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Edifici plurifamiliar de nova construcció entre mitgeres, situat al carrer Sant Germà número 5
de Barcelona.
L’edifici consta de diversos 12 habitatges a planta baixa, entresol, primera, segona i tercera
planta i un aparcament a planta soterrani.
El programa es divideix en 3 dúplex que ocupen la planta baixa i la planta entresol; i 9
habitatges més, 3 a cada planta. Un total de 12 habitatges i 13 places d’aparcament.
Els habitatges són de dues habitacions, de tres majoritàriament i un habitatge de quatre. Cada
habitatge disposa d’un balcó que dona al carrer Sant Germà, o bé, a l’interior de l’illa.
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EXTERIORS DELS HABITATGES
Terreny, Fonaments i Estructura

No s’ha detectat presencia de nivell freàtic. La fonamentació es recolzarà sobre la capa Q
(subcapa Q2) del geotècnic i a una fondària d’entre 3,80m (sondeigs) i 3,70 respecte la cota
d’inici de reconeixement. La fonamentació serà mitjançant murs pantalla o pantalla de micra
pilotis. La fonamentació queda pendent de definir en plànols estructurals del projecte
executiu. Es passarà un fil de coure amb unes piques de connexió de presa a terra.
L’estructura es definirà en el projecte executiu sent el sistema previst en aquests moments un
sistema de pilars i sostres de formigó armat. Sobre els pilars es recolzaran els sostres reticulats
formigonats in situ. La definició detallada de l’estructura es decidirà en el procés de redacció
del projecte executiu prioritzant en tot moment la seguretat així com la sostenibilitat i
durabilitat de la solució.

Façana
Es tracte d’una façana amb tancament de vidre amb balcons de costat a costat i proteccions
solars de lames metàl·liques. Aquesta façana estarà protegida del sol directe per una
combinació de lames fixes i mòbils creant uns espais exteriors coberts entre les lames i vidre.
Les zones sense vidre es resoldran amb mur aïllat tèrmicament amb la finalitat d’aconseguir la
certificació energètica de nivell A. Per la part interior al mur, es col·locarà un extradossat amb
plafons de guix laminat tipus pladur, o similar, de 1,5 cms i un aïllament de llana de roca, o
similar, de 5 cms de gruix.
A nivell general, les solucions constructives de la façana i de l’envolvent tèrmica en general,
buscaran eliminar els ponts tèrmics que habitualment apareixen en les obertures, voladissos i
cantells de forjat per minimitzar les pèrdues tèrmiques, eliminar condensacions i altres
possibles patologies.

Fusteria
La fusteries serà d’alta qualitat i amb una transmitància molt baixa de forma que ens permeti
obtenir una qualificació energètica de nivell A sense problemes. Les fusteries seran, d’alumini
o un material de millor qualitat mediambiental, amb trencament de pont tèrmic i envidrament
amb cambra. En tot cas, les fusteries seran d’alta qualitat i s’escolliran tenint en compte
criteris d’aïllament tèrmic i sostenibilitat, així com l’objectiu de certificació energètica ja citat.

Persianes

Davant de les finestres, es col·locaran persianes o lames d’alumini per tal de poder tamisar a
voluntat l’entrada de llum o sol directe a l’interior de l’habitatge.
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Portes

La porta principal d’accés a l’edifici serà de 120 cm x 200 cm de pas lliure d’alumini anoditzat
amb vidre i cambra d’aire.
La porta de l’aparcament serà de 80 x 200 cm de pas lliure i d’acer acabat pintat a l’esmalt
sintètic i certificada EI260C5. Les portes dels vestíbuls seran de les mateixes dimensions i
materials, però certificades EI230C5.

Baranes
A part del la protecció solar mitjançant lames fixes i mòbils, els espais exteriors que es generen
entre les lames i les fusteries tindran la funció de zones exteriors per estar. Aquestes terrasses,
disposaran de baranes de barrots verticals d’acer no escalables. L’espai buit entre els barrots
no superarà, en cap cas, els 10 cm com estableix el CTE.
L’alçada de protecció de les baranes serà de 1,10m quan el desnivell que protegeix sigui
superior a 6m i de 0,90m quan aquest desnivell sigui entre 0,55m i fins a 6m.
El projecte preveu uns panells de lames de forjat a forjat passant per davant de la barana.
Alguns panells de lames seran fixes i altres mòbils i amb guia. Els panells de lames estaran
compostos per unes lames horitzontals d’alumini tipus model ASM de Tamiluz o similar. A
l’habitatge de la planta baixa, els panells seran tots fixes a efectes de seguretat i de privacitat.
Es valorarà la possibilitat de que les lames siguin orientables

