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La promoció NN Passeig de Gràcia gaudeix d’un entorn
amb una comunicació immillorable, tant amb cotxe, per
l’avinguda Diagonal, com amb ferrocarril i autobús, amb
línies que connecten amb la resta de la ciutat.

L’edifici està situat a l’illa compresa entre el passeig de
Gràcia, el carrer Sèneca, el carrer de la Riera de Sant
Miquel i l’avinguda Diagonal de Barcelona (codi postal:
08012).
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Es tracta d’un projecte d’edifici plurifamiliar amb plantes
pis residencials, un local comercial i aparcament al passeig
de Gràcia número 125-127 de Barcelona.

separades i petites diferències d’alçada entre els forjats.
Aquesta diferència de nivell entre els forjats s’ha resolt
situant el nucli d’escales a la mitgera entre els dos edificis i
instal·lant-hi dos ascensors.

La façana principal està orientada al nord-est, i la façana
posterior, al sud-oest. Totes dues façanes formen part del
conjunt original i estan protegides pel Departament de
Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament
de Barcelona; per aquest motiu se n’ha fet una
rehabilitació integral i se n’ha recuperat al màxim l’estat
original.

És un edifici de planta baixa, planta principal i quatre
plantes pis, amb vint habitatges, un local comercial, vint
places d’aparcament per a cotxes i una per a moto i un
espai reservat per a bicicletes de 10,45 m2.

L’edifici actual és la suma de dos edificis contigus
preexistents, que originalment tenien dues escales
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Soterrani
Les dues plantes de soterrani tenen l’accés rodat i de
vianants a través del carrer de la Riera de Sant Miquel i
queden comunicades per ascensor amb totes les plantes
d’habitatges. Disposen d’un total de vint places de cotxe
i una plaça de moto i una zona de bicicletes. Les dues
plantes subterrànies es comuniquen mitjançant una
rampa de vehicles, una escala i un ascensor adaptat,
amb sortida al passeig de Gràcia, que comunica amb
el vestíbul dels habitatges. A la planta de soterrani -1,
sota de la rampa d’accés a l’aparcament, hi ha l’estació
transformadora que dona servei a la promoció.

funcional format per un dormitori suite amb bany i
vestidor, dues habitacions dobles, un bany, cuina oberta al
menjador i la sala d’estar, menjador amb sala d’estar i un
balcó que dona al passeig de Gràcia.
Plantes pis
Les plantes pis consten de quatre habitatges per replà
i un nucli de comunicació format per una escala i dos
ascensors. El desnivell entre els dos edificis originals se
salva mitjançant escales i per mitjà dels ascensors. El pis
de la porta 1 disposa d’un dormitori obert al menjador
i la sala d’estar, un bany, cuina oberta al menjador i la
sala d’estar, menjador amb sala d’estar i un balcó que
dona al passeig de Gràcia. El pis de la porta 2 consta
d’un programa funcional format per un dormitori obert
al menjador i la sala d’estar, un bany, cuina oberta al
menjador i la sala d’estar, menjador amb sala d’estar
i terrassa privada, només a la segona planta. El pis
de la porta 3 disposa d’un dormitori suite amb bany i
vestidor, dues habitacions dobles, un bany, cuina oberta
al menjador i la sala d’estar i menjador amb sala d’estar.
El pis de la porta 4 consta d’un programa funcional
format per un dormitori suite amb bany i vestidor, dues
habitacions dobles, un bany, cuina oberta al menjador i
la sala d’estar, menjador amb sala d’estar i un balcó que
dona al passeig de Gràcia.

Planta baixa
Consta del vestíbul principal dels habitatges i d’un local
amb bany, al qual s’accedeix tant des del passeig de Gràcia
com des del carrer de la Riera de Sant Miquel.
Planta principal
La planta principal consta de quatre habitatges per replà
i un nucli de comunicació format per una escala i dos
ascensors. El desnivell entre els dos edificis originals se
salva mitjançant rampes adaptades. El pis de la porta
1 disposa d’un dormitori obert al menjador i la sala
d’estar, un bany, cuina oberta al menjador i la sala d’estar,
menjador amb sala d’estar i un balcó que dona al passeig
de Gràcia. El pis de la porta 2 consta d’un programa
funcional format per un dormitori obert al menjador i la
sala d’estar, un bany, cuina oberta al menjador i la sala
d’estar, menjador amb sala d’estar i terrassa privada. El
pis de la porta 3 disposa d’un dormitori suite amb bany i
vestidor, dues habitacions dobles, un bany, cuina oberta
al menjador i la sala d’estar, menjador amb sala d’estar i
terrassa privada. El pis de la porta 4 consta d’un programa

