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NN Fraternitat es troba al cor del barri de Gràcia,
al bell mig de Barcelona. Està situat a la zona baixa
d’aquest barri històric, la que limita amb l’Eixample,
a 5 minuts de les grans avingudes de l’ampliació
vuitcentista, com l’Avinguda Diagonal, el Passeig de
Gràcia i el Passeig de Sant Joan, recentment reformat
com tranquil bulevard per als vianants. El Carrer de la
Fraternitat és un tranquil carrer residencial amb petits
comerços i activitats de barri. Està ben comunicat
gràcies als autobusos de la TMB, al metro de les línies
L3 (estacions de Diagonal i Fontana) i L4 (estació de
Verdaguer) i als Ferrocarrils de la Generalitat (estació
de Gràcia). Pròximament està prevista la implantació de
la línia de tramvia al llarg de tota l’Avinguda Diagonal.
A 20 minuts a peu trobem la Plaça Catalunya, on hi ha
les connexions dels trens de Rodalies i l’Aerobús fins a
l’aeroport.

El barri es caracteritza per un entramat de carrerons
d’atmosfera tranquil·la i trànsit rodat limitat amb
vocació majoritàriament residencial, dins del qual
destaquen les famoses places de Gràcia, agradables
espais públics per a vianants, plenes de bars i
restaurants, tant tradicionals com d’avantguarda.
A pocs minuts caminant, en direcció nord, es troba
el Mercat de la Llibertat, actualment objecte d’una
reforma integral. Cal destacar l’activitat dels petits
comerços i supermercats, així com la possibilitat de
gaudir dels diversos carrers de vianants, que ofereixen
moments d’oci i passeig. Aquest és un barri popular
que manté la seva essència, gràcies a la seva vida
associativa i a un sòlid esperit comunitari. L’entorn és
plenament urbà i dinàmic, una excel·lent opció per a qui
vulgui gaudir de la vida de barri vivint alhora al centre
de la ciutat.
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Projecte d’ediﬁci plurifamiliar format per quatre
habitatges i quatre trasters situat al Carrer de la
Fraternitat núm. 3-5 de Barcelona, al districte postal
08012.

barri, està revestida amb façana ventilada acabada en
pedra natural, amb una seqüencia regular d’obertures
protegides per unes persianes de lames verticals, per
matisar el contacte directe amb el carrer.

La façana, orientada a nord-est i de composició
simètrica, ben integrada amb l’entorn històric del
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DESCRIPCIÓ GENERAL

- Porta 1: dos dormitoris (un doble i un individual), un
bany, un vestidor amb armari d’instal·lacions i sala
d’estar, menjador i cuina amb terrassa que dóna a la
façana principal (Carrer de la Fraternitat).
- Porta 2: dos dormitoris (un doble i un individual), un
bany, un vestidor amb armari d’instal·lacions i sala
d’estar, menjador i cuina amb terrassa a que dóna a la
façana principal (Carrer de la Fraternitat).

Planta baixa
Consta de vestíbul principal i de dos habitatges d’un
dormitori, elevats respecte a la rasant del carrer, d’uns
60 cm, accessibles amb l’ascensor. A la façana es troba
la caixa general de protecció, amb accés des de l’exterior.
Des del vestíbul es pot accedir directament a la planta
soterrani -1. El programa funcional és el següent:
- Porta 1: un dormitori doble, un bany, un vestidor amb
armari d’instal·lacions i sala d’estar, menjador i cuina
amb terrassa a la façana principal (que dóna al Carrer
de la Fraternitat).
- Porta 2: un dormitori doble, un bany, un vestidor
amb armari d’instal·lacions i sala d’estar, menjador i
cuina amb terrassa a la façana principal (Carrer de la
Fraternitat).

Planta soterrani -1
Amb accés mitjançant l’ascensor o l’escala, està formada
pel vestíbul comunitari (amb accés a les quatre cambres
d’instal·lacions i a la centraleta d’incendis), dos vestíbuls
d’independència i quatre trasters, un per a cada habitatge.
Planta coberta
Amb accés a través de l’ascensor o de la escala, disposa de
zona d’ús comunitari, i zona per a la maquinària pròpia de
l’ediﬁci (concretament les unitats exteriors d’aerotèrmia
dels habitatges).

Planta primera
Dos habitatges i nucli de comunicació format per una
escala i un ascensor. El programa funcional és el següent:
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ACABATS EXTERIORS

Façana posterior (cega) acabada amb microestuc ﬁ de
color S-2002- G50Y sobre aïllament del sistema Coteterm
Etics EPS amb poliestirè expandit i ancoratge mecànic
encastat.

