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NN Diputació 459-463 està situat a l'extrem dret de
l'Eixample de Barcelona, al barri del Fort Pienc, entre
el passeig de Sant Joan, l'avinguda Diagonal i la Gran
Via de les Corts Catalanes, a prop de la plaça de les
Glòries i davant de la Monumental.

amples i blocs d'habitatges en quadrícula, i conserva
el disseny arquitectònic tradicional de l'Eixample, amb
un cert aire contemporani.
Compta amb nombrosos interiors d'illa convertits en
tranquils jardins, així com amb dos dels grans
equipaments de la ciutat: el Teatre Nacional de
Catalunya i l'Auditori.

És una zona molt ben comunicada mitjançant la xarxa
d'autobusos urbans i la línia L2 de metro
(Monumental). A 10 minuts a peu hi ha l'Estació del
Nord, amb connexions de bus interurbà, i, a poc més
de 20 minuts, la plaça de Catalunya, amb connexions
de trens de rodalies i l'Aerobús a l'aeroport.

Un entorn urbà dinàmic amb petit comerç, que
resulta una opció excel·lent per als qui volen gaudir
d'un entorn tranquil i viure al centre de la ciutat.

El barri segueix l'urbanisme del Pla Cerdà, amb carrers
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DIPUTACIÓ 459-463

DESCRIPCIÓ GENERAL

Projecte d'un edifici plurifamiliar residencial entre
mitgeres amb locals comercials, trasters i aparcament,
situat al carrer Diputació 459-463 de Barcelona.

Planta soterrani
Les quatre plantes soterrani tenen accés rodat pel carrer
Lepant 199 fins al soterrani ‐2 i accés per als vianants a
través de la planta baixa de carrer Diputació 459‐463.
Disposen també d'una sortida d'emergència als Jardins
de Manuel de Pedrolo.
Sumen un total de 75 places de cotxe, dos d'elles de
càrrega i descàrrega, 8 places de moto, 22 trasters i una
zona per a bicicletes. Les plantes es comuniquen
mitjançant rampa de vehicles, dues escales, i dos
ascensors: un d'ús privat per a residents amb sortida al
vestíbul principal de planta baixa, habitatges i coberta, i
l'altre per a usuaris de l'aparcament no residents amb
sortida directa al carrer Diputació.
En la planta soterrani ‐1, sota el passatge que dona
accés als Jardins, se situa l'estació transformadora que
dona servei a la promoció.

La façana principal que té orientació Sud-est, dona
enfront del carrer Diputació i la plaça de la Monumental,
i la posterior, orientada a nord-est, ofereix vistes a
l'interior de l'illa, amb els jardins de Manuel de Pedrolo.
L'accés al vestíbul es fa pel carrer Diputació i l'accés a
l'aparcament, pel carrer Lepant.
L'edifici disposa de quatre plantes soterrani, planta
baixa, planta entresolat i cinc plantes pis, amb un total
de 20 habitatges, dos locals comercials, 22 trasters, 75
places d'aparcament, 8 places de moto i un espai
reservat per a bicicletes. El nucli de comunicació vertical
està format per una escala i dos ascensors que
comuniquen les plantes d'habitatges amb la coberta, el
vestíbul i el soterrani.
El programa funcional de l'ediﬁci es compon de:
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Planta baixa
Consta del vestíbul principal d'accés als habitatges, dos
locals amb lavabo, terrassa posterior a interior d' illa i
accés directe des del carrer Diputació, així com les sales
tècniques pròpies de l'edifici.
Planta entresolat
Consta del segon nivell dels locals de planta baixa al qual
s'accedeix des de la seva propia escala privada.
Plantes pis
Les plantes primera a cinquena tenen quatre portes per
replà. Les tipologies A, B, C i D disposen de programa
funcional de Sala‐Cuina‐Menjador de 31,50 m², quatre
dormitoris i dos banys. Les tipologies A i C tenen armari
safareig i les B i D, quart safareig amb vàter. En la planta
primera, els dos habitatges que donen als jardins Manuel
de Pedrolo, tipus A1 i B1, disposen d'una terrassa amb
piscina privada.
Planta coberta
Disposa de dues piscines comunitàries i integra les
instal·lacions i ventilacions pròpies de l'edifici.
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DIPUTACIÓ 459-463

ACABATS EXTERIORS

Façana
Façana de formigó amb extradossat interior de cartó
guix amb aïllament tèrmic i pell exterior amb sistema de
protecció solar format per porticons plegables d'alumini
lacat de color 960 Anodized Look C32 ﬁxats a
subestructura metàl·lica. Trams intermedis acabats amb
Sate Reviquarz G‐20 de color CDR 1190.

