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NN AMPLE SITUACIÓ

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, en una àrea de
trànsit pacificat.

El conjunt d’habitatges NN Ample sorgeix en ple casc
antic de Barcelona. És el resultat d’un projecte de gran
rehabilitació de dos edificis històrics que formen part
del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, entre els quals
destaca el palauet d’estil neoclàssic de l’arquitecte Joan
Martorell, Premi d’Arquitectura de la Ciutat de Barcelona
l’any 1900.

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
està situat 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 de Barcelona (codi postal: 08002).

Aquest conjunt residencial és al cor del barri Gòtic de la
capital catalana, a un pas del centre d’oci del Port Vell i
a poca distància de les platges. Es tracta d’una opció de
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l’edifici del número 13, amb els típics balcons de forja i
les persianes de llibret tan comunes en l’arquitectura de
les cases de renda vuitcentistes de la ciutat. L’únic tram
de façana nova, al carrer d’en Serra, s’ha resolt amb un
llenguatge clarament contemporani, amb una solució de
doble façana, amb finestrals generosos i una protecció
solar contínua de gelosies de fusta.

NN Ample és un projecte de gran rehabilitació de
dos edificis històrics catalogats, amb plantes baixes
destinades a locals comercials o oficines i un total de 35
apartaments d’un, dos i tres dormitoris al carrer Ample,
al seu pas per la plaça de la Mercè, de Barcelona.
Les façanes principals donen a la plaça i estan orientades
al sud-est, mentre que les laterals, que són la del carrer
dels Còdols i la del carrer d’en Serra, estan orientades
al sud-oest i al nord-est, respectivament. Les façanes
catalogades dels dos edificis s’han restaurat per
restituir-ne l’estat original mitjançant un acurat projecte
de restauració, consensuat amb el Departament de
Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. S’han recuperat
l’aparença original de la pedra arenosa de la façana
del palauet, al número 11, i els estucs marbrejats de

Els 35 habitatges que formen el conjunt residencial es
reparteixen entre els dos edificis (al palauet del número
11 hi ha 8 habitatges i a l’edifici del número 13 n’hi ha
27), encara que el nucli de comunicació vertical, format
per una escala i dos ascensors adaptats, és únic. Es troba
a la finca del número 13 i disposa d’una porteria àmplia,
que compta amb servei de consergeria.
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LOCAL COMERCIAL / OFICINES
AL C/ AMPLE, 11 (PALAUET)
Sobre la base d’acords amb el Departament de
Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, i amb l’objectiu
de preservar la unitat dels espais monumentals de
l’edifici, aquest local consta de tres nivells: planta
semisoterrani, planta baixa i planta primera.

A més de les dues escales del semisoterrani que
s’han descrit, en aquest nivell hi comença l’escala que
comunica els cinc nivells sobre rasant del palauet, en
correspondència amb l’accés del carrer dels Còdols.
Aquesta escala és compartida amb els habitatges de
les plantes superiors, però només en cas d’emergència
d’incendis, ja que els inquilins dels apartaments només la
poden utilitzar en sentit descendent en cas d’evacuació.
La planta baixa també compta amb uns grans finestrals
de fusta restaurats, que donen a la plaça de la Mercè i
al carrer dels Còdols. A la zona de la paret mitgera de
l’edifici cap a la finca veïna del carrer dels Còdols hi ha un
nucli de banys.

• Semisoterrani. Està format per una sèrie d’espais
diàfans amb sostre voltat i compta amb un nucli de
banys a la zona de la paret mitgera de l’edifici cap a
la finca veïna del carrer dels Còdols. Rep il·luminació
natural d’una sèrie de finestres altes que donen a la
plaça de la Mercè i al carrer dels Còdols. S’hi accedeix
a través d’una escala oberta, feta a continuació de
l’escala monumental existent de la planta baixa i de la
escala d’emergència, que connecta exclusivament la
planta baixa i el semisoterrani. També hi ha un ascensor/
muntacàrregues que connecta les tres plantes del local
número 1 i la zona de coberta de l’edifici, destinada a
espai tècnic per a les instal·lacions del local.