Façana
La façana principal aplacada ﬂotant ha estat construïda
en pedra natural de color Cenia azul. Els remats laterals
(concretament, la paret mitgera i la cantonada del
pati) han estat construïts en xapa metàl·lica d’alumini
lacat color RAL 9038. Els brancals d’obertures, en xapa
d’alumini (e = 2 mm) lacat de color marró granulat de
la carta Technal YMGR.330 (color RT-8109 de carta
Adapta). Persianes corredisses (amb sistema de bloqueig
i tancament) de lames verticals de perﬁls tubulars de
50 x 30 mm d’alumini lacat imitació de fusta color olm
(Exlabesa), amb xapes superior i inferior de color marró
granulat de la carta Technal YMGR.330 (color RT-8109 de
la carta Adapta). Barana de vidre amb perﬁl en forma d’U
de 45 x 45 mm, de color marró granulat, i vidre laminat
10+10 de butiral transparent.

Fusteries
Fusteria d’accés a la porteria amb perfils de la marca
Schucco de color marró granulat de carta Technal
YMGR.330 i vidre 8+8 butiral transparent.
Fusteries Soleal 55 de Technal de color marró granulat de
la carta Technal YMGR.330 amb ruptura de pont tèrmic
(de 4 – 12 mm).
Vidre Climalit 4+4/10/4+4 acústic. Maneta recta d’alumini
Technal color marró granulat de la carta Technal
YMGR.330. Dentell i brancal de xapa d’alumini (e = 2 mm)
de color marró granulat de la carta Technal YMGR.330,
amb aïllant XPS expandit amb hidrocarbur HFC adherit a
la cara interior.

Registre de CGP integrat a la façana de la planta baixa,
de xapa galvanitzada lacada en color negre (RAL 9001),
amb reixa exterior practicable de lames de perﬁl tubular
de 50 x 30 mm d’alumini lacat imitació fusta color olm
(Exlabesa).
La façana lateral (pati de la finca al Carrer de la Fraternitat
núm. 1) aplacada ﬂotant construïda amb pedra natural de
color Cenia azul. Remats laterals fets en xapa metàl·lica
d’alumini lacat color RAL 9038.

6

FRATERNITAT

ACABATS EXTERIORS

Coberta
Coberta plana transitable acabada amb paviment
tècnic de formigó marca Breinco, de 50 x 50 cm, e = 5
cm, en zones d’ús no restringit i grava de cant rodó a la
zona perimetral no accessible. A l’àrea d’instal·lacions
es col·loquen peces de gres porcellànic amorterades de
quarsita de color gris to 68AH de format 30 x 30 cm.

d’alumini e = 4 mm de color marró granulat de la carta
Technal YMGR.330.
Trencaaigües en xapa d’alumini e = 2 mm de color marró
granulat de la carta Technal YMGR.330.
Xemeneies de tubs Rixaab lacats en color marró granulat
de la carta Technal YMGR.330. Sobre calaix d’obra acabat
amb arrebossat pintat de color S-2002-G50Y. Portes dels
armaris tècnics formades amb perfils metàl·lics pintats de
color RAL 7022.

Barana perimetral coberta de vidre laminat 12+12 amb
butiral transparent en petaca d’alumini marca Cortizo
model View cristal.
Caixa d’escala i ampits de les parets acabats amb
arrebossat pintat de color S-2002- G50Y. Acabat de la
coberta de la caixa de l’escala impermeabilitzat i acabat
amb grava de cant rodó i remat perimetral de compòsit

Il·luminació amb lluminàries de tipus balisa marca Iguzzini,
model BE08, de h = 335 mm.
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ESPAIS COMUNS

Vestíbul i replà dels habitatges
Vestíbul amb paviment i sòcol de gres porcellànic de Viva
Made model Sabbia Rettiﬁcato. Pelfut amb base de PVC,
ﬁbres de coco natural i tallat a mida.

Parets revestides en microestuc Marmorino KS referència
15136 distr. Novacolor. Portes en DM xapat de roure
raspallat clar amb maneta de la marca JNF, model Stout,
referència IN.00.173 acabada en acer inoxidable setinat i
brancals en platina d’acer inoxidable setinat.

Parets revestides amb microestuc Marmorino KS referència
15136 distr. Novacolor.

Paviment i sòcol de gres porcellànic de Viva Made model
Sabbia Rettiﬁcato.

