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nombrosos interiors d’illa convertits en jardins tranquils
amb equipaments de joc per als més petits, així com
nombroses escoles i l’edifici històric de la Universitat
de Barcelona, amb les facultats de Matemàtiques i
de Filologia. Hi ha molta activitat de petit comerç,
supermercats, restaurants i bars, i de la mateixa manera
es pot gaudir de diversos carrers de vianants, que faciliten
zones per a l’oci i el passeig. Aquest és un barri popular,
que manté la seva essència, gràcies a la vida associativa
i a un gran esperit comunitari. L’entorn plenament urbà i
dinàmic resulta una excel·lent opció per a qui vol gaudir de
la vida de barri i viure al centre de la ciutat.

NN Manso es troba al cor del barri de Sant Antoni, en ple
centre de Barcelona. Es tracta d’una petita zona emergent
de l’Esquerra de l’Eixample envoltada de l’avinguda del
Paral·lel i la Gran Via de les Corts Catalanes pel nord i oest
i les rondes de Sant Pau i de Sant Antoni per l’est. Aquesta
zona s’articula al voltant del Mercat de Sant Antoni, que
data de finals de segle XIX i compta amb força activitat
comercial, fins i tot els diumenges, quan es transforma en
un mercat de llibres i productes de col·leccionisme. El barri
està ben comunicat, gràcies als autobusos de la TMB i al
metro de les línies L1, L2 i L3 (les estacions de Sant Antoni,
Rocafort, Poble-sec, Universitat i Urgell). A 15 minuts a
peu, es troba la plaça de Catalunya, on hi ha connexions
de trens de Rodalies i l’Aerobús cap a l’aeroport.
El barri segueix l’urbanisme del Pla Cerdà, amb carrers
amples i blocs d’habitatges en quadrícula, tot mantenint
el disseny arquitectònic tradicional de l’Eixample,
però amb cert caire contemporani. Compta amb

3

NN MANSO 56 DESCRIPCIÓ GENERAL

Projecte d’un edifici plurifamiliar de 15 habitatges i un
local comercial situat al carrer Manso 56 de Barcelona,
al districte postal 08015.

combina la proporció clàssica de l’Eixample amb un
disseny contemporani d’acabats petris i balcons amb
baranes metàl·liques. La façana posterior orientada al
sud disposa de grans finestrals que proporcionen una
gran lluminositat a l’interior.

La façana principal està orientada al nord i la posterior
a un pati interior d’illa. El disseny de la façana principal
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amb gran terrassa a la façana interior d’illa.

Planta baixa
Consta de vestíbul principal i un local comercial amb gran
terrassa a l’interior d’illa i 2 plantes (planta baixa i altell)
comunicades mitjançant escala interior pròpia del local.
Se situa en façana la C.G.P. amb accés des del carrer.

• Porta 3: dues habitacions i un bany, cuina i saló
menjador amb gran terrassa a la façana interior d’illa.
Planta coberta
S’hi accedeix a través de l’ascensor o de l’escala, disposa
de piscina d’ús comunitari, zona de reserva per a
estenedors i la maquinària propis de l’edifici (recinte de
telecomunicacions i unitats exteriors d’aire condicionat
dels habitatges).

Plantes 1 a 5
Plantes amb tres habitatges per replà i nucli de
comunicació format per una escala i un ascensor. El
programa funcional és el següent:
• Porta 1: tres dormitoris (dos dobles i un individual) i
dos banys, cuina, safareig i saló menjador amb terrassa
a façana principal (carrer Manso).
• Porta 2: un dormitori i un bany, cuina i saló menjador
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Façana
Façana principal tipus flotant en pedra Crema Moka i
tram central en NEOLITH CALATORAO. Perfils metàl·lics
en cantell de forjat d’acer galvanitzat pintat de color
GRIS GRAFIT.

Tancaments
Fusteria d’alumini anoditzat TECHNAL color MARRÓ
GRANULAT. Finestres i balconeres batents model
UNICITY, corredisses model LUMEAL. Vidres tipus
Climalit amb cambra d’aire, atenuació acústica i baix
emissiu.