• Primera planta. Consta d’una sèrie de sales diàfanes
que s’organitzen al voltant del pati monumental i
d’una gran sala monumental que ocupa tot l’ample
de l’edifici, a la banda de la plaça de la Mercè. El sostre
està decorat amb pintura sobre tela i a les parets hi
trobem decoracions pictòriques. S’hi accedeix des
de la planta baixa a través de l’escala monumental
del vestíbul, l’escala general de l’accés del carrer dels
Còdols i l’ascensor/muntacàrregues. També té uns grans
finestrals de fusta restaurats que donen a la plaça de
la Mercè i al carrer dels Còdols. A la zona de la paret
mitgera de l’edifici cap a la finca veïna del carrer dels
Còdols hi ha un nucli de banys.

• Planta baixa. Està lleugerament elevada respecte a
la rasant del carrer (1,20 m aproximadament). Consta
d’una sèrie de sales diàfanes que s’organitzen al voltant
del pati monumental, de pedra de Montjuïc. Té una
columnata i està coberta, al nivell del sostre de la
primera planta, per una claraboia de vidre policrom
emplomat. Presenta dos accessos: un de principal, des
del carrer Ample, a través d’un portal monumental i
una escalinata de marbre, i un altre de servei, des del
carrer dels Còdols, on s’ha instal·lat el remuntador que
resol l’accessibilitat per a persones amb problemes de
mobilitat.

• Coberta. El local número 1 disposa d’una zona a
la coberta de l’edifici per destinar-la a espai tècnic
per a instal·lacions. S’hi accedeix a través de l’escala
general de l’accés del carrer dels Còdols i l’ascensor/
muntacàrregues.
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LOCAL COMERCIAL AL C/ AMPLE, 13
Consta d’un local diàfan d’una alçària notable, amb grans
finestrals d’arc de mig punt que donen a la plaça de la
Mercè, on s’ubica l’accés principal, i al carrer d’en Serra, i
d’una zona més interior de planta baixa i altell, a la qual
s’accedeix des d’aquest carrer. L’altell, que encara no és

accessible i per al qual s’ha de preveure una escala nova,
no té prou alçària perquè sigui habitable, de manera que
s’haurà de destinar a espais de servei, com ara lavabos,
magatzems o vestidors.

Estació transformadora
L’estació transformadora és a la planta baixa de l’edifici
del carrer Ample número 13. És d’ús exclusiu de la
companyia elèctrica i s’hi accedeix des del carrer d’en
Serra.
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HABITATGES
Els 35 habitatges es distribueixen en les plantes
superiors dels dos edificis del número 11 i el número 13
del carrer Ample. S’hi accedeix per la porteria i el nucli
de comunicació vertical, format per una escala i dos
ascensors adaptats, ubicats a l’edifici del número 13.

•Tercera planta de l’edifici del c/ Ample, 13,
i segona planta de l’edifici del c/ Ample, 11
Aquest nivell comprèn aquestes plantes dels dos
edificis que formen el conjunt, amb un lleuger desnivell
entre elles, que se soluciona amb la instal·lació d’un
remuntador al distribuïdor comunitari.

• Planta baixa
Té accés directe des del carrer Ample. Hi trobem una
porteria àmplia, comuna per al conjunt dels habitatges,
dotada d’un taulell per al servei de consergeria i un local
de servei per a la neteja (des d’aquest local s’accedeix al
pati de servei, que divideix els edificis del número 11 i el
número 13). Des de la porteria s’accedeix directament
al nucli de comunicació vertical, format per una escala
i dos ascensors, a la zona de les cambres tècniques,
on es centralitzen els comptadors dels diversos
subministraments, i a la cambra de les escombraries, a la
qual s’accedeix directament des de l’accés secundari del
carrer d’en Serra. La zona central de la porteria compta
amb llum zenital a través d’unes claraboies horitzontals,
que corresponen al fons del nou pati d’il·luminació obert
amb motiu de la reforma entre els edificis del número 11
i el número 13.

Consta de deu habitatges, distribuïts al llarg d’un
passadís comunitari, i d’un nucli de comunicació, format
per una escala i dos ascensors. El pis de la porta 1 consta
de dos dormitoris, un bany i cuina/office al menjador i
la sala d’estar. Té unes balconeres grans que donen al
carrer d’en Serra i una balconera i una finestra que dona
al pati interior. Els pisos de les portes 2, 3 i 4 són de la
mateixa tipologia. Disposen d’un dormitori, un bany,
cuina/office al menjador i la sala d’estar i balcons al
carrer d’en Serra.