Cel ras de cartró guix continu pintat amb pintura plàstica
de qualitat A0- 190 Valon extramate de Valentine. Cel
ras de fusta amb panells en roure raspallat clar. Bústies
encastades i armari d’instal·lacions en fusta de roure
raspallat de to clar.

Sostre de l’escala vist pintat amb pintura plàstica Cloudy
Valon extramate de Valentine.
Il·luminació de l’escala amb lluminàries de superfície Bega
referència 24344 W K3 de diàmetre 20 x 10 cm de color
blanc i LED de 3000 K. Il.luminació permanent encastada
de la marca Iguzzini, model Laser Blade XS, referència Q473
de color 74 grey/black de 28 x 28 x 50 mm i LED de 2700 K.

Il·luminació encastada al cel ras de marca Iguzzini model
Laser Blade Highcontrast referència MM73, de color
74 grey/black i mides 73 x 44 x 44 mm LED 2700 K.
Il.luminació encastada permanent de marca Iguzzini
model Laser Blade XS referència Q473 de color 74 grey/
black i mides 28 x 28 x 50 mm LED 2700 K. Il·luminació
d’emergència model Daisalux IZAR N30 de color gris plata.

Il·luminació d’emergència Daisalux Block model N30 de
color blanc.
Barana de tub de ferro circular de 4 cm de diàmetre,
esmaltat de color RAL 7022.

Lluminàries encastades al sostre de fusta de la marca
Iguzzini, model Laser Blade XS referència Q463 de color
74 grey/black i mides 64 x 28 x 50 mm LED 2700 K.
Mecanismes Jung LS990 d’acer.

Registres de les instal·lacions acabats amb DM xapat de
roure raspallat clar.

Replà amb paviment i sòcol de gres porcellànic de Viva
Made, model Sabbia Rettiﬁcato referència 63KF3R.
Format especial als graons de l’escala. Franja de paviment
envidriada amb vidre laminat de marca Crisamar Step
model Lunaris-S de 10+10, retroil·luminat amb tires de LED
i perﬁl d’alumini 4,8 m i 3000 K 14,4 W (PKM).

Ascensor elèctric practicable de la marca Otis Genesis,
model GG0782UE, sense sala de màquines, amb doble
embarcament a 1800. Paviment de gres porcellànic de
Viva Made, model Sabbia Rettiﬁcato. Sostre i parets d’acer
inoxidable i il·luminació segons el catàleg Genesis d’Otis.

8

FRATERNITAT

ESPAIS COMUNS

Planta soterrani -1
Vestíbul amb paviment i sòcol de gres porcellànic de
Viva Made, model Sabbia Rettiﬁcato. Parets revestides
de microestuc Marmorino KS, referència 15136 distr.
Novacolor. Cel ras de cartró guix continu pintat amb
pintura plàstica de qualitat A0-190 Valon extramate de
Valentine.

Cambres d’instal·lacions: paviment gres porcellànic
de quarsita gris en to 68AH de 30 x 30 cm, parets
enrajolades amb peces de 20 x 20 cm de color blanc,
sostre de formigó vist pintat de blanc, portes resistents
al foc, acabat amb pintura plàstica Cloudy de Valon
extramate de Valentine, il·luminació ﬂuorescents estancs.

Il·luminació model PKM de Dicuadra II color alumini,
mecanismes Jung LS990 d’acer.
Embocadura de l’ascensor amb perﬁl d’acer inoxidable
d’e = 8 mm, il.luminació encastada permanent de
l’ascensor marca Iguzzini model Laser Blade XS
referència Q473 de color 74 grey/black i mides de 28 x
28 x 50 mm i LED de 2700 K.
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ACABATS INTERIORS

Paviments habitatges
Paviment de parquet laminat ﬂotant Quick Step model
Signature roure raspallat en color càlid natural, mides de
les làmines de 138 x 21,2 cm, e = 9 mm. Col·locat a junt
lliure sobre làmina de polietilè de 3 mm Air-Bur Impact
EVA, sòcol de DM lacat en color blanc setinat RAL 9010,
en totes les estances excepte als banys.

Fusteria interior
Porta d’entrada blindada, xapada en fusta lacada setinada
color RAL 9010 amb bastiment de base metàl·lic de
seguretat. Ferramentes amb perns antipalanca, espiell
d’òptica gran angular i pany de seguretat de tres punts.
Pom i manetes d’acer inoxidable.
Portes interiors amb acabat lacat setinat de color blanc
RAL9010, cèrcol perimetral de 10 cm i panell central
enfonsat. Manetes JNF IN Stout.

