta memòria. 

El càlcul, dimensionat i compliment de la normativa queden especificats en els 

plànols núm. 15 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la present memòria. 

 

 

 

 

 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS: 

Es dota a l‟edifici d‟un sistema de telecomunicacions generals compost per la 

reserva d‟espais necessària i exigida per la normativa vigent per tal de garantir 

la connexió de la xarxa de telecomunicacions.  

Aquest apartat també es preveu de dur-lo  a terme en cada un dels habitatges 

disposant de totes les conduccions i punts de connexió que exigeix la 

normativa i afegint nous punt en espais on per criteri dels redactors del projecte 

 El càlcul, dimensionat i compliment de la normativa queden especificats en els 

plànols núm. 15 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la present memòria. 
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- Subsistema control i eficiència energètica 

Es dimensionen i dissenyen dos sistemes d‟intervenció per tal de millorar 

l‟eficiència energètica de l‟edifici. D‟aquesta forma es reduirà els consums i les 

emissions de CO2.  

Un primer sistema consisteix en una actuació activa per mitja de la implantació 

de una instal·lació de producció d‟ACS, calefacció i climatització per un 

sistema de aerotèrmia. Reduint d‟aquesta forma mes del 70% del consum 

directa d‟energia de cada una dels habitatges.  

Una segona instal·lació que es preveu es la recirculació per garantir les 

ventilacions de la normativa per mitjà d‟un recuperador de calor. Efecte que es 

tradueix minvant el consum d‟energia per a calefactar i/o refrigerar l‟aire de 

nova aportació.  

El càlcul, dimensionat i compliment de la normativa queden especificats en els 

plànols núm. 14 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la present memòria. 

El segon sistema consisteix en una actuació passiva en l‟envoltant de l‟edifici. 

Per la implantació d‟aïllaments i barreres de vapor/estanqueïtat que redueixen 

dràsticament la transmissió del pas de la variació de la temperatura entre 

recintes o espais que no siguin de la mateixa unitat. Un altre factor que 

contempla questa intervenció es garantir la impossibilitat de la aparició  

d‟humitats intersticials o superficials.  

El càlcul, dimensionat i compliment de la normativa queden especificats en els 

plànols núm. 18 i les exigències de de l‟apartat 2.2 de la present memòria. 

 

 

 

 

 

 

Sistema equipaments i altres 

- Subsistema cuines i banys 

La cuina s‟equiparà amb mobles alts i baixos d‟estructura de fusta laminada, 

cantells rectes, de color i acabat segons plànols de projecte. Es col·locarà lleixa 

de SILESTONE, model i color segons plànols de projecte. Es dotarà amb: 

- cuina de placa vitroceràmica. 

- un forn. 

- una campana extractora telescòpica. 

- una aigüera d‟acer inoxidable, sota lleixa. 

- un rentavaixelles integrat. 

- una nevera integrada. 

- un equip de rentat de roba.  

Els banys quedaran equipats amb les peces bàsiques necessàries, rentamans, 

WC, dutxes (que es faran d‟obra) i banyeres, amb els corresponents accessoris 

porta-rotlles, penja tovalloles, etc.  

El disseny, acabat i distribució queden especificats en els plànols núm. 25 i les 

exigències de de l‟apartat 2.2 de la present memòria. 

- Subsistema Ascensor: 

Es mantenen els ascensors existents de l‟edifici. No obstant, optem substituir la 

maquinària actual d‟elevació per un sistema síncron amb reductor de velocitat 

de baix consum energètic. Aquest sistema ens permet per una banda reduir 

dràsticament el consum derivat dels elements d‟elevació i ens garanteix 100 

viatges en cas de pèrdua de subministrament elèctric. Per una altre banda ens 

permet anular les reserves d‟espai per instal·lacions de maquinaria. Es dotarà el 

fossat de l‟ascensor d‟un paracaigudes, d‟un endoll de 16 A i d‟un punt de llum 

a 50 cm de garantirà 50 lux. El mateix punt de llum s‟instal·larà a cada un dels 

diferents forjats de planta fins arribar a la part superior del buit de l‟ascensor. Per 

últim es realitzarà la ventilació per la part superior d‟aquest forat per mitjà una 

obertura permanent.  
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PRESSUPOST 

El cost unitari d‟execució, proposa una metodologia per estimar, de manera 

aproximada el Pressupost d‟Execució Material (PEM) en base a una informació 

bàsica, i els coeficients del ITEC per a obres de rehabilitació. 

Càlcul del pressupost d‟execució material (PEM) 

- Mb: mòdul bàsic que estableix un preu en €/m² d‟edificació segons tipus 

d‟intervenció, que serà revisat periòdicament. Valor = 1.100 

- Ca: coeficient a localització general de l‟obra 

- Cb1: coeficient b1 dificultat d‟accés. Valor = 1.1 

- Cb2: coeficient b2 emmagatzematge. Valor = 0 

- Cb3: coeficient b3 transport de material. Valor = 0 

- Cb4: coeficient b4 de volum d‟obra. Valor = 0 

- Cb5: coeficient b5 presencia d‟usuaris. Valor = 0 

Amb les dades anteriors podem calcular el mòdul de referència (Mr): 

  Mr = Mb x a x ( b1 + b2 + b3 + b4 + b5 ) 

  Mr = 1.100 x 1.1 = 1.210 €/m² 

Un cop es disposa del mòdul de referencia i coneixent la superfície d‟actuació, 

es pot realitzar el càlcul del PEM. 

  PEM = Mr x S = 1.210 x 2.233,83 = 2.702.934,30 €. 

Cal destacar, que el és un preu aproximat basat en l‟aplicació de taules i 

coeficients segons aspectes característics de la construcció. 
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CONCLUCIONS 

A sigut tot un repte afrontar un projecte d‟aquestes magnituds per la nostra 

part, en ambdós casos mai havíem treballat en obres d‟igual característiques. 

Es per tant que en la redacció del present projecte ens trobem davant moltes 

hores de recerca, hores de treball gràfic, multitud de desplaçaments al 

immoble, hores en certa part de diversió i motivació, i com no alguna que altra 

hora de desesperació.  

Les dificultats més importants a les quals em afrontat i de les quals creiem que 

ens ha aportat més aquest projecte consisteixen en les següents: 

La dificultat que ha suposat recavar la totalitat de la normativa del projecte ja 

que ens molts casos serà normativa que per la nostra petita experiència laboral 

desconeixíem de la seva regulació. Un segon fet important relacionat amb la 

normativa creiem que el més laboriós d‟aquest apartat a sigut relacionar les 

diferents normatives que regulen una sola cosa per tal d‟establir com ens 

vinculava i en quina part ens legislava. Per últim i no menys laboriós cal posar 

èmfasis en la dificultat que ens trobem d‟adequar la normativa actual en 

edificacions existents. 

Hem pogut constatar després de la redacció del projecte de fi de grau, la 

complexitat i diversitat de camps que avarca el nostre sector professional, i si 

més no en els temps actuals en els que ens trobem en certa part et dona una 

petita esperança de projecció, la qual es veu enfortida després de la redacció, 

dedicació i aprenentatge que ha suposat el projecte. 

Per últim i no menys important cal destacar es la satisfacció que se sent al 

solucionar y finalitzar un projecte d‟aquestes característiques. 
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