• Primera planta i segona planta de l’edifici
del c/ Ample, 13
Cadascuna de les plantes consta de sis habitatges,
distribuïts al llarg d’un passadís comunitari, i d’un nucli de
comunicació, format per una escala i dos ascensors.
El pis de la porta 1 consta de dos dormitoris, un bany
i cuina/office al menjador i la sala d’estar. Té unes
balconeres grans, que donen al carrer d’en Serra. Els pisos
de les portes 2, 3 i 4 són de la mateixa tipologia. Disposen
d’un dormitori, un bany, cuina/office al menjador i la sala
d’estar i balcons que donen al carrer d’en Serra.

El pis de la porta 5 està format per dos dormitoris, un
bany, cuina oberta al menjador i la sala d’estar i compta
amb balcons que donen a la plaça de la Mercè i al carrer
d’en Serra. El pis de la porta 6 consta de dos dormitoris,
un bany i cuina oberta al menjador i la sala d’estar. Té
balcons que donen a la plaça de la Mercè i una finestra
que dona pati interior.
El pis de la porta 7 disposa de tres dormitoris –un dels
quals és suite–, dos banys i cuina oberta al menjador i
la sala d’estar, amb finestres que donen a la plaça de la
Mercè, al pati monumental del palauet i al nou pati que
hi ha entre els dos edificis. El pis de la porta 8 consta de
dos dormitoris, un bany i cuina/office al menjador i la sala
d’estar, amb finestres que donen al carrer dels Còdols.
El pis de la porta 9 té dos dormitoris, dos banys i cuina
oberta al menjador i la sala d’estar, amb finestres que
donen a la plaça de la Mercè i al carrer dels Còdols. El pis
de la porta 10 té dos dormitoris, dos banys i cuina oberta
al menjador i la sala d’estar. Les finestres donen a la plaça
de la Mercè i al pati monumental.

El pis de la porta 5 té dos dormitoris, un bany, cuina/office al
menjador i la sala d’estar i balcons que donen a la plaça de
la Mercè i al carrer d’en Serra. El pis de la porta 6 consta
de dos dormitoris, un bany i cuina oberta al menjador i la
sala d’estar. Té balcons que donen a la plaça de la Mercè i
una finestra que dona al pati interior.
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• Quarta planta de l’edifici del c/ Ample, 13,
i tercera planta de l’edifici del c/ Ample, 11
Aquest nivell comprèn aquestes plantes dels dos
edificis que formen el conjunt, amb un lleuger desnivell
entre elles, que se soluciona amb la instal·lació d’un
remuntador al distribuïdor comunitari. Consta de nou
habitatges, distribuïts al llarg d’un passadís comunitari,
i d’un nucli de comunicació, format per una escala i dos
ascensors.

• Àtics de l’edifici del c/ Ample, 13,
i del c/ Ample, 11
Aquest nivell comprèn les dues plantes superiors dels
dos edificis que formen el conjunt. Des d’aquesta planta
s’accedeix a la coberta a través de l’escala oberta.
Consta de quatre habitatges, distribuïts al llarg d’un
passadís comunitari, i d’un nucli de comunicació, format
per una escala i dos ascensors. L’àtic de la porta 1 consta
de dos dormitoris, un bany i cuina/office al menjador i la
sala d’estar. Té una balconera a la terrassa, que compta
amb una petita piscina privada, i una finestra que dona al
pati interior nou.