Coberta

La coberta de l’edifici i la coberta dels patis dels habitatges de planta baixa (forjat aparcament)
es tractaran com a terrasses transitables amb una pendent aproximada del 2%. L’acabat de la
coberta serà de gres ceràmic per exteriors (no lliscant) i disposarà d’impermeabilització i
d’aïllament tèrmic suficient per aconseguir la certificació energètica de nivell A.
La pendent es donarà mitjançant una capa de morter de ciment sota la qual s’estendrà
l’aïllament de poliestirè extruït.
Totes aquestes capes aniran sobre el forjat estructural. Per sota, el forjat anirà amb un fals
sostra de panell laminat de guix. Les zones humides com els banys, hi anirà un fals sostre,
també ,de guix laminat. En aquest cas, hidròfug.

Balcons

Els balcons tindran el mateix sistema que la coberta invertida amb acabat ceràmic i pendent
del 2%, la única diferència serà que el forjat serà de llosa massissa de formigó armat amb
goteró encofrat amb la llosa i d’uns 20 cm de gruix aproximadament
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Elements de protecció interior
La barana de protecció de l’escala comunitària té una alçada de 0,90m i serà mitjançant
barrots verticals d’acer pintat. L’espai buit entre els barrots no superarà els 10cm per tal de
complir CTE.

Mesures especials de l’envolvent tèrmica de l’edifici

Amb l’objectiu d’aconseguir que aquest edifici tingui una demanda energètica mínima i, per
tant, una despesa mínima per calefacció i refrigeració, s’adobaran una sèrie de mesures a
nivell constructiu. Les mesures son les següents:
•

•

Minimització de ponts tèrmics. Es buscarà que els elements estructurals (pilars,
cantells de forjat, etc, estiguin sempre envoltats d’un aïllament tèrmic suficient per tal
que no hi hagin zones de fluxe calòric elevat entre l’interior i l’exterior de l’edifici.
El forjat situat a sota de la planta baixa, en contacte amb l’aparcament, disposarà d’un
aïllament tèrmic per tal de resoldre correctament l’envolvent tèrmica dels habitatges
d’aqueta planta. És una mesura obvia, però que en molts casos no s’acostuma a dur a
terme, penalitzant els habitatges situats en aquestes plantes.
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INTERIOR DELS HABITATGES
Tancaments de separació entre habitatges

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’adopten solucions
constructives en sec i estructura metàl·lica. Els envans s’aixequen sobre bandes acústiques per
evitar o minimitzar la transmissió del soroll. En aquest cas, s’optarà pel sistema de KNAUF, o
similar, W115.es especial amb doble estructura i amb dues plaques a cada banda.
Aquest sistema de partició està format per dues estructures metàl·liques paral·leles, amb dues
plaques de guix laminat cargolat a cada costat exterior. El sistema escollit serà l’indicat per a
compartimentar diferents unitats d’ús, o aquestes amb les zones comunes. La zona de
l’estructura metàl·lica es reomple amb panells de llana de roca col·locat entre les fixacions
metàl·liques.

Tancaments fixes a l’interior dels habitatges

S’adopta la solució constructiva en sec, amb estructura metàl·lica portant. Els envans
s’aixequen sobre bandes acústiques per evitar la transmissió del soroll. Els envans estaran
formats per una perfilaria metàl·lica de gruix 70mm reomplert amb panell de llana de roca
col·locat entre les fixacions metàl·liques i placa de guix laminat de 15mm a banda i banda.

Tancaments entre zones comunitàries i habitatges

En aquest cas, s’opta pel sistema de KNAUF, o similar, W115.es especial amb doble estructura i
amb dues plaques a cada banda.
Aquest sistema de partició està format per dues estructures metàl·liques paral·leles, amb dues
plaques de guix laminat cargolat a cada costat exterior. El sistema escollit serà l’indicat per a
compartimentar diferents unitats d’ús, o aquestes amb les zones comunes. La zona de
l’estructura metàl·lica es reomple amb panells de llana de roca col·locat entre les fixacions
metàl·liques.