Terrasses
El paviment de les terrasses posteriors de la planta
primera són peces de 90x30 de pedra Sant Vicenç
ﬂamejada.
Tant els balcons que donen a l'interior de l'illa com els
del carrer de la Diputació també tenen el paviment de
pedra Sant Vicenç ﬂamejada.

Tancaments
Tancaments d'alumini Technal sèrie Soleal, lacat RAL
7022 texturat amb tall tèrmic i vidre amb cambra d'aire
4+4/16/4+4 d'emissivitat baixa. Maneta de color RAL
7022.

Les baranes estan formades per un conjunt de plaques
d'acer galvanitzat calibrades i pintades amb esmalt de
color RAL 9006.
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ACABATS EXTERIORS

Patis
Els patis interiors tenen el paviment de pedra Sant Vicenç
ﬂamejada a la primera planta i paraments verticals
acabats amb SATE Reviquarz G‐20 de color CDR 1190.

Piscina d'ús comunitari de 10 x 1,80 m
aproximadament, amb acabat interior de tessel·la
ceràmica 2,5 x 2,5 cm model HISBALIT 305A brillant
antilliscant.

Coberta
La coberta plana i transitable es divideix en dos espais
diferenciats. La zona de terrassa té un paviment tècnic
90x30 cm de pedra Sant Vicenç flamejada sobre coberta
de rajola ceràmica. El paviment de l'àrea d'instal·lacions
és de pedra Sant Vicenç tosquejada, amb col·locació
amorterada sobre pendents.

Les instal·lacions de la piscina es fan amb depuradora i
bomba dosificadora, filtres i bombes autoaspirants i
s'il·lumina amb lluminàries submergibles encastades.
La zona de platja s'il·lumina amb focus FLOS Minia Alfia
Led encastats.
Dutxa ASTRALPOOL model ANGEL.

Impermeabilització amb doble tela asfàltica i poliestirè
extrudit 60 mm 35 kg/m³ com a aïllament tèrmic.
Coronació perimetral amb pedra Sant Vicenç.
Caixa d'escala i ampits acabats amb SATE Reviquarz
G-20 de color CDR 1190. Les portes de les sales
d'instal·lacions tenen perfils metàl·lics acabats amb acer
galvanitzat.
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DIPUTACIÓ 459-463

ESPAIS COMUNS

Vestíbul, replans i escala dels habitatges
Accés a vestíbul per porta de fusta amb cara exterior
tauler Fundermax Compact exterior de color gris 0747 i
cara interior fullola de roure, a través d'un espai amb
sostre aplacat de roure.
Videoporter Bticino sèrie Sfera New.
Paviment de pedra Sant Vicenç tosquejada.
Portes de DM ignífug xapat amb roure.
Les parets emplafonades són de fusta de roure. Fals
sostre de pladur continu allisat pintat amb pintura
plàstica mat RAL 9016.
Bústies Arregui tipus llibre en bateria.
Estora entrada de tipus Tirex.
La il·luminació es reparteix entre la lluminària de tipus
penjant Flos Taraxacum 88 S2 de l'entrada i aplics
ARTEMIDE Talo Parete LED.
Il·luminació permanent a l'ascensor amb tira de LED
Gaudir P45.

Escala amb paviment i sòcol de pedra Sant Vicenç
tosquejada. Parets amb estucat de calç de color
F6.07.82 Renova. Sostre i llosa pintat RAL 9016.

Els replans dels habitatges consten de paviment i sòcol
de pedra Sant Vicenç tosquejada.