El pis de la porta 1 consta de dos dormitoris, un bany i
cuina/office al menjador i la sala d’estar, amb balconeres
grans que donen al carrer d’en Serra i una balconera i
una finestra que donen al pati interior. Els pisos de les
portes 2, 3 i 4 són de la mateixa tipologia. Disposen d’un
dormitori, un bany, cuina/office al menjador i la sala
d’estar i balcons que donen al carrer d’en Serra.
El pis de la porta 5 té dos dormitoris, un bany i cuina/
office al menjador i la sala d’estar, amb balcons que
donen a la plaça de la Mercè i al carrer d’en Serra. El pis
de la porta 6 consta de dos dormitoris, un bany i cuina
oberta al menjador i la sala d’estar. Té balcons que donen
a la plaça de la Mercè i una finestra que dona al pati
interior. El pis de la porta 7 disposa de dos dormitoris,
un bany i cuina oberta al menjador i la sala d’estar. Té
una balconera que dona al pati/terrassa amb vistes a la
plaça de la Mercè, on hi ha una petita piscina privada. Les
finestres donen al pati monumental del palauet i al nou
pati que hi ha entre els edificis.
El pis de la porta 8 consta de dos dormitoris, un bany i
cuina/office al menjador i la sala d’estar. Té una balconera
que dona al pati/terrassa amb vistes a la plaça de la
Mercè i amb una petita piscina privada. Les finestres
donen al carrer dels Còdols. El pis de la porta 9 té un
dormitori, un bany i cuina oberta al menjador i la sala
d’estar. Té una balconera que dona al pati/terrassa, amb
vistes a la plaça de la Mercè, on hi ha una petita piscina
privada. Les finestres donen al pati monumental.

L’àtic de la porta 2 disposa d’un dormitori, un bany i
cuina/office al menjador i la sala d’estar. Té una balconera
a la terrassa, on hi ha una petita piscina privada. L’àtic
de la porta 3 consta de dos dormitoris, un bany i cuina/
office al menjador i la sala d’estar. Té una balconera que
dona pas a una terrassa generosa, que compta amb una
petita piscina privada i vistes a la plaça de la Mercè.
L’àtic de la porta 4 té dos dormitoris –un dels quals és
una suite amb un petit vestidor–, dos banys i cuina/
office al menjador i la sala d’estar. Té una balconera que
dona pas a una terrassa generosa, que compta amb una
petita piscina privada i vistes a la plaça de la Mercè. Les
finestres donen als patis interiors.
• Coberta
S’hi accedeix a través d’un dels dos ascensors del nucli
de comunicació i de l’escala oberta. Disposa de piscina
d’ús comunitari, rodejada per una jardinera correguda
amb vegetació arbustiva, i d’una zona reservada per a
estenedors i maquinària pròpia de l’edifici (recinte de
telecomunicacions, màquines d’aerotèrmia per a l’aigua
calenta sanitària i l’aire condicionat dels habitatges).
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Façana
A la façana de pedra arenosa del palauet del número
11 del carrer Ample se li ha aplicat un tractament de
neteja amb raig de pols de vidre micronitzat. En el cas
de la façana del carrer dels Còdols s’ha restituït l’estuc
filetejat amb morter de calç tradicional, elaborat amb
calç amarada i pigments naturals. En la façana de l’edifici
del número 13 s’ha recuperat el revestiment d’estuc
marbrejat amb la mateixa tècnica, amb una capa final de
calç amarada i pols de marbre.

La façana nova del carrer d’en Serra té gelosies plegables
de fusta de castanyer, freixe i pi melis, pintades amb
esmalt setinat Ral 8019.
El local comercial del número 13 del carrer Ample
compta amb portes de fusta de pi melis, acabades amb
un envernissat ignífug, amb vidre de seguretat 10+10.
Claraboies transitables Fakro, model DXW DU6 120, de
planta quadrada, al sostre de la porteria.

En les façanes d’obra ceràmica, tant en les existents com
en les noves dels dos patis interiors nous, s’hi ha instal·lat
un aïllament exterior amb plaques aïllants Weber Therm
Placa Clima 34, acabades amb un arrebossat Weber Tene
Micro de color blanc.

Claraboia de vidre policrom emplomat CI-System Prefire
Lamilux, del tipus PR-60, amb exutoris de fum, a l’espai
obert del pati de la planta baixa i la primera planta de
l’edifici del número 11 del carrer Ample.

Tancaments. Tancaments d’alumini lacats Technal de
color marró granulat. Finestres i balconeres de la sèrie
Soleal. Vidre Climalit 3+3/16 amb gas argó/4 de baixa
emissivitat.