Revestiments interiors de façanes

Com ja s’ha comentat, a les façanes, per la cara interior es col·locarà un extradossat amb
sistema panells de guix laminat amb panell rígid de llana de roca de 5 cm de gruix i acabat de
placa de guix laminat de 1,5 cm. El sistema garanteix l’aïllament tèrmic i acústic. Es col·locarà
també una banda acústica perimetral de separació amb parets i sostres, per tanl de tenir el
màxim aïllament acústic possible entre espais comuns i els habitatges.
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Tancaments de separació en ascensor, cambra emmagatzematge residus
i comptadors
La caixa de l’ascensor estarà formada per un mur de maó calat tipus gero revestit amb placa de
guix laminat.
La caixa d’escala, a planta baixa, es planteja amb parets de fàbrica de maó calat amb morter
mixt i per la cara de la zona comuna es col·locarà una placa de guix laminat tipus Diamant de
Knauf, o similar, per una major resistència als cops.
Per la cara que dona a l’interior de l’habitatge es col·locarà un extradossat amb perfilaria
metàl·lica de guix laminat, i un aïllament amb panell rígid de llana de roca col·locat entre les
fixacions mecàniques.
La caixa d’ascensor a les plantes pis amb els habitatges es planteja amb maó calat (gero) i la
cara que dona a l’interior de l’habitatge es farà un extradossat amb perfilaria metàl·lica i amb
panell rígid de llana de roca col·locat entre les fixacions mecàniques.
Parets entre l’aparcament i l’espai d’emmagatzematges de residus: Estan formades per fàbrica
de maó calat amb morter i enguixat per cada cara a bona vista i acabat pintat i llis.

Paviments

A les zones comunes el paviment serà de rajola de gres extrudit sense esmaltar presa amb
morter adhesiu, així com també en els banys i les cuines dels habitatges. Les rajoles es
col·locaran sobre un morter anivellador de 5cm de gruix amb una manta de llana mineral, o
similar, a sota de 2cm de gruix per un millor aïllament acústic entre habitatges. Tant a les
cuines com als banys, la rajola de gres porcellànic serà de gran format i de primera qualitat.

Imatge representativa rajola cuina

Paviment de terrasses

Imatge representativa rajola bany
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Pel que fa a la resta de zones dels habitatges, es col·locarà un parquet flotant de fusta
d’aproximadament 1cm de gruix i una qualitat resistent mínima AC5.

Acabats de paraments verticals i sostres

L‘aspecte dels elements verticals serà sobri però buscant la qualitat i sostenibilitat dels
materials. A les parets dels banys es col·locarà rajola ceràmica similar a la del paviment.
Els falsos sostres seran de plaques de guix laminat continu en els banys i les cuines, així com
també en les estances amb pas d’instal·lacions. La resta de sostres aniran folrats amb plaques
de guix laminat per permetre el pas d’instal·lacions.
Les superfícies acabades amb plaques de guix laminat es pintaran amb pintura plàstica llisa de
color blanc, amb dues capes d’imprimació i una d’acabat.

Fusteries i portes interiors

Les portes d’accés als habitatges seran de 80 cm de pas lliure en amplada i de 200 cm en
alçada. El material serà de DM lacat de 35mm de cares llises i estructura interior de fusta.
Les portes de l’interior de l’habitatge seran de DM lacat de 35mm de cares llises i estructura
interior de fusta de 70 o 80cm d’amplada segons indicacions dels plànols. Les portes seran
batents o corredisses segons plànols.
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Cuines

Els mobles de cuina seran de disseny minimalista i acabat laminat de color blanc.

Taulell i frontal
De Silestone, o similar, polit i bisellat de 2 cms de gruix i de color blanc.

Aigüera
Aigüera d’acer inoxidable, de dues piques o una pica més gran.

Aixeta
Aixeta monocomandament d’estètica minimalista.
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Placa de cocció
Vitroceràmica d’inducció de 4 focs , amb programació de temps de cocció per a cada zona i
avisador acústic. Indicador del calor residual dual (H/h). Desconnexió de seguretat de la placa.
Marca Bosch, o similar.

Campana extractora
Campana extractora d'acer inoxidable, decorativa o be integrada en els mobles alts segons el
cas. Filtres d'acer inoxidable aptes per a rentaplats. Tres potències d'extracció. Il·luminació
d'alta eficiència. Qualitat estàndard. Marca Bosch o similar.

Forn elèctric
Forn elèctric multi funció. Rellotge electrònic programable d'inici i final de cocció. Regulació
exacta de temperatura. Indicació d'estat d'escalfament del forn. Marca Bosch, o similar.

