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NN Ample s’alça en ple casc antic de Barcelona com una
promoció nova d’habitatges i locals de lloguer.
És el resultat d’un projecte de rehabilitació important
de dos edificis històrics que formen part del Catàleg de
Patrimoni Arquitectònic, entre els quals destaca el palauet
d’estil neoclàssic construït per l’arquitecte Joan Martorell
i Montells, Premi d’Arquitectura de la Ciutat de Barcelona
l’any 1900.
Aquest conjunt residencial es troba al cor del barri Gòtic
de la capital catalana, a tocar del complex d’oci del Port
Vell i a prop de les platges. Es tracta d’una opció de futur
excel·lent al centre de la ciutat, en un dels districtes amb
més història de Barcelona.

L’edifici s’ubica en una de les places més tranquil·les del
casc antic, la plaça de la Mercè, en una àrea de trànsit
pacificat.
L’entorn gaudeix d’una comunicació immillorable, tant
amb cotxe, per la ronda Litoral, com amb metro i autobús,
amb línies que connecten amb la resta de la ciutat.
El projecte és a l’illa compresa entre el carrer Ample, al
seu pas per la plaça de la Mercè, el carrer dels Còdols i el
carrer d’en Serra.

HABITATGES DE LLOGUER
EN UN CONJUNT ARQUITECTÒNIC CATALOGAT,
AMB PISCINA I SOLÀRIUM COMUNITARIS
El conjunt residencial consta de 8 habitatges al palauet del
número 11 del carrer Ample i 27 habitatges a l’edifici del
número 13. A més, disposa de dos locals comercials grans.
El del palauet té tres nivells (semisoterrani, planta baixa i
primera planta) i al número 13 hi ha un local diàfan que fa
cantonada.
• En total hi ha 35 pisos d’una, dues i tres habitacions, un o
dos banys i cuina office o americana totalment equipada. A
més, alguns pisos tenen traster. Tots els pisos són exteriors,
amb molta llum natural a la façana de la plaça de la Mercè i
als àtics, i tenen accés a la piscina comunitària de la coberta.
• Tots els àtics disposen d’una terrassa panoràmica molt
generosa, amb vistes a la plaça i a l’església de la Mercè i a
les teulades del casc antic. A més, tenen una petita piscina
privada.

• Tots els pisos tenen parquet, excepte als banys, i estan
equipats amb aire condicionat i calefacció per conductes.
Wifi integrada en els habitatges i en tot el residencial.
• Les façanes catalogades dels dos edificis s’han
rehabilitat per restituir-ne l’estat original a través d’un
acurat projecte de restauració. S’han recuperat l’aspecte
original de la pedra arenosa de la façana del palauet i els
estucs marbrejats de l’edifici del número 13, amb els típics
balcons de forja i les persianes de llibret, tan habituals en
l’arquitectura de les cases de renda vuitcentistes de la
ciutat.

CUINA

MENJADOR I SALA D’ESTAR

Cuina office o americana molt lluminosa, amb paviment
de parquet laminat. Taulells de Silestone de color blanc
Zeus i mobles de fusta lacada de color blanc. Totalment
equipada amb nevera, rentavaixelles, microones, forn,
placa d’inducció i campana extractora. A tots els pisos
també hi ha rentadora assecadora.

Espai ampli i lluminós, amb acabats de primera qualitat.
Mobles encastats amb acabat de fusta. Paviment de
parquet laminat. Portes lacades en blanc setinat.
Els habitatges de les portes 7, 8 i 9 de la quarta planta
i els àtics tenen sortida directa a la terrassa privada.

DORMITORIS

BANYS

Dormitoris amb paviment de parquet laminat, armaris
encastats amb acabat de fusta i portes blanques setinades.
Molts dormitoris es comuniquen amb la sala d’estar per
mitjà d’àmplies portes corredisses.

Els banys estan equipats amb totes les comoditats.
Disposen de mobles laminats de roure, dutxa amb
mampara de vidre, paviment porcellànic que imita la fusta
i parets revestides amb rajoles de ceràmica rectangulars,
de mida petita, de color negre. Sostres registrables de
lamel·les d’alumini. Tots els banys tenen tovalloler elèctric.
En molts banys hi ha un armari de caldera amb una
rentadora (en altres casos es troba en zones comunes).

SEGONA PLANTA
2n 5a (pis tipus a la 1a, 2a, 3a i 4a planta)
Pis de dos dormitoris, un dels quals obert al menjador i la
sala d’estar, amb vistes a la plaça de la Mercè i al carrer
d’en Serra. Cuina office i un bany.

TERCERA PLANTA
3r 9a
Pis de dos dormitoris, dos banys i cuina office oberta al
menjador i la sala d’estar, amb vistes a la plaça de la Mercè
i al carrer dels Còdols.