Coberta
S’hi accedeix amb l’ascensor o per les escales. Disposa
d’una piscina d’ús comunitari, una zona reservada per
a estenedors i maquinària pròpia de l’edifici (recinte de
telecomunicacions, plaques solars i unitats exteriors d’aire
condicionat dels habitatges).
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Façana
Tant la façana principal del passeig de Gràcia com
la façana del carrer de la Riera Sant Miquel són les
façanes originals de l’edifici, que s’han conservat i s’han
rehabilitat de forma integral. A la façana del passeig de
Gràcia, l’acabat consisteix en un estucat de calç raspat.
S’han marcat les juntes horitzontals enfonsades i s’ha
reproduït amb la màxima fidelitat possible l’acabat
original de l’edifici. Tots els complements de pedra
artificial (els marcs de les balconeres, les lloses de
balcons i les motllures) s’han sanejat, reparat i restaurat
amb morters reintegradors tenyits i s’han hidrofugat. Els
frisos esgrafiats s’han sanejat i restaurat amb morter de
calç, mantenint-ne els dissenys originals, i s’han pintat.
De la mateixa manera, les mènsules de pedra artificial i
el coronament d’obra s’han reparat amb morters sense
retracció.

Tancaments
Tancaments d’alumini anoditzat Technal. Les finestres i
les balconeres són batents Unicity o corredisses Lumeal,
segons les estances. Els vidres són Climalit amb cambra
d’aire, atenuació acústica i baixa emissivitat. Les finestres
i les balconeres són bicolor. A la façana principal, que
dona al passeig de Gràcia, i a la façana del carrer de la
Riera de Sant Miquel, el color exterior és verd granulat,
mentre que l’interior és de color plom. A la façana del
carrer de la Riera de Sant Miquel hi ha una doble pell de
porticons plegables de tubs fixos. El color de l’estructura
és gris fosc granulat, mentre que les lamel·les són
d’alumini, amb imitació de fusta, d’Exlabesa.
A les façanes dels dos patis interiors, el color exterior
dels tancaments és gris fosc granulat i l’interior, plom.
De la mateixa manera, el color de les costelles, les
embocadures de les balconeres i les baranes d’un
d’aquests patis interiors és gris fosc granulat. La gelosia
de tubs fixos que tanca la mitgera d’aquest pati respecte
al veí està formada per una estructura de color gris fosc
granulat i tubs de color gris clar.

A la façana del carrer de la Riera Sant Miquel, menys
ornamentada que la del passeig de Gràcia, l’acabat
consisteix en un estucat preconfeccionat tenyit en
massa. La planta baixa i el seu coronament, de pedra
artificial, s’han netejat i s’han acabat amb un hidrofugant
de siloxans.

Les persianes són Beck+Heun, amb motors Somfy, de
color gris fosc granulat. La caixa de les persianes conté
aïllant de poliestirè extrudit amb hidrofluorocarbur
adherit a la cara interior.

Tots els colors d’estucats, elements de pedra
artificial, esgrafiats, baranes i tancaments d’alumini
es corresponen amb els estudis cromàtics redactats
pel Gabinet del Color i aprovats pel Departament
de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de
l’Ajuntament de Barcelona.
Les façanes dels dos patis interiors són façanes amb
aïllament de poliestirè expandit amb grafit, col·locat per
l’exterior i acabat amb un estucat flexible.
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A l’àrea d’instal·lacions, paviment de gres porcellànic Dom
Antracita, classe 2, referència HAP105, de 30x60 cm.

Terrasses (planta principal)
Paviment tècnic de fusta sintètica sobre llistons i plots
Coppered Oak, de Millboard.

Barana d’acer inoxidable i vidre laminat amb butiral
transparent al perímetre de la platja de la piscina.
Xemeneies mitjançant tubs lacats de color Ral 1039 sobre
una caixa d’obra acabada amb microestuc.

Barana de barrots consistents en platines d’acer amb un
acabat lacat de color gris fosc granulat.
Tanca de separació entre els dos pisos formada per tubs
d’alumini lacat de 40x50 mm, separats 20 mm entre si,
amb un acabat de color gris fosc granulat.

Cambres i armaris tècnics amb portes formades per
perfils metàl·lics aplacats amb plafons de Millboard.
Piscina d’1,10 m de profunditat recoberta per llosetes
Unicolor 222-A de 4x4 cm de color blau. Les instal·lacions
de la piscina inclouen una depuradora i una bomba
dosificadora, filtres i bombes autoaspirants. Il·luminació
amb reflectors subaquàtics. Escala d’acer inoxidable
Astralpool Elegance.