Baranes de platines metàl·liques pintades amb esmalt
GRIS GRAFIT i passamans de fusta. Fals sostre terrasses
de TRESPA Greyed Cedar Matt.

Brancals i trencaaigües en COMPOSITE d’alumini lacat
color MARRÓ GRANULAT de Technal.

Registre de C.G.P. integrat a la façana de la planta baixa.

Persianes GRADHERMETIC MC45 color MARRÓ
GRANULAT.

Façana posterior acabada amb microestuc fi color
beix RENOVA F6.10.70. Baranes de la planta altell de
vidre laminar amb butiral transparent sobre estructura
d’acer inoxidable. La resta de plantes presenten platines
metàl·liques pintades amb esmalt GRIS GRAFIT.

Calaix amb aïllant XPS expandit amb hidrocarbur HFC
adherit a cara interior i acabat exterior en microestuc.

Protecció solar de lames verticals formada per perfils
tubulars d’alumini lacat color Rapanui RT-8107-I carta
Adapta.
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Piscina comunitària
Piscina de 0,90 m de profunditat aproximada formada
per llosetes HISBALIT UNICOLOR color clar 331A acabat
brillant sobre malla HTK.

Coberta
Coberta plana transitable acabada amb paviment tècnic
de gres porcellànic SUNROCK Jerusalem Ivory 60 x 60 cm
en zones d’ús no restringit. En àrea d’instal·lacions, mateix
acabat amb col·locació amorterada.

Platja amb paviment de tarima sintètica Timbertech AZEK
Vintage Collection color ENGLISH WALNUT.

Barana d’acer inoxidable i vidre laminar amb butiral
transparent.

Plataforma elevadora integrada en paviment per a accés
adaptat VÀLIDA model CELARE.

Xemeneies mitjançant tubs lacats de color RAL 1013
sobre calaix d’obra acabat amb microestuc color RENOVA
F6.10.70.

Les instal·lacions de la piscina es realitzen amb
depuradora i bomba dosificadora, filtres i bombes
autoaspirants; il·luminació mitjançant reflectors
subaquàtics.

Cambres tècniques amb portes metàl·liques pintades de
color DF-9908- XW Moonwalker carta ADAPTA.
Il·luminació mitjançant lluminària DELTALIGHT Montur
mini M a paret. Il·luminació d’accessos mitjançant
lluminàries BEGA 24104 encastades a la llinda.

Escala i dutxa d’acer inoxidable ASTRALPOOL.
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Parets acabades en DM xapat en roure lacat a porus
obert formant lamel·les verticals color Valentine 07N4
integrant les portes al conjunt. Fals sostre d’alumini
ERCO E210C color negre RAL 9005.

Vestíbul i replans dels habitatges
Vestíbul amb paviment i sòcol 20 cm de FLOORGRES
sèrie INDUSTRIAL Sage matte 80 x 80 cm. Estora
metàl·lica EMCO Diplomat Original 533 amb fibra tèxtil
color marró 485.

Il·luminació mitjançant focus downlights encastats PKM
DICRO CUADRA color alumini interior negre.

Parets de la part inferior aplacades de FLOORGRES sèrie
INDUSTRIAL Sage matte 240 x 80 cm. Resta en pintura
plàstica mat color 09N4 Valentine. Portes i acabats
d’armaris xapats en roure tenyit a porus obert color
negre U999 ST38 EGGER. Manetes JNF.

Barana formada per muntants i passamans d’acer
galvanitzat pintat color RAL 9005 mat amb vidre laminar
transparent.

Fals sostre d’alumini ERCO E500 Delta color negre RAL
9005 sobre PLADUR pintat amb plàstic mat VALENTINE
color 09N4.

Ascensor
Ascensor elèctric SCHINDLER 3300 amb màquina
compacta i portes d’obertura automàtica d’acer
inoxidable.