Paraments verticals i horitzontals
Paraments verticals de cartró guix acabat amb pintura
plàstica color Valentine 10N2 mat.

Armaris de portes batents i tapetes de DM lacat setinat
RAL 9010. Cèrcol perimetral de 5 cm i panell central
enfonsat i tapeta de 8 cm. L’acabat interior és en melanina
Olm Bovary 98P Gamela. Tiradors Piet Boon PB195/96
inox setinat de Bolivar.

Cel ras en tot l’habitatge amb plaques de cartró guix
acabat amb pintura plàstica mat de color Té Verde E375
de Valentine i franja perimetral Valentine 10N2, excepte
als banys.
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ACABATS INTERIORS

Il·luminació penjada sobre taulell llum Amsterdam amb
cable negre de PKM (E14 2700 K).

CUINA
Paviment
Paviment de parquet laminat ﬂotant Quick Step model
Signature de roure raspallat càlid natural, mides làmines
de 138 x 21,2cm, e = 9 mm. Col·locat a junt lliure sobre
làmina de polietilè de 3 mm Air-Bur Impact EVA, sòcol de
DM lacat color blanc setinat RAL 9010.

Equipament
- Forn de microones: a les portes 1, model Siemens
BF634RGS1, i a les portes 2, model Siemens
BF634LGS1.
- Campana extractora Pando IES/90 IX 850 sec fix
230/50 referència 6212.
- Nevera integrable model Siemens KI86NAF30F.
- Placa d’inducció Siemens EU631BJB2E.
- Aigüera Blanco Andano 500-U d’acer inoxidable.
- Aixeta monocomandament Blanco model Linus
acabat crom.
- Rentavaixelles integrat model Siemens SR635X04IE.
- Rentadora assecadora integrable Siemens
WD4HU540ES.

Revestiment
Sobre i taulell amb Silestone blanc Zeus Extreme front
de 5 cm. Revestiment vertical amb rajola ceràmica
bisellada Cevica sèrie Antic Marengo Craquelle de 7,5 x
15 cm de Neoceramica.
Mobiliari
Mobles de cuina Nolte C30 model Carisma acabat amb
laca de color blanc mat. Tiradors d’acer inoxidable de
Nolte referència Griff 7EA. Il·luminació superior integrada
sota moble penjat de tipus LED SET-2.
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ACABATS INTERIORS

sobre un moble d’estructura d’acer inoxidable i calaixera
xapada en roure tenyit.

BANY
Paviment
Paviment de gres porcellànic Kronos Ceramiche Oak Nat
de mides 120 x 19,5 cm de Neoceramica col·locat a 1/3
de lama.

Aixetes
Aixeta monocomandament de lavabo de marca Duravit
C1 en crom i buidador Bossini-Cristina Up & Down
d’acabat crom, referència UD-425.

Revestiment
Parament vertical de la zona del lavabo amb lames
de gres porcellànic Kronos Ceramiche Oak Nat de 120
x 19,5 cm de Neoceramica instal·lades a junt seguit,
emmarcat amb un mirall de fusta de roure blanquinós.

Monocomandament de dutxa Grohe Essence crom.
Conjunt de dutxa amb barra Grohe New Tempesta 100
(de 3 dolls).
Claus de pas Ramón Soler, model Drako.

Parament vertical a la resta de la paret en gres
porcellànic rectiﬁcat de marbre de Carrara blanc, en
peces de 90 x 31,6 cm de Porcelanosa.

Varis
Mirall de 6 mm amb làmina antibaf encolat a una placa
de DM hidròfug de 16 mm. Radiador tovalloler TOSSO
1200/450 acabat crom.

Sostre
Cel ras de lames registrables d’alumini de 20 cm marca
Erco de color blanc 9010, amb cornisa de DM hidròfug
xapat en roure blanquinós.

Tovalloler de dutxa Water Evolution sèrie Deep de 60 cm
acabat en crom brillant.

Sanitaris
Sanitari suspès Duravit ME amb tapa de caiguda
esmorteïda sobre estructura Geberit Duofix de 112 cm.

Porta-rotlle Water Evolution sèrie Deep acabat crom.
Il·luminació orientable Delta Light REO OK de color
blanc i temperatura de 2700 K.

Dipòsit encastat Grohe, polsador Skate Cosmopolitan
acabat en crom, model horitzontal. Bidet suspès Duravit
ME sobre bastidor Grohe Rapido.