Balcons
Els balcons originals del passeig de Gràcia estan
acabats amb un paviment de resines que permet
impermeabilitzar superiorment les lloses de pedra i,
alhora, donar un acabat el més semblant possible a
l’acabat petri original de les lloses.

Barana d’1,10 m d’alt d’acer galvanitzat de color gris grafit.

Coberta
Coberta plana i transitable, amb paviment de fusta
sintètica sobre llistons i plots Coppered Oak, de Millboard,
a la part més alta. A la part més baixa, paviment de gres
porcellànic de 20 mm, amb peces de 60x60 cm, Cenere
2.0, de Kronos, que s’aguanten sobre plots.

Il·luminació mitjançant aplics Bega 22816 de color grafit,
balises Montur SP30, de Delta Light, i llums encastats
Light Up, d’iGuzzini. Hi ha presa de corrent estanca i aixeta.
Gespa artificial Elite i arbres i espècies arbustives en
alguns perímetres.
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Vestíbul, replans i escala dels habitatges
Accés al vestíbul a través d’una porta amb perfils
metàl·lics i vidre laminat. Videoporter Sfera New, de
Tegui. Paviment de pedra calcària Moleanos, amb acabat
envellit, emmarcat en tot el perímetre per una franja de
fusta de roure envernissada. El sòcol i els marcs de les
portes són del mateix material. Parets acabades amb
microciment, referència Blat NT-38 microcolor. Cel ras
enteixinat de fusta de roure amb una motllura perimetral
de guix laminat acabada amb microciment Blat NT-38
microcolor.

Decoració de la cabina amb miralls, passamans i sostre
de disseny. Paviment de pedra calcària Moleanos amb
acabat envellit i cel ras de fusta amb acabat tenyit.

Replans dels habitatges amb paviment i sòcol de gres
porcellànic Beren Biscuit buixardat, amb peces de
45x90 cm. Una part de les parets estan emplafonades
amb llistons de roure, amb acabat tenyit, de 40x25
mm, amb separació de 15 mm; la resta estan acabades
amb microciment Blat NT-38 microcolor i rematades
amb platines d’acer inoxidable. Les embocadures dels
ascensors estan emmarcades amb platines d’acer
inoxidable.

Aparcament
Porta d’accés de perfils tubulars de 50x40 cm
d’alumini lacat que imita la fusta, amb accionament
per comandament a distància i accionament alternatiu
manual amb clau.

Cambres tècniques
Cambres tècniques revestides amb rajoles blanques de
20x20 cm Stylnul i paviment Lea Ceramiche, referència
Cliffstone Taupe Moher, de 60x30 cm. Cel ras de Pladur
pintat de color blanc.
Abocador Garda blanc amb reixa d’acer inoxidable.

Paviment de formigó remolinat i envernissat antilliscant.
Paraments verticals arrebossats i pintats de colors
diferents segons la planta de soterrani. Sostre pintat amb
gota de color Ral 9002. Elements de serralleria pintats
amb esmalt de color Ral 7022.

Escala amb paviment i sòcol de gres porcellànic Beren
Biscuit buixardat, amb peces de 30x60 cm. Parets
perimetrals enguixades i acabades amb pintura plàstica
mat Valentine VC113 Trovador. Paret de l’ull de l’escala
acabada amb microciment llis GR-018.

Nuclis de comunicació de l’aparcament amb paviment
de gres porcellànic Beren Biscuit buixardat, amb peces
de 30x60 cm. Parets acabades amb arpillera de color
Valentine 10N2 Chroma Guide i sostres pintats amb
pintura plàstica del mateix color. Barana d’acer amb
acabat pintat.

Ascensors
Ascensors elèctrics Otis Gen2 Flex, segons la normativa
vigent d’accessibilitat, amb màquina compacta i portes
d’obertura automàtica d’acer inoxidable.

Il·luminació amb llums encastats d’iGuzzini.
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Fusteria interior
Porta d’entrada als habitatges amb acabat interior de
DM lacada amb esmalt gris Valentine 07N4 Chroma
Guide. Acabat exterior de xapa de roure envernissada.
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 laminat flotant STH tricapa bàsic,
de color mushroom i acabat easy care, col·locat a junta
lliure i encolat en totes les estances, excepte en banys,
safareigs i terrasses.
Pintura
Paraments verticals i horitzontals dels habitatges
pintats amb pintura plàstica de color gris Valentine
07N4 Chroma Guide. Els elements de serralleria tenen
una capa d’imprimació antioxidant per protegir-los i,
posteriorment, s’han pintat amb esmalt.