Il·luminació encastada en fals sostre IGUZZINI MM77 led
2700 color 74 Gris / Negre. Banyadors de sòl encastats
en paret MACROLUX T300LED 20.002.012 color gris.

Decoració de cabina en acer inoxidable raspallat.
Paviment de gres porcellànic FLOORGRES sèrie STEEL
mat.

Lluminària penjant de sostre DELTALIGHT model
SUPER-OH! 120 SBL DIM5. Il·luminació permanent
ascensor IGUZZINI Laser Blade MM75-74.
Replà d’habitatges i escala amb paviment porcellànic
FLOORGRES sèrie STEEL matte 80 x 40 cm. Format
especial en esglaonat d’escala.
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Paviments dels habitatges
Paviment de parquet laminat flotant de roure vell oliat
QUICK STEP PERSPECTIVE UF312, col·locat a junta
lliure sobre làmina de polietilè en totes les estances
excepte en zones de banys i cuines.

Ferratges amb perns antipalanca, espiell amb òptica
gran angular i pany de seguretat de tres punts. Manetes
d’acer inoxidable.
Portes interiors amb acabat lacat satinat color blanc
RAL9010 i ranurades perimetralment. Sistema amb
junta de goma perimetral i sistema de ventilació oculta
en marc. Manetes JNF IN Stout.

Paraments verticals i horitzontals
Paraments verticals PYL pintats amb pintura plàstica
color VALENTINE 10N2 mate.

Armaris de portes batents i tapetes de DM lacat satinat
RAL 9010. La cara exterior de la porta té un ranurat
perimetral amb un refós en el centre. L’acabat interior
és de melanina OLM Bovary 98P gamela. Tiradors Piet
BOON PB195 / 96 inox mate.

Fals sostre a tot l’habitatge amb plaques de cartró-guix
pintat amb plàstic mat VALENTINE 05W1 chroma guide
i perímetre VALENTINE 10N2.
Fusteria interior
Porta d’entrada als habitatges amb acabat interior de
DM lacat color RAL9010 i exterior de xapa de roure.
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guies d’acer inoxidable. Prestatges amb laminat sintètic i
frontisses ocultes d’acer inoxidable, igual que els tiradors.

CUINA
Paviment
Paviment de gres porcellànic KRONOS Ceramiche OAK
NAT 120 x 19,5 cm col·locat a 1/3 de lama amb borada
SAND carta MAPEI.

Il·luminació de sobre integrada sota moble.
Equipament
- Forn de microones SIEMENS.
- Campana extractora PANDO.
- Nevera integrable SIEMENS.
- Placa de cocció a gas SIEMENS.
- Aigüera BLANCO ANDANO 500-U d’acer inoxidable.
- Aixetes monocomandament BLANCO model
LINUS cromo.
- Rentavaixelles integrat SIEMENS.
- Rentadora-assecadora SIEMENS integrable.

Revestiment
Taulell i paraments verticals amb Silestone BLANC ZEUS
EXTREME frontal de 5 cm.
Enrajolat bisellat ADEX sèrie NERI Blanc Z model adne
2024 5 x 10 cm a trenca juntes. Resta de paraments
allisats i pintats amb pintura plàstica VALENTINE 10N2
Chroma Guide.
Mobiliari
Mobles de cuina, NOLTE H42 HOME acabats amb laca
color blanc mate. Sobre i sota taulell amb calaixos i
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BANY 1

d’acer inoxidable i calaixera xapada en roure tenyit.

Paviment
Paviment de gres porcellànic KRONOS CERAMICHE
OAK NAT 120 x 19,5 cm col·locat a 1/3 de lama amb
perímetre ceràmic rectificat PORCELANOSA TOSCANA.

Aixetes
Aixetes monocomandament lavabo i bidet DURAVIT
C1-M crom i buidador HANSGROHE push-open acabat
en crom.
Monocomandament banyera i dutxa GROHE ESSENCE
crom.
Conjunt de dutxa amb barra GROHE EUPHORIA 110
MASSAGE.
Claus de pas RAMON SOLER model DRAKO.