Terrasses dels àtics. Paviment de tarima sobre taulons
WPC Timber Tech.
Les mampares divisòries entre les terrasses estan
formades per muret inferior d’1,10 m d’alt, arrebossat i
pintat, i un pany superior de muntants de platina d’acer
inoxidable setinat i tubs horitzontals d’acer lacat del
color dels tancaments.

En l’edifici del número 11, la segona i la tercera planta
disposen de tancaments de fusta de pi laminat, amb
un acabat envernissat Cedria Dekor Lasur, i vidres
Climaguard Premium 3+3/8 amb gas argó/4 de baixa
emissivitat.

Il·luminació de les terrasses privades amb banyadors de
paret Walkie i projectors iPro, d’iGuzzini.

A la planta baixa i a la primera planta d’aquest mateix
edifici s’han restaurat els tancaments de fusta existents,
acabats amb pintura a l’esmalt setinada. S’hi han posat
vidres nous Climaguard Premium 3+3/ 8 amb gas argó/4
de baixa emissivitat.

Minipiscines revestides de Plaxilon, amb escala
incorporada, autoportants, amb estructura metàl·lica
i il·luminades amb leds Slim de 10 W. Filtres laterals
Millennium, d’Astralpool, bombes per a la filtració
Optima, de Saci, i quadre electrònic Bluetooth FIL II, de
Navalcarnero.

La façana de l’edifici de número 13 té persianes de llibret
de fusta de Flandes, d’acord amb les indicacions de la
norma UNE-EN 13659-2016. L’interior compta amb
porticons plegables de fusta rexapada de roure i screen
de color blanc.
Als habitatges de l’àtic hi ha persianes mallorquines amb
lamel·les Technal 4100 PT.
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Jardinera metàl·lica perimetral de planxa d’acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, amb espècies arbustives i
aromàtiques.

Coberta. Coberta plana transitable amb piscina i
solàrium, acabada amb una tarima de taulons WPC
Timber Tech. A l’àrea d’instal·lacions, l’acabat és de rajola
ceràmica fina. A la zona de l’escala oberta i el vestíbul, on
hi ha l’ascensor, el paviment és de gres porcellànic, amb
peces de 30x60 cm, d’Argenta, de la sèrie Kursaal, de
color Pure.

Il·luminació amb banyadors de paret Walkie i balises
iPoint, d’iGuzzini.
Cambres tècniques amb portes formades per perfils
metàl·lics, pintades de color blanc, i amb un revestiment
interior de rajoles ceràmiques de 20x20 cm de color
blanc.

Baranes d’1,10 m d’alçada de barrots verticals de platina
massissa de 40x10 mm d’acer galvanitzat de color gris
antracita.
Piscina comunitària amb forat de 90 cm de profunditat,
amb un acabat amb tessel·la ceràmica Hisbalit,
sèrie Unicolor 331 40, brillant i antilliscant. Bomba
dosificadora, filtre i comptadors d’Astralpool. Focus
estancs LumiPlus Rapid V1 White d’Astralpool.
Xemeneies formades per conductes d’obra arrebossats
i pintats de color blanc, amb curull de lamel·les de xapa
d’acer d’1,5 mm de gruix, del tipus Hotpint, model Piscis,
amb acabat lacat al forn i de color gris antracita.
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Vestíbul, replans i escala dels habitatges
L’accés al vestíbul es fa per una porta de fusta de
pi melis, amb un envernissat ignífug i amb vidre de
seguretat 10+10. Compta amb un videoporter Abb,
model Welcome. El paviment és de gres porcellànic, sèrie
Puzzle, model Edge Steel, de Mutina. Les parets d’obra
estan acabades amb microciment de color Marfil NT037, de Microcolor. La part emplafonada i de bústies de
la consergeria i l’accés a l’escala i l’ascensor són de DM
ignífuga xapada de roure i amb un envernissat ignífug.
El moble del taulell és tricapa, xapat de roure i amb
un envernissat ignífug. Cel ras de guix laminat Pladur i
acabat amb pintura plàstica de color blanc. Il·luminació
amb tires de led encastades en una motllura perimetral
al cel ras Underscore Grazer, d’iGuzzini, col·lecció Laser;
projectors BK27 iPro, d’iGuzzini; llums penjats sobre el
taulell QA02 Laser, d’iGuzzini, i una làmpada sospesa
MeshD86 led, de Luceplan.