Portes opaques amb acabat lacat setinat amb esmalt
gris Valentine 07N4 Chroma Guide i ranures perimetrals.
Sistema amb junta de goma perimetral i sistema de
ventilació oculta. Sistema Krona a les portes corredisses.
Maneta JNF IN Stout.

Divisòries
Entre habitatges, amb plaques de guix laminat de doble
estructura, de perfils d’acer galvanitzat, amb aïllament
fonoabsorbent i xapa d’acer galvanitzat, amb un gruix
total de 17 cm. Distribució interior amb plaques de guix
laminat de 8 cm.

Armaris de portes batents i tapetes de fusta, amb
acabat lacat setinat amb esmalt gris Valentine 07N4
Chroma Guide. La cara exterior de la porta té una ranura
perimetral amb refosa al centre. L’acabat interior és de
melamina Olm Bovary 98P Gamela. Tiradors One by Piet
Boon, de Formani.

Cel ras en tot l’habitatge amb plaques de guix laminat
pintat amb pintura plàstica mat Valentine 17W1 Chroma
Guide.
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Portes lacades del color de les parets per la cara exterior,
amb l’interior i els prestatges amb laminat sintètic i
frontisses ocultes d’acer inoxidable, igual que els tiradors.

CUINA
Paviment
Paviment de gres porcellànic, referència Floortech 7.0,
amb peces de 20x80 cm, col·locat a junta lliure i amb
acabat soft.

Equipament
Forn elèctric i microones encastats amb frontal de vidre
Siemens.
Campana extractora decorativa d’acer inoxidable
Siemens.
Nevera integrable Siemens.
Placa de cocció d’inducció Siemens.
Aigüera Blanco Andano 500-U d’acer inoxidable.
Aixetes de monocomandament Blanco, model Linus.
Rentaplats integrat Siemens.
Rentadora i assecadora Zanussi.

Revestiment
Taulell i revestiments de paret de Silestone Eternal
Statutario de 2 cm.
Als habitatges de la primera porta de cada planta, a la
zona de la campana decorativa, revestiment amb rajoles
de 20x20 cm, amb junta gris fosc, referència 0382 Ter.
Astre vers. F.
Mobiliari
Mobles de cuina, a sobre i a sota el taulell, amb calaixos
i guies d’acer inoxidable. Il·luminació integrada amb leds
Set-2.
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Aixetes
Aixetes de monocomandament Hansgrohe, sèrie Metris,
als rentamans.
Sistema de dutxa amb inversor New Tempesta, de tres
dolls, a les dutxes, i Euphoria 110, de tres dolls, a les
banyeres, de Grohe.
Mesclador de dutxa de monocomandament extern
Essence, de Grohe.

BANYS
Paviment
Marbre blanc dolomita de 20 mm de gruix.
Revestiment
Parets aplacades amb marbre blanc dolomita.
Taulell del lavabo i superfície superior i frontal de la
banyera Solid Surface, de Durian, de color blanc.

Varis
Moble sota el lavabo amb estructura d’acer inoxidable,
xapat de roure i acabat envernissat.
Mirall antibaf emmarcat amb acer inoxidable.
Accessoris Water Evolution, sèrie Deep, amb acabat
cromat.
Llums encastats al cel ras i aplics Nomad Linestra, de
Modular Lighting.
Mampara corredissa de vidre transparent, sèrie Estel, de
Berni.
Mecanismes Jung LS990 de color d’acer.

Sostre
Cel ras registrable, amb cornisa perimetral de DM,
hidròfug i xapat de roure amb acabat tenyit.
Sanitaris
Sanitaris suspesos ME by Starck, de Duravit, de color
blanc amb bastidor Geberit.
Banyera D-Code, de Duravit, de color blanc.
Rentamans Kyria, model Elba, de color blanc.
Dutxa sèrie Neo, d’Hidrobox, de color Nature blanc i
textura pissarra.
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Estructura
L’estructura existent de bigues de fusta de les primeres
obertures contigües de les façanes s’ha substituït
funcionalment per bigues d’acer Noubau. De la mateixa
manera s’han apuntalat les parets de càrrega paral·leles
a les façanes amb pòrtics d’estructura metàl·lica per
permetre unes distribucions més diàfanes.

Tota l’estructura s’ha edificat 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. El control d’execució de
l’obra i els assajos del control de qualitat corresponents
s’han dut a terme en laboratoris especialitzats i
homologats.