El paviment de les sales tècniques és Marazzi
Stonework Grey C2 30 x 60 cm i les parets enrajolades
amb rajoles de 20 x 20 cm de color blanc, pintades amb
pintura plàstica de color blanc RAL 9010 als
distribuïdors. Fals sostre de pladur a les zones d'accés.

Barana formada per perfils de ferro sobre engraellat
metàl·lic a l'ull de l'escala, tot pintat amb Oxiron 202
gris pavonat.
Il·luminació Artemide Talo Parete LED.
Ascensors elèctrics Otis Gen2, d'acord amb la
normativa vigent d'accessibilitat, amb màquina
compacta i portes d'obertura automàtica d'acer
inoxidable.
Decoració de cabina amb acer inoxidable, mirall,
baranatge i sostre de disseny. Paviment de pedra Sant
Vicenç tosquejada.

El frontal i la embocadura de l'ascensor està acabat
d'acer inoxidable. La resta de paraments verticals,
portes d'habitatges, portes ignífugues i registres
d'instal·lacions, xapats de fusta de roure. Fals sostre de
pladur pintat RAL 9016.
Il·luminació del replà Wever & Ducre Deep 1.0 LED i a
l'ascensor, permanent amb tira LED Gaudir P45.

Il·luminació amb lluminària estanca RZB LED IP66 37
W.
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ESPAIS COMUNS

Planta soterrani
Trasters
Paviment de gres porcellànic MARAZZI Stonework
Grey C2 30x60 cm. Parets arrebossades i pintades de
color RAL 7032 i sostre de formigó pintat RAL 7032.

Aparcament
Porta motoritzada amb comandament a distància amb
accés pel carrer de Lepant 199.

Il·luminació amb lluminària estanca RZB LED IP66 37
W.

El paviment de la rampa és de formigó remolinat
acabat amb vernís antilliscant i places pintades amb
pintura epoxi. Paraments verticals arrebossats i pintats
de color gris RAL 7032. Pilars aïllats i portes de
diferents colors segons el número de planta. Sostre
pintat amb pintura plàstica de color gris RAL 7032.
Escala i serveis comuns
Nuclis de comunicació de l'aparcament amb paviment i
sòcol de pedra Sant Vicenç tosquejada. Parets
arrebossades i pintades de color RAL 7032 i sostre de
formigó pintat RAL 7032.
Il·luminació amb perﬁl XAL TUB100 37W.
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ACABATS INTERIORS

Fusteria interior
Porta d'entrada als habitatges blindada, xapada amb
fusta de roure amb contramarc metàl·lic de seguretat.
Ferramenta amb perns antipalanca, espiell òptic gran
angular i pany de seguretat de tres punts. Pom i
manetes d'acer inoxidable.

Paviments habitatges
El paviment general dels diferents habitatges és de
parquet sintètic Quickstep tipus roure mod. Signature
SIG473 flotant, col·locat amb junta lliure sobre
làmina de polietilè de 3 mm a totes les estances,
excepte als banys, les bugaderies i les terrasses.
Sòcols de DM folrats d'acer inoxidable.

Portes opaques amb acabat de fusta lacada setinada de
color blanc RAL 9003, amb fulla d'amplada variable.
Manetes FSB 1076 d'acer inoxidable. Tiradors portes
corredisses Didheya I-4503 inox. mat.

Pintura
Els paraments verticals dels habitatges estan allisats i
preparats per pintar amb pintura plàstica mat RAL 9016.
Fals sostre de pladur continu pintat RAL 9016.
La manyeria està pintada amb emprimació antioxidant
per a la seva protecció i posteriorment esmaltada.

Armaris de portes batents i tapetes de fusta lacada
setinada de color blanc RAL 9003, amb fulla d'amplada
variable. L'interior és un acabat de melamina Egger
H3157 ST12 Roure Vicenza, i tiradors Viefe NM
0056-128 mm.