Els passadissos i els distribuïdors dels habitatges són
amb paviment de gres porcellànic, sèrie Xo, model Uniti,
de 14oraitaliana. Arrambadors de DM amb imprimació
de taller per pintar in situ i conjunt de porta de xapa de
roure, amb acabat lacat, de porus obert, semisetinat, de
color blanc Ral 9016. Parets i sostres de guix laminat
pintats amb pintura plàstica mat Ral 7002. Il·luminació
amb aplics 22816, de Bega, a les portes amb conjunt
d’il·luminació i numeració; tires de led Underscore Grazer,
d’iGuzzini, a la motllura del cel ras de guix laminat, i llums
encastats d’iGuzzini, model 351, amb lent MY24.
El remuntador de la tercera i la quarta planta és del
model PR-260, de Stock.
L’escala és de gres porcellànic, amb peces de 30x60 cm,
d’Argenta, sèrie Kursaal, de color Pure. Les parets estan
enguixades i acabades amb pintura plàstica d’aspecte llis
i mat Ral 9016. Il·luminació amb aplics Motus, d’iGuzzini.
Ascensors
Ascensors elèctrics Otis Gen2 Comfort, amb màquina
compacta i portes d’obertura automàtica d’acer
inoxidable. El revestiment de la caixa de l’ascensor i els
patis d’instal·lacions és de xapa d’acer de color blanc
Ral 9016. La decoració de la cabina inclou miralls,
passamans i sostre de disseny. El paviment és de gres
porcellànic, sèrie Xo, model Uniti, de 14oraitaliana.
Cambres tècniques
Cambres tècniques revestides amb rajoles blanques de
20x20 cm Stylnul. El paviment és de Lea Ceramiche,
referència Cliffstone Taupe Moher, de 60x30 cm.
El cel ras és de guix laminat, pintat amb pintura plàstica
de color blanc. L’abocador és Garda, de color blanc, amb
reixeta d’acer inoxidable.
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Fusteria interior
Porta d’entrada als habitatges amb acabat interior de
DM, lacada, de color Ral 9010. L’acabat exterior és de
xapa de roure, lacat a porus obert, semisetinat, de color
blanc Ral 9016. Ferramenta amb perns antipalanca,
espiell amb òptica gran angular i pany de seguretat de
tres punts. Pom i manetes d’acer inoxidable.

Paviments dels habitatges
Paviment de parquet sintètic laminat flotant Quick-Step
Laminate Impressive Ultra IMU1847, amb acabat de
roure, col·locat a junta lliure sobre una làmina de polietilè
de 3 mm, en totes les estances, excepte als banys i a les
terrasses.
Pintura
Els paraments verticals i horitzontals dels habitatges
estan pintats amb pintura plàstica de color Valentine
VD137 mat.

Portes opaques amb acabat lacat setinat de color blanc
Ral 9010. Sistema Carré, amb junta de goma perimetral
i sistema de ventilació oculta. Sistema Krona a les portes
corredisses dels banys. Portes corredisses integrades als
armaris, amb el sistema SF-Roller, de Saheco, amb fre
amortidor, amb el sistema RA. Portes de DM pintades a
l’esmalt als armaris de les instal·lacions.

Divisòries
Divisòries entre els habitatges amb plaques de guix
laminat de doble estructura de perfils d’acer galvanitzat
amb aïllament fonoabsorbent i xapa intermèdia de
seguretat d’acer galvanitzat, amb un gruix total de 17
cm. Distribució interior amb plaques de guix laminat de 8
o 11 cm. Sòcols de DM hidròfuga al gruix de la paret.

Armaris encastats i com a elements aïllats de separació
entre estances de portes batents de fusta de Roble
Davos Natural. L’acabat interior és de melamina Egger
H3131. Sistema d’obertura toca-toca.

Cel ras en tot l’habitatge amb plaques de guix laminat
pintat amb pintura plàstica Valentine VD137 mat.
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Equipament
Forn elèctric i microones encastats i amb frontal de vidre
Siemens. Campana extractora aïllada decorativa d’acer
inoxidable Pando. Campana extractora integrada al
moble Evo.
Nevera integrable Siemens.
Placa d’inducció Siemens iQ100.
Aigüera Blanco Supra 500-U d’acer inoxidable.
Aixetes de monocomandament Blanco, model Linus.
Rentavaixelles integrat Siemens.