Revestiment
Arrambador en ceràmica rectificada PORCELANOSA
TOSCANA. Resta de paret en gres porcellànic EQUIPE
EVOLUTION COLORSTUCK BUTECH 10 x 10 cm color
blanc amb junta negra.

Varis
Mirall antibaf de 6 mm emmarcat d’ acer inoxidable
brillant.
Radiador tovalloler Tosso S / R 1200/500 de color blanc.
Accessoris WATER EVOLUTION sèrie DEEP acabat crom.
Penjador doble COSMIC sèrie ARCHITECT crom.
Focus tipus downlights encastats en fals sostre, estanc
en zona banyera.
Mampara corredissa de vidre transparent.
Mecanismes JUNG LS990 color blanc Alpí.

Sostre
Fals sostre de lamel·les registrables i cornisa perimetral
en DM hidròfug xapat en roure tenyit.
Sanitaris
Sanitari suspès DURAVIT ME blanc amb bastidor
GEBERIT.
Banyera KALDEWEI sèrie Avantgarde Conoduo amb
revestiment ceràmic TOSCANA de PORCELANOSA.
Taulell de SOLID SURFACE Durian blanc amb lavabo
DURAVIT VERO 60 x 47 cm i moble amb estructura
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Taulell de SILESTONE Blanco Ariel amb moble
d’estructura d’acer inoxidable i calaixera xapada en roure
tenyit.

BANY 2
Paviment
Paviment de gres porcellànic KRONOS CERAMICHE
OAK NAT 120 x 19,5 cm col·locat a 1/3 de lama amb
perímetre ceràmic rectificat PORCELANOSA TOSCANA.

Aixetes
Monocomandament lavabo DURAVIT C1-M crom amb
buidador HANSGROHE push-open acabat crom.
Monocomandament dutxa GROHE ESSENCE crom.
Conjunt de dutxa GROHE TEMPESTA 100.
Claus de pas RAMÓN SOLER model DRAKO.

Revestiment
Arrambador en ceràmica rectificada PORCELANOSA
TOSCANA. Resta de paret en gres porcellànic EQUIPE
EVOLUTION COLORSTUCK BUTECH 10 x 10 cm de
color blanc amb junta negra.

Varis
Mirall antibaf 6 mm emmarcat d’ acer inoxidable brillant.
Radiador tovalloler Tosso S / R 1200/500 de color blanc.
Accessoris WATER EVOLUTION sèrie DEEP acabat crom.
Penjador doble COSMIC sèrie ARCHITECT crom.
Focus tipus downlights encastats en fals sostre, estanc
en zona banyera.
Mampara corredissa de vidre transparent.
Mecanismes JUNG LS990 color blanc Alpí.

Sostre
Fals sostre de lamel·les registrables i cornisa perimetral
en DM hidròfug xapat en roure tenyit.
Sanitaris
Sanitari suspès DURAVIT ME blanc amb bastidor
GEBERIT.
Plat de dutxa HIDROBOX NATURE color blanc textura
pissarra.
Rentamans sota taulell DURAVIT VERO 48 x 31 cm color
blanc.
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Estructura
Per a l’elaboració de l’estructura, s’ha utilitzat un
formigó HA-25. L’estructura vertical es va realitzar amb
pilars de formigó armat i puntualment amb perfils
metàl·lics. L’estructura horitzontal es va construir amb
forjats reticulars alleugerits amb cassetons de formigó,
massissats en determinades zones. La llosa d’escales és
llosa massissa de formigó armat.

Tota l’estructura s’ha realitzat d’acord amb el “CTE DB
SE Seguretat Estructural de l’RD 314/2006” i la “EHE-08
Instrucció de Formigó estructural”. El control d’execució
d’obra i els assajos de control de qualitat corresponents
han estat realitzats en laboratoris especialitzats i
homologats.
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Electricitat
Instal·lació realitzada segons el “Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002”.