Per bastir l’estructura nova s’ha utilitzat un formigó HA25. L’estructura vertical s’ha alçat amb pilars metàl·lics
i l’estructura horitzontal s’ha construït amb forjats de
lloses massisses de formigó a les plantes sota rasant i
amb forjats col·laborants a les plantes sobre rasant. La
llosa de les escales és llosa massissa de formigó armat.
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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, model PKM, individual o
doble, de Dicuadra, a totes les estances. A la zona de la
dutxa/banyera, leds encastats estancs.

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

Mecanismes Jung, model LS990, de color d’acer o blanc.
Gas
Instal·lació d’acord amb les Normes bàsiques per a
instal·lacions interiors de gas. Totes les canonades
situades a l’interior de l’edifici van allotjades en beines
de seguretat, que eviten l’acumulació de gas en cas de
fuita accidental. Canonades de coure i beines de material
plàstic.

Clau general de pas al costat de l’entrada de la canonada
a cada habitatge.
Cada zona humida (cuines i banys) disposa d’una clau de
pas per a l’aigua calenta i l’aigua freda. Tots els aparells
sanitaris, excepte les banyeres i les dutxes, tenen una
clau de pas individual per a l’aigua calenta i l’aigua freda.

La instal·lació de gas alimenta la caldera de calefacció de
cada habitatge.

Rentavaixelles i rentadora amb presa d’aigua calenta i
freda.
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Climatització
Aire condicionat Daikin d’alta eficiència amb distribució
de l’aire a través de conductes Climaver Neto amb
revestiment interior d’alta absorció acústica, que garanteix
un funcionament silenciós de la instal·lació.

sala d’estar, a la cuina i a les habitacions. Previsió per a la
recepció de canals de televisió digitals. Punts de telefonia
al menjador, a la cuina i a les habitacions.
Videoporter amb càmera situada a l’entrada de l’edifici i
monitor receptor a prop de l’accés de cada habitatge.

Les reixes d’impulsió d’aire Trox AEH11 incorporen
comportes de regulació automàtica, que permeten
fixar temperatures de confort diferents per a cada espai
mitjançant termòstats Airzone.

Energia solar
Sistema de captació d’energia solar tèrmica per al
preescalfament de l’aigua sanitària dels habitatges. El
sistema està format per un circuit primari amb panells
solars de tubs de buit Viessmann, muntats sobre una
estructura a la coberta comunitària, un grup amb
electrobomba Wilo, un intercanviador de plaques Sedical,
un dipòsit d’acumulació Aquaflex i un dissipador d’energia
sobrant al local tècnic de la coberta. El circuit secundari
de distribució inclou un grup amb electrobomba de cabal
variable Wilo i interacumuladors individuals en cada
habitatge, situats sota la caldera de calefacció.

Calefacció
Sistema de calefacció de baix consum i alt rendiment
(A+) per mitjà de calderes de condensació Viessmann i
terra radiant d’aigua a temperatura baixa Rehau. Ideal
en habitatges de sostres alts, com és el cas d’aquesta
promoció. Igual que en el cas de l’aire condicionat, es
poden fixar temperatures diferents per a cada estança.

Reg automàtic
A la coberta s’ha instal·lat un sistema de reg automàtic,
format per electrovàlvules allotjades en arquetes a les
jardineres i accionades amb bateries.

Banys amb tovallolers elèctrics, que es poden activar
individualment en èpoques intermèdies sense haver de
posar en marxa la calefacció general.
Instal·lacions audiovisuals
Es compleix la normativa ICT, sobre infraestructures
comunes de telecomunicacions.
Preses d’antena per a TV, FM i parabòlica al menjador i la

Alarma i videovigilància
Sistema de videovigilància al vestíbul i a la coberta de PB.
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Certificació energètica
L’edifici disposarà de la certificació energètica per a
edificis d’obra nova definida amb la lletra A.

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.

5JQVTEFEJGJDJ
"ESF¾B

CTE 2013

3FGFS¿ODJBDBEBTUSBM
9733302DF2893D0001TI

Control dels ascensors a càrrec d’una empresa
homologada.

Municipi

Bloc d'habitatges
Passeig de Gràcia 125 127
Barcelona

C.P.

08008

C. AutÉnoma

Catalunya

&4$"-"%&-"26"-*'*$"$*ª&/&3(5*$"

A
B
C
D
E
F
G

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.

NÀTFGJDJFOU
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NFOZTFGJDJFOU

REGISTR&
10/12/2029
1CF45K52W

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE
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