CUINES
La majoria de les cuines són office, obertes al menjador i
la sala d’estar.
Paviments
Paviment de parquet sintètic laminat flotant Quick-Step
Laminate Impressive Ultra IMU1847, col·locat a junta
lliure sobre una làmina de polietilè de 3 mm.
Revestiment
Taulell i paraments verticals de Silestone blanc Zeus
Extreme de 2 cm.

Safareig i armari d’instal·lacions
Revestiment ceràmic a les parets i paviment adequat
a cada espai (parquet a les zones comunes i gres
porcellànic als banys).

Mobiliari
Mobles de cuina amb estructures amb calaixos i guies
d’acer inoxidable, model S19 Soft Lack 76W D04 LMW
PWD, de Nolte Küchen. Il·luminació led integrada Set-2.

Cel ras de guix laminat pintat amb pintura plàstica de
color blanc mat.

Portes polilaminades de color blanc mat en la cara
exterior, amb l’interior i els prestatges amb laminat
sintètic i frontisses ocultes d’acer inoxidable, com els
tiradors.
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Aixetes
Aixeta de monocomandament Hansgrohe, sèrie Metris.
Teledutxa Hansgrohe Axor Uno, amb tub flexible i barra.

BANYS
Paviment
Gres porcellànic Antislip, model Oxford Blanco, de
Porcelanosa, i acabat de fusta blanquejada, amb peces
de 14,3x90 cm, col·locat a junta lliure.

Varis
Moble de fusta amb mirall antibaf i armari de bany amb
porta de tauler laminat Roble Davos Natural.
Tovalloler de Water Evolution, sèrie Deep, amb acabat
cromat.
Porta-rotlles de Water Evolution, sèrie Deep, amb acabat
cromat.
Penjador Via Manzoni, de Gessi Emporio, amb acabat
cromat.
Mampara de dutxa de vidre, formada per una fulla fixa i
una de practicable, sèrie Estel, de Berni.
Tirador de la porta de l’armari tècnic de la sèrie Stout,
amb acabat d’acer inoxidable, de 16 mm.
Maneta de la porta corredissa de la sèrie Stout, amb
acabat d’acer inoxidable setinat, de 30 mm.
Il·luminació amb llums encastats Delta Light.

Revestiment
Parets revestides amb rajola esmaltada brillant de color
negre de 10x10 cm, amb morter de junta de color blanc.
La resta de la paret està pintada amb pintura plàstica
Valentine Chroma Guide 05W1.
Sostre
Cel ras registrable de llistons, amb cornisa perimetral de
DM, hidròfug, xapat i acabat amb pintura a l’esmalt de
color blanc.
Sanitaris
Sanitaris suspesos Zero de color blanc amb bastidor
Geberit. Lavabo Zero Domino suspès de 100x50 cm, amb
sobreeixidor i bancada per a aixetes.
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Tota l’estructura s’ha bastit d’acord amb el CTE (Codi
tècnic de l’edificació) DB SE Seguretat estructural,
aprovat pel Reial Decret 314/2006, i la Instrucció
de formigó estructural EHE-08, a més de l’EHE-80 i
l’EHE-82. El control de l’execució de l’obra i els assaigs
del control de qualitat corresponents s’han dut a terme
en laboratoris especialitzats i homologats.

Estructura
L’estructura existent de l’edifici del número 11 consta
de parets de maçoneria de diferents gruixos, forjats
de bigueta metàl·lica i revoltó de ceràmica, excepte al
semisoterrani, resolt amb voltes de maó.
L’estructura existent de l’edifici del número 13 consta
de murs de fàbrica de diferents gruixos en el perímetre
de l’edifici i pilars metàl·lics HEB, que formen pòrtics
metàl·lics en dues direccions, amb forjats unidireccionals
amb intereixos de 60 a 70 cm i peces d’entrebigat
ceràmic.
El projecte de reforma ha consistit a reforçar l’estructura
existent segons les necessitats del programa funcional
amb elements metàl·lics i de formigó armat, en funció
del cas. Les actuacions més importants s’han concentrat
en l’obertura de dos patis interiors nous al volum
arquitectònic existent i en la construcció de l’escala nova
dels habitatges i de la piscina comunitària de la coberta.
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Electricitat
Instal·lació elèctrica segons el REBT (Reglament
electrotècnic per a baixa tensió) de 2002.