Forn microones
Forn microones amb grill, integrable i d’acer inoxidable. Cinc nivells de potencia. Marca Bosch,
o similar.

Banys
S'instal·laran sanitaris de porcellana vitrificada blanca.

Inodor
Inodor complert de disseny funcional , adossat a la paret, amb tassa, cisterna amb sistema
d’estalvi d’aigua i tapa, de Roca, o similar.

Banyera
D’acer amb fons antilliscant, de línies simples i acabat sobri, de 150 x 70 cm, de Roca o similar.
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Dutxa
Dutxa extraplana de la tipus Senceramic de Roca, o similar. La dutxa s’integrarà en el paviment
i anirà separat de la resta del bany amb mampara de vidre o envà revestit amb gres ceràmic.

Lavabo
Conjunt de moble i lavabo de línies rectes i disseny minimalista amb taulell de porcellana amb
pica de Roca o similar.
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Aixetes
Aixetes monocomandament d’estètica minimalista, amb mecanismes d’estalvi d’aigua. Suport
per a telèfon de dutxa i pressa d’aigua per mànega flexible.
Telèfon de dutxa i ruixador circular mural.
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INSTAL·LACIONS
Electricitat
Instal·lació elèctrica segons el reglament vigent.
Quadre general de protecció a l’habitatge per un grau d'electrificació bàsica amb 7 circuits, un
d'enllumenat, un d’endolls generals, un d’ endolls per cuina i bany, un per rentadora, per
equips de cocció i un per rentaplats.
Línies interiors en fil de coure aïllat dintre de tub de PVC corrugat quan és encastat en paret i
dins de tub rígid de PVC en els casos que sigui vist (o fil autoprotegit).
Col·locació d'endolls, interruptors i punts de llum segons plànols i normativa, amb
mecanismes de qualitat mitja.
S’instal·laran lluminàries encastades amb leds als sostres dels banys, passadissos i rebedors, i
downlights amb leds a les cuines.

Telecomunicacions
Captació de senyals de DAB/FM/TDT, mitjançant antena col·lectiva instal·lada a coberta.
Accés de fibra òptica fins al punt de Punt d’Accés Usuari (PAU), situat a l’interior de
l’habitatge.
Accés de cable coaxial per a servei de telecomunicacions de banda ampla per cable fins al
PAU. Accés dels Serveis de Telefonia Disponible al Públic (STDP) fins al PAU.
Preses de Radiodifusió i TV (RTV) a la sala, cuina i totes les habitacions, distribució mitjançant
cable coaxial en estrella des del Punt d’Accés Usuari (PAU), ubicat a l’entrada de l’habitatge.
Preses de banda ampla i telefonia a la sala, la cuina i totes les habitacions mitjançant un cable
UTP de categoria 6 des del PAU.
Videoporter electrònic per a l’accés a l’habitatge.

Lampisteria
Xarxa interior d'aigua en tubs polietilè protegits.
Claus de pas a l‘entrada de cada cambra humida i la connexió amb la caldera, clau de pas a la
connexió amb cada aparell i connexions amb l'aixeteria.
La instal·lació de lampisteria complirà la norma bàsica d'instal·lacions d'aigua i d'aigua calenta
sanitària i estarà realitzada segons el dimensionat de la fitxa tècnica i instal·lada per un
instal·lador homologat.
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Instal·lació de calefacció i aigua calenta
La instal·lació de calefacció comprèn:
-

-

-

Aerotèrmia. Bomba de calor LG MULTI V S (equip exterior), i dos unitats interiors (tres
als habitatges PB-2a i PB-3a) d’expansió directe. La bomba de calor dona servei a les
necessitats tèrmiques de l’habitatge, tan ACS com climatització (calefacció i
refrigeració). A l’habitatge PB-1a la instal·lació es complimenta amb dos bombes de
calor d’expansió directa 1x1, per cobrir les necessitats tèrmiques, donada la superfície
útil del habitatge.
La climatització es farà mitjançant conductes d’expansió directa i la producció ACS
amb hidrokit mitja temperatura, amb interiors i hidrokit connectat a la mateixa unitat
exterior amb recuperació de calor.
S’instal·larà un comptador de calories “data logger” en l’habitatge per la
monitorització del sistema i poder controlar el COP del sistema tant en calefacció com
en la generació d’ACS

Els càlculs, models i la descripció de la instal·lació es troba en la memòria del projecte bàsic.