Divisòries
Entre habitatges, amb plaques de cartó guix de doble
estructura de perfils d'acer galvanitzat amb aïllament de
llana mineral. Distribució interior amb plaques de cartó
guix de 8 cm de diferents gruixos i parets d'obra humida
amb obra de fàbrica de ceràmica col·locada amb morter
o guix per a les zones de compartimentació.
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ACABATS INTERIORS

CUINA
Paviment
Paviment de gres porcellànic Abstract Greige
antilliscant C3 60 x 120 cm, amb vorada de color gris
clar.

Equipament
- Forn elèctric Siemens multifunció pirolític amb frontal
de vidre.
- Microones SIEMENS amb grill acabat inoxidable.
- Campana extractora extraïble Pando.
- Placa d'inducció Siemens 60 cm amb tres zones de
cocció.
- Aixeta de monocomandament giratòria Blanc
Laressa-F abatible.
- Aigüera de color Blanc Andano 500-U sota el taulell
de cuina.
- Rentavaixella Siemens totalment integrat 60 cm
d'amplada.
- Nevera combi Siemens integrable 177 x 60 cm.
- Rentadora-assecadora Siemens.

Revestiment
Taulell de cuina de Silestone blanc Zeus acabat
tosquejat de 20 mm de gruix amb formació de frontal
amb peça en angle per realitzar un cantell vist de 40
mm.
Frontal de Silestone blanc Zeus acabat tosquejat de 12
mm de gruix.
Mobiliari
Mobles de cuina Nolte texturat mat sense tirador
acabat tipus Sigma Lack, portes i frontals de color
Blanc D01 i interior d'armaris de color Gris Quars QGD.
Moble sota taulell de cuina de 75 cm d'alçària i sòcol
de 12 cm de color gris quars. Moble superior de 90 cm
d'alçària amb il·luminació inferior lineal integrada.
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ACABATS INTERIORS

BANYS
Paviment
Paviment porcellànic Abstract Greige antilliscant C3 60
x 120 cm amb vorada de color gris clar.

Aixetes
Aixeta monocomandament de crom per a la pica
Hansgrohe sèrie Axor Uno.
Aixeta dutxa Hansgrohe Axor S monocomandament
vist amb set de dutxa 3JETS i barra de 90 cm.

Revestiment
Parets aplacades de gres porcellànic Abstract Natural
C1 30 x 60 cm amb vorada gris clar i Silestone Blanc
Zeus.

Claus de pas ¾ Ramon Soler sèrie Drako acabat
crom.
Altres
Portarrollos Karree de Duravit.
Espejo con luz Duravit modelo Good .
Mampara Duscholux Pura de vidrio transparente.
Toallero Stark T de Duravit.

Superfície i frontal de banyera de Silestone Blanc Zeus.
Sostre
Fals sostre registrable de plaques Erco sense perforació
de color blanc RAL 9010.
Sanitaris
Vàter i bidet suspesos Duravit Stark 3 Compact de
color blanc amb caiguda de tapa esmortida i bastidor
Geberit Duofix. Polsador doble Geberit Sigma 30.
Lavabo Duravit Stark 3 amb moble Ketho.
Banyera o plat de dutxa DURAVIT STARK de color
blanc.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Estructura
L'estructura horitzontal es resol amb sostres reticulars
bidireccionals de formigó armat in situ alleugerit no
recuperable de cassetons de formigó.

Els fonaments superficials es fan amb sabates aïllades
a peu dels pilars. La contenció de terres es fa amb
murs pantalla encastats al terreny. De la biga de
coronament del mur pantalla neixen els pilars
perimetrals de l'edifici.

El sostre de la planta -1 es resol amb llosa massissa,
bidireccionals de formigó armat in situ, no alleugerides.
L'estructura vertical es fa amb pilars de formigó armat
in situ. Puntualment, a les terrasses posteriors de la
planta primera es fa servir estructura metàl·lica i forjats
de xapa col·laborant.

Per a l'elaboració de l'estructura es fa servir formigó
H-30/B/20/IIa. Tota l'estructura s'ha realitzat d'acord
amb el CTE DB SE Seguretat Estructural del Reial
decret 314/2006 i l'EHE Instrucció de Formigó
Estructural, i la posada en obra, control i assaigs en
laboratoris especialitzats i homologats.