Il·luminació
Llums led encastats al cel ras, de la sèrie Laser, individual
o doble, d’iGuzzini a totes les estances. A la claraboia
del moble separador de fusta, llum de suspensió Tray,
d’iGuzzini.
Els mecanismes són Jung, model LS990, de color blanc.

Fontaneria
Instal·lació d’aigua amb distribució a l’interior de
l’habitatge amb canonada multicapa amb làmina
d’alumini de diferents diàmetres, en funció de l’ús,
segons la norma UNE-EN ISO 15875-2.

Climatització
La climatització de cada habitatge (i l’aigua calenta
sanitària) es proveeix amb un equip d’aerotèrmia, que
consta d’una unitat exterior del tipus bomba de calor
d’aire-aire, d’alta eficiència, situada a la coberta, i d’un
mòdul hidràulic de De Dietrich, amb conductes de
distribució Climaveneta embocats a reixes d’impulsió i
retorn en cada estança.

Clau general de pas al muntant situat als serveis comuns
de cada planta.
Cada zona humida (cuina i banys) disposa d’una clau de
pas per a l’aigua calenta i l’aigua freda.

Aquests equips d’aerotèrmia són alternatius als panells
solars i tenen un grau d’eficiència elevat, ja que resolen
amb un únic sistema la producció d’aigua calenta
sanitària i de climatització. L’usuari de cada habitatge
pot posar l’equip en funcionament a l’estiu o a l’hivern,
segons les necessitats de cada moment.

L’aigua calenta sanitària, individual per a cada habitatge,
es proveeix amb l’equip d’aerotèrmia, usat, també, per
a la climatització. A l’interior de cada unitat hi ha un
acumulador d’aigua calenta de 100 o 150 litres, segons
la demanda, situat a la zona del safareig.
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Instal·lacions audiovisuals
Es compleix la normativa ICT, sobre infraestructures
comunes de telecomunicacions. Presa d’antena per a
TV, FM i parabòlica al menjador, a la sala d’estar i a les
habitacions.

Alarma i videovigilància
Sistema d’alarma instal·lat a tots els habitatges.
La contractació del servei de connexió i manteniment
amb l’empresa de seguretat BP és opcional i va a càrrec
del client.

Previsió per a la recepció de canals de televisió digitals.
Punts de telefonia al menjador, a la sala d’estar i a les
habitacions.

Sistema de videovigilància a tots els vestíbuls.

Videoporter Abb, model Welcome, amb càmera situada
a l’entrada de l’edifici i monitor receptor a prop de l’accés
de cada habitatge.
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Certificació energètica
L’edifici disposarà de la certificació energètica A en
emissions i en consum d’energia primària no renovable.

Garantia de servei
Control de qualitat.
Control de l’estructura (murs, pilars i forjats) a càrrec
d’una empresa homologada.

26"-*'*$"$*ª&/&3(5*$"

Control i direcció de les instal·lacions a càrrec d’una
empresa homologada.

%&-&%*'*$*"$"#"5 &5IQUETA
%"%&4%&-&%*'*$*
/PSNBUJWBWJHFOUDPOTUSVDDJÊSFIBCJMJUBDJÊ

Control de l’estanquitat de les façanes a càrrec d’una
empresa homologada.
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CTE 2013
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Control dels ascensors a càrrec d’una empresa
homologada.

Municipi

Bloc d'habitatges
Passatge Nogués 71
Barcelona

C.P.

08025

C. AutÉnoma

Catalunya
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E
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Control de la qualitat dels materials a càrrec d’una
empresa homologada.
Certificació AENOR
El Grup Núñez i Navarro disposa de la certificació
AENOR del sistema de gestió integral de la qualitat, la
seguretat i el medi ambient i garanteix la millora
contínua dels processos de disseny, construcció i venda.
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