Focus estanc a la zona de la dutxa Delta Light REO OK
de color blanc i temperatura de 2700 K.
Mampara corredissa de vidre transparent.

Plat de dutxa Hidrobox acabat en textura de pissarra
referència Nature blanc.

Mecanismes Jung LS990 de color blanc i model Alpino.

Lavabo Kyrya model Elba de 118 x 80 cm, col·locat
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TRASTERS

Portes metàl·liques resistents al foc pintades amb
pintura plàstica Cloudy de Valon extramate de Valentine.
Il·luminació amb ﬂuorescents estancs de 600 mm de
Sylproof de Sylvania.

Paviment i sòcol de gres porcellànic de Viva Made model
Sabbia Rettiﬁcato.
Parament vertical cel ras de cartró guix continu pintat
amb pintura plàstica Cloudy de Valon extramate de
Valentine.

Mecanismes Jung LS990 d’acer.

13

FRATERNITAT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Fontaneria
Instal·lació d’aigua a l’interior dels habitatges amb tub
multicapa amb làmina d’alumini de diferents diàmetres
depenent del seu ús, segons normes UNE-ENISO 15875-2.

Estructura
L’estructura principal sobre rasant està formada per
pòrtics d’acer laminat i biguetes d’acer forjat de xapa
col·laborant. Sota rasant forjat de llosa bidireccional de
formigó armat sobre pilars d’acer i la vora del mur de la
pantalla perimetral. Les escales estan formades per una
xapa metàl·lica continua encastada amb perﬁls tubulars
a les parets d’obra de fàbrica.

Clau de pas en registres d’instal·lacions als armaris
registrables de les zones comunes. Clau general de
pas de llautó cromat a l’armari de serveis de la zona
d’entrada. Cada zona humida disposa de clau de tall, tant
per a aigua calenta com freda.

Tota la estructura s’ha realitzat d’acord amb la
normativa CTE DB SE Seguridad Estructural del
RD 314/2006 i la EHE-08 Instrucción de Hormigón
Estructural. El control d’execució d’obra i els assajos de
control de qualitat corresponents han estat realitzats a
laboratoris especialitzats i homologats.

Il·luminació
Lluminàries encastades dobles en cel ras de PKM
Dicuadra II color alumini LED 7 W 2700 K a totes les
estances.

INSTAL·LACIONS

En terrasses, Delta Light REO X color alumini gris LED
2700 K. Mecanismes Jung model LS990 de color blanc.

Electricitat
Instal·lació realitzada segons el Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió 2002.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Instal·lacions audiovisuals
Es compleix la normativa ICT de telecomunicacions.

Climatització i calefacció i ACS (aigua calenta
sanitària)
Sistema de climatització, calefacció i producció d’ACS
generades mitjançant bomba de calor aerotèrmica,
individual per cada habitatge, format per:

Preses d’antena per a TV, FM i parabòlica a la sala i als
dormitoris. Recepció de canals digitals de TV previsió de
parabòlica.

- unitat generadora exterior d’aire i aigua Mitsubishi
Ecodan PUHZ-FRP71VHA,
- unitat interior de climatització per conductes model
Mitsubishi PEAD-RP71JAQR1,
- equip interior de producció d’ACS de la marca
Mitsubishi Hydrobox EHSC-VM2C, combinat amb un
interacumulador de 140 L.

Punts de telefonia a la sala i als dormitoris.
Vídeo porter Abb Niessen model Welcome amb càmera
situada a l’entrada de l’ediﬁci i monitor receptor a prop
de l’accés de cada habitatge.
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.

Per al control del sistema i la monitorització del consum,
l’equip disposa d’un sistema de control FTC5 que
permet realitzar el càlcul de consum d’energia elèctrica
de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària i
legionel·la. Per dur a terme aquest càlcul, el model
Hydrobox disposa de sonda de temperatura d’impulsió,
sonda de temperatura en retorn i cabalímetre.
Termòstat mural a la dependència principal.
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VARIS

Garantía de servei
Control de qualitat.

Certificació energètica
L’ediﬁci disposa de la certiﬁcació energètica per a ediﬁcis
d’obra nova deﬁnida amb la lletra A en emissions de CO2
i B en consum d’energia primària no renovable.

Control de la estructura (murs, pilars i forjats) per
empresa homologada.
Control i direcció de les instal·lacions per empresa
homologada.
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Control d’estanquitat de façanes per empresa
homologada.
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Control de qualitat dels materials per empresa
homologada.
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Barcelona

C. AutÉnoma

Control dels ascensors per 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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