Instal·lació de ventilació
Les habitacions, sales d’estar, menjadors i cuines tenen ventilació i llum natural ja que es
disposen o bé a façana, o bé donant al pati interior d’illa o als patis interiors de l’edifici.
Els banys tenen ventilació mecànica de l’aire, acomplint les exigències de ventilació i
renovació d’aire que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació. La ventilació forçada per mitjans
mecànics garanteixen un cabal mínim d’extracció de 30 m3/hora, tal i com indica l’article 66, i
per tant no fa falta que tinguin buit per ventilació.
Conductes de xapa galvanitzada individual de diàmetre 130 per cada sortida de fums. Tots
els conductes aniran amagats dins de calaixos fets d'obra i falç sostres.
La cuina disposa d’extracció de fums amb sortida a la coberta

Sanejament vertical
Les aigües pluvials es recolliran amb buneres a la coberta de l’edifici i tots els aparells de banys
i cuines es connectaran als baixants verticals de PVC de diàmetre 110 mm. Tots els baixants
aniran amagats dins calaixos d'obra.

Sanejament Horitzontal
La xarxa d'evacuació vertical connectarà amb la xarxa horitzontal, que estarà formada per
col·lectors de PVC . Aquests conductes aniran a parar a col·lectors generals que es connectaran
a la xarxa de clavegueram amb sifò. La connexió a la xarxa pública d’evacuació serà separativa,
d’acord amb la normativa vigent (una per aigües pluvials i una altra per a aigües residuals).
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Classificació energètica
La classificació energètica estimada de l’edifici serà com a mínim classe A.
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ZONES COMUNS INTERIORS
Ascensor
Mesures de forat per a l’ascensor, de 160 x 160 cm.
Ascensor elèctric d’entre 6 i 8 persones model Schindler 3300, o similar, amb portes
automàtiques. Interior de la cabina acabat amb laminat plàstic, paviment de Silestone o similar
i mirall.
Sistema de rescat automàtic amb obertura de portes i evacuació a planta més propera en cas
de tall de subministra elèctric.

Escala
Graons i replans de gres porcellànic. Guix i pintura llisa a les parets. Barana metàl·lica pintada
i passamans d’acer inoxidable.

Vestíbul i distribuïdors
Paviment de gres porcellànic.
Panells HPL o similar
Falç sostre de plaques de guix laminat.
Espai exterior d’entrada i vestíbul de veïns amb il·luminació indirecta.
Bústies a l’interior.
Portal d’entrada d’alumini i vidre.
Lluminàries de baix consum i detectors de presència a les zones comuns.
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Aparcaments
Garatge comunitari amb 13 places d’aparcament per a vehicles.
El garatge estarà dotat amb extintors manuals i detectors de monòxid de carboni que
accionaran el sistema d’extracció i renovació d’aire quan es detecti una concentració de 100
ppm.
Per l’evacuació de fums, l’aparcament està dotat amb un sistema de ventilació que és
simultàniament el sistema de desenfumatge, però complint les especificacions indicades a la
secció DB-SI3.
Els ventiladors tenen una classificació F300 60 i els conductes que passen per un únic sector
d’incendis, una classificació E300 60. El cabal mínim necessari d’extracció de fums ha de
complir 150 l/s per plaça. A l’accés de l’aparcament, es situarà el interruptors de posada en
marxa del sistema de ventilació per a l’extracció, hi estaran senyalitzats i d’us exclusiu per
bombers.
L’aparcament anirà equipat amb una pre-instal·lació de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics.
L’aparcament col·lectiu inclou una conducció general per zona comunitària preparada per la
possible realització de derivacions fins les places d’aparcament.
La porta d’entrada al garatge serà basculant motoritzada amb apertura automàtica i
comandament a distància i manual. La porta seguirà el mateix disseny que els panells de lames
de la façana per tal que sembli un dels panells.
Paviment acabat amb formigó remolinat.
Instal·lació de protecció contra incendis segons normativa vigent.
Senyalització i numeració de places.
Accés a l’ascensor per vestíbul previ.
Observacions:
La Promotora es reserva el dret d'efectuar canvis en els components d'aquesta memòria de
qualitats, garantint en aquest cas que els nous materials emprats seran d'igual o superior
qualitat als substituïts. Tots els materials seran de marques acreditades.
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