QUARTA PLANTA
4t 7a
Pis de dos dormitoris, un bany i cuina office oberta al
menjador i la sala d’estar, amb sortida a una terrassa
àmplia, que compta amb una piscina privada petita. Té
vistes a la plaça de la Mercè i finestres que donen al pati
monumental del palauet.

ÀTIC 3a
Pis de dos dormitoris, un bany i cuina office oberta al
menjador i la sala d’estar, amb sortida a una terrassa gran,
que compta amb una piscina privada petita i vistes a la
plaça de la Mercè.

EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT
EN TOTS ELS DETALLS

Els habitatges del carrer Ample són el resultat
d’un projecte de reforma d’un conjunt catalogat,
executat d’acord amb principis d’ecoeficiència,
amb l’ús de les millors tecnologies energètiques,
que li permeten tenir la qualificació energètica A.

ARQUITECTURA INTEL·LIGENT

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

• Façanes existents de pedra millorades amb aïllaments interiors.

Il·luminació natural

Façanes noves d’obra de fàbrica amb aïllament tèrmic doble
interior i exterior.
• Proteccions solars de lamel·les orientables amb persianes de
fusta, segons el disseny tradicional de llibret típic de
l’arquitectura barcelonina.
• Tancaments d’alumini de disseny i amb prestacions òptimes de
permeabilitat a l’aire, amb ruptura del pont tèrmic i estanquitat
a l’aigua, que es combinen amb vidres de baixa emissivitat i amb
una gran atenuació acústica per oferir més confort a l’interior
dels habitatges.
• Coronament vegetal a la zona de coberta. Al perímetre de
la zona comunitària s’han instal·lat jardineres amb plantes

• Control solar per mitjà de persianes amb lamel·les orientables
de fusta, screens i porticons interiors de fusta massissa.

Il·luminació i consum elèctric
• Enllumenat d’espais comunitaris i accessos amb detectors de
presència per garantir el màxim estalvi energètic.
• Electrodomèstics (forn, rentavaixelles, nevera, microones,
rentadora assecadora) de gamma alta (A+, A++, A+++ i ECO)
integrats als armaris.
• Leds de baix consum amb tonalitats càlides.
• Regulació personalitzable del nivell de llum al dormitori
principal i a la sala d’ estar.

arbustives per crear un entorn que fomenti la conservació del

Aigua calenta

medi ambient i la biodiversitat de la flora autòctona.

• Estalvi del 50 % en el consum d’aigua calenta sanitària gràcies

• Ús d’acabats tradicionals, com ara els morters de calç, a les
façanes restaurades.

al sistema d’aerotèrmia, que té un alt nivell d’eficiència.

Ascensors
• Il·luminació amb leds i apagada automàtica, que suposa un
75 % d’estalvi d’energia.
• Quadre de maniobra de baix voltatge.
• Disseny que minimitza la gestió del manteniment.
• Màxima qualificació en eficiència energètica.

La reforma del patrimoni existent és
l’exemple més clar de construcció sostenible,
amb la qual contribuïm de manera
significativa a la reducció de la petjada de
carboni

L’ús racional de les tecnologies més
avançades permet assolir un grau elevat
d’eficiència energètica

RENDIMENT ELÈCTRIC

OPTIMITZACIÓ DE L’AIGUA

Ventilació natural

• Totes les aixetes incorporen aeradors, uns elements dispersors

• Obertura de patis de ventilació i il·luminació dins del volum

que mesclen l’aigua amb aire, de manera que augmenten la

arquitectònic històric per garantir ventilacions creuades en el

pressió i permeten reduir, així, el consum d’aigua. Aquests

65 % dels habitatges.

elements ofereixen un estalvi d’entre el 40 i el 60 %.

Temperatura de confort
• S’ha dissenyat una instal·lació de climatització d’acord amb
el funcionament de cada sala perquè ofereixi els màxims
avantatges de confort tèrmic, d’estalvi energètic i de flexibilitat
en relació amb la producció de fred i calor a cada estança.
• L’usuari de cada habitatge podrà posar en funcionament
l’equip d’aerotèrmia a l’estiu o a l’hivern, segons les necessitats

• Sistema de control de la pressió per evitar-ne un augment
extremat, que provocaria un consum excessiu d’aigua.
• A la terrassa comunitària dels habitatges s’hi han plantat
espècies vegetals autòctones del Mediterrani amb un sistema
de reg automàtic.
• Control sostenible de l’aportació d’aigua per mitjà del reg
automàtic per degoteig.

del moment.

Estalvi energètic
• L’ús d’un mateix equip d’aerotèrmia –amb una unitat exterior,
del tipus bomba de calor d’aire‐aire d’alta eficiència– per a la
producció d’aigua calenta sanitària i de climatització de cada
habitatge representa un gran estalvi des del punt de vista
energètic.

Apliquem diverses mesures de reducció
del consum energètic. D’aquesta manera
aconseguim un estalvi econòmic
significatiu

Promovem un ús racional de l’aigua
a través de pràctiques sostenibles.
Així n’evitem un consum excessiu
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