En banys, focus downlight led DELTALIGHT REO OK
92.733 S1 (refª. 20237811922A), REO X 92.733 S1 (refª.
20225811922A estanc per a zona de dutxa / banyera).

Fontaneria
Instal·lació d’aigua en distribució interior de l’habitatge
amb tub multicapa amb làmina d’alumini de diferents
diàmetres depenent del seu ús, segons norma UNEENISO 15875-2.

Aplics mirall banys LAMPE GRAS nº304 BATHROOM
WH-WH IP64 llum Led 6 W.
Led integrable sota mobles alts sobre taulell de cuina.
Mecanismes JUNG model LS990 color blanc.

Clau general de pas en el muntant situat en serveis
comuns de cada planta. Clau general de pas de llautó
cromat a l’interior de l’habitatge. Cada zona humida
(cuines i banys) disposen de clau de tall per aigua calenta
i freda.
Il·luminació
Lluminàries led encastades en fals sostre model PKM
individual o doble DICROCUADRA a totes les estances.
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Climatització
Sistema de climatització amb bomba de calor format per
unitat evaporadora / condensadora MITSUBISHI PUHZZRP o PUZ-ZM / PEAD-M, xarxa de conductes de fibra
CLIMAVER NET i reixes d’impulsió i retorn lineals d’alumini,
regulables, model I-LO / ATP de COMERCIAL AVC a
cadascuna de les estances.

Sistema de captació centralitzat mitjançant tubs de buit
VIESSMANN VITOSOL 300 TM.

Sistema de ventilació mecànica controlada de simple flux,
equipat de boques d’extracció en cuines i banys, i motor /
extractor de ventilació en sostre cuina / safareig marca S&P
Model OZEO FLAT ACTE o H ECOWATT.

Instal·lacions audiovisuals
Es dóna compliment a la normativa “I.C.T.”.

Interacumulador de 100 / 120 L Marca VIESSMANN
Model VITOCELL 100-W en cadascuna dels habitatges per
l’acumulació de l’ACS produïda mitjançant energia solar
tèrmica gratuïta.

Preses d’antena per a TV, FM i parabòlica al saló, cuina i
habitacions.

Calefacció
Sistema de calefacció monotub format per caldera
Viessman VITODENS 200 amb regulació VITROTONIC 200
per a servei en funció de la temperatura exterior.

Preses d’antena per parabòlica en saló i dormitori principal.
Recepció de canals digitals de TV i previsió de parabòlica.
Punts de telefonia en menjador, cuina i habitacions.

Radiadors d’acer TUS model Impero 3.

Vídeo porter amb càmera situada a l’entrada de l’edifici i
monitor receptor a prop de l’accés de cada habitatge.

Termòstat mural en dependència principal (menjador), i
vàlvules termostàtiques muntades als radiadors a la resta
d’estances.
Solar tèrmica
Sistema per a l’aprofitament de l’energia solar i producció
d’ACS (aigua calenta sanitària).
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Certificació energètica
L’ edifici disposa de la Certificació energètica per a edificis
d’obra nova definida amb la lletra B.

Alarma
Sistema d’alarma instal·lat a tots els habitatges.
Contractació opcional a càrrec del client del servei de
connexió i manteniment amb l’empresa de seguretat BP.
Garantia de servei
Control de qualitat.
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Control de l’estructura (murs, pilars i forjats) per empresa
homologada.
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Control i direcció de les instal·lacions per empresa
homologada.
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Bloc d'habitatges
Carrer MANSO 56

Municipi

Barcelona

C.P.

08015

C. AutÉnoma

Catalunya
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Control d’estanqueïtat de façanes per empresa
homologada.

A
B
C
D
E
F
G

Control dels ascensors per empresa homologada.
Control de qualitat dels materials per empresa
homologada.
Certificació AENOR
El Grup Núñez i Navarro disposa de la certificació
AENOR del sistema de Gestió Integral de la Qualitat,
Seguretat i Medi Ambient i garanteix la millora contínua
dels processos de disseny, construcció i venda.
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