Lloses d'escala i formació de graons realitzades amb
formigó in situ. Alguns trams es fan amb estructura
metàl·lica.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Instal·lacions

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 dins de beines de
seguretat que eviten l'acumulació de gas en cas de
fuita accidental. La clau de pas general se situa al pati
de llums de la finca, accessible des de la finestra de la
cuina. Canonades de coure i beines de material plàstic.
Tub embeinat al soterrani, puja per muntant d'obra fins
a bateria de comptadors a la coberta i baixa per
muntant d'obra; el tub va embeinat pel fals sostre del
replà fins a la caldera de cada pis, la clau de tall és a la
mateixa estança on hi ha la caldera.

Electricitat
Instal·lació elèctrica d'acord amb l'RBT-2002.
Fontaneria
Instal·lació d'aigua en distribució interior de l'habitatge
amb tub de polietilè reticulat amb aïllament tèrmic de
diferents diàmetres segons l'ús, d'acord amb normes
UNE-EN ISO 15875-2. Tub de polietilè reticulat
multicapa als muntants generals.
Clau de pas general amb indicador de color a l'inici de
la instal·lació al lavabo o a la cuina, així com a l'entrada
de cada local humit.

Climatització
Refrigeració amb bomba de calor d'expansió directa,
sistema partit amb unitat interior tipus conducte sobre
fals sostre del lavabo. Distribució d'aire amb conducte
de fibra de vidre amb recobriment interior de gran
absorció acústica que garanteix un funcionament
silenciós de la instal·lació. Reixes d'impulsió difusor
lineal marca Schako model DSX-XXL.

Cada zona humida (cuines i lavabo) disposa de clau de
tall per a aigua calenta i freda. Tots els aparells
sanitaris, excepte banyeres i dutxes, disposen de clau
de pas individual per a aigua calenta i freda.
Rentavaixella i rentadora amb presa d'aigua freda i
calenta.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Previsió per a la recepció de canals digitals de televisió.
Punts de telefonia al menjador, a la cuina i a les
habitacions.

Calefacció
Sistema de calefacció de baix consum i alt rendiment
(A+) mitjançant calderes de condensació estanca i
terra radiant d'aigua a baixa temperatura Rehau.
Igual que en el cas de l'aire condicionat, té un sistema
de control amb ajustament de potència i
temperatura segons la temperatura exterior, amb
correcció per a la temperatura ambient interior.

Videoporter Bticino amb càmera situada a l'entrada de
l'edifici amb polsador individual per a cada habitatge i
monitor receptor a prop de l'accés de cada habitatge.
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 Viesmann situats sobre estructura
de suport i orientació SE a coberta comunitària, grup
electrobomba Wilo, intercanviador de plaques Estació
Solar Mini Bàsic de Saltoki, dipòsit d'acumulació Valinox
de 2.000 litres i dissipador d'energia sobrant a local tècnic
de la coberta.
Circuit secundari de distribució mitjançant grup
electrobomba de cabal variable Wilo i intercanviador de
calor individuals a cada habitatge.

Il·luminació
Lluminàries LED encastades en fals sostre
Wever&Ducre Deep a totes les estances. A la zona
passadís, Delta Light Dot.Com L Wallwash 02 ST 927
HO.
Els mecanismes són Simon-82 de color blanc o plata
segons la seva ubicació.
Instal·lacions audiovisuals
S'ajusten a la normativa ICT.
Preses d'antena per a TV, FM i parabòlica a la sala, a
la cuina i a les habitacions.
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ALTRES

Garantia de servei
Control de qualitat.

Certificació energètica
L'edifici disposa de la màxima certificació energètica
per a edificis d'obra nova definida amb la lletra A en
emissions de CO₂

Control de l'estructura (murs, pilars i forjats) per
empresa homologada.
Control i direcció de les instal·lacions per empresa
homologada.
Control d'estanquitat de façanes per empresa
homologada.
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 de Sistema Integrat de Gestió de Qualitat,
Seguretat i Medi Ambient, i garanteix la millora contínua
dels processos de disseny, construcció i venda.
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