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INTRODUCCIÓ
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en
l’excel·lència del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials.
L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable,
però l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin
dins un marc en el que es prioritzi a les persones i s’atenguin a valors com la durabilitat
des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la
integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per assolir, un grau
desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació quan sigui convenient.

OBJECTE DE L’ACTUACIÓ
L’objecte d’aquesta actuació és la “REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI SITUAT A LA
PLAÇA DE LA LLANA Nº23 PER UBICAR-HI SERVEIS D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL (SERVEI DE
PISOS AMB SUPORT), AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA”

EMPLAÇAMENT
La finca objecte d’aquesta actuació, és un edifici d’habitatges, actualment
desocupat i situat al barri de la Ribera, a la illa delimitada pels carrers Civader (sud),
Pou de la Cadena (nord), Princesa (est) i plaça de la Llana (oest).
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EL BARRI DE SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA.
Sant Pere i Santa Caterina són dos barris que mantenen, encara ara, l'estructura
medieval. Carrers estrets, retorçats i entrelligats mantenen una activitat arrelada des
dels orígens: el treball tèxtil, transformat avui dia en activitat comercial. Sant Pere,
Santa Caterina i Sant Agustí són noms relacionats amb les grans institucions religioses
que hi havia a la zona. Avui dia només resta el testimoni de l'església de Sant Pere de
les Puelles.
Al sud, més a prop del mar, hi ha el barri de la Ribera, antiga Vilanova del Mar, presidit
per la basílica de Santa Maria del Mar, centre de la vida senyorial de la ciutat del segle
XIII al XIV.
Aquests barris es van anar configurant a partir del moment en què Barcelona va
necessitar expandir-se fora del recinte romà. A partir del segle XI, al voltant del monestir
de Sant Pere de les Puelles i de Santa Maria del Mar i al llarg del rec Comtal es va anar
formant la nova xarxa urbana. Les noves vies dels ramals de la ciutat romana es van
començar a poblar, i el rec Comtal va ser un focus d'atracció d'indústries tèxtils de
prerevolució industrial, que s'hi van instal·lar.
Amb l'esplendor del comerç marítim del segle XIII el nucli es va anar consolidant i s'hi
van concentrar la major part dels oficis de la ciutat, com ho demostra la toponímia
(Espaseria, Esparteria, Sombrerers...) i alguns serveis bàsics de la infraestructura urbana
(escorxadors, molins, tints...). L'esplendor d'aquest barri es va mantenir fins a la
davallada del tràfic comercial a la Mediterrània al segle XVI. La situació es va agreujar
amb l'enderrocament de mig barri per construir-hi la ciutadella l'any 1714, ordenada
per Felip V. La zona va renéixer després de la instal·lació del mercat del Born, el 1876.

ANTECEDENTS
La finca objecte d’aquesta actuació es localitza en l’àmbit de l’actual plaça de la
Llana; en una de les zones de més tradició constructiva del barri de la Ribera de
l’actual districte de Ciutat Vella de Barcelona. Es tracta d’un espai urbà consolidat
gairebé des de la mateixa fundació de la ciutat en època romana, tot i que la gran
majoria d’edificacions que resten dempeus avui dia són molt posteriors.
Es disposa d’un Estudi Històric complert sobre la finca, elaborat per l’empresa “Veclus”
on es defineix l’edifici que veiem avui dia com el resultat de diferents campanyes
constructives que es mourien en un ventall cronològic que aniria des de la primera
meitat del segle XVIII fins a la segona meitat del segle XX. No és una construcció
unitària en el seu projecte arquitectònic i que segueix un tarannà sinó que és el resultat
de múltiples intervencions d’arranjament i transformació bàsicament dels seus interiors.
Es poden deduir tres períodes constructius sobre la finca:
- Primera meitat del segle XVIII. Moment de la delimitació parcel·laria actual
- Finals del segle XVIII. Arranjament general de la finca (Esgrafiat façana Civader)
- Segona meitat segle XIX . Fesomia actual. Habitatges, entresòl, escala veïns, etc.
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DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT
La parcel·la és de forma pràcticament rectangular. L’edifici té una superfície
construïda de 638,30 m2 ocupant la seva totalitat en planta baixa però no a les plantes
pis.
Consta de planta baixa, altell i quatre plantes pis amb dos accessos diferenciats.
L’accés situat a la Plaça de la Llana núm. 23 comunica amb un establiment comercial
que es troba actualment en desús, situat en part de la planta baixa i altell. L’accés a
l’escala principal es produeix des del carrer Civader número 3.
L’edifici es troba en desús des de fa uns 15 anys, però havia tingut ús d’habitatge en
les plantes pis i de bar en planta baixa vinculat a un habitatge a planta entresòl. Les
vivendes estaven organitzades amb la sala en façana a Llana, dormitoris a Civader i
algun interior o en alcova a la sala; la cuina i bany estan situades al voltant del pati
interior. El terrat és parcialment transitable i en aquest s’accedeix a una petita
construcció ubicada al costat del pati interior que es troba en desús.
Actualment l’edifici es troba molt deteriorat. Alguns dels forjats es troben apuntalats i
s’aprecien bigues de fusta en molt mal estat.
La major part de la informació descrita en aquest document sobre l’estat de l’edifici ha
sigut extreta de l’Estudi Històric de l’any 2000 redactat per l’empresa “Veclus” que
s’adjunta amb a Annex a aquest Plec.

Formalització de la Planta
Per raons històriques relacionades amb l’evolució de la propietat, l’actual parcel.la
disposa d’algunes irregularitats remarcables, tant pel que fa a la seva planta com al
seu alçat. A nivell de planta baixa dues petites propietats insereixen a la cantonada de
l’edifici amb la finca veïna (trama verda i groga) i entre la plaça de la Llana i el carrer
Civader.
De forma similar, els costats més septentrionals (nord-oriental i nord-occidental) de la
planta baixa de la finca també penetren en els límits de la propietat veïna (trama
blava), però aquesta intrusió no té projecció vertical a la resta de l’alçat de l’edifici.

Planta
baixa
de
l’edifici. La plaça de
la Llana es localitza a
l’esquerra
de
la
imatge i el carrer
Civader a la seva
part inferior.
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S’adjunta esquema de finques col·lindants. Hi ha hagut successius canvis dels límits de
la propietat que han comportat modificacions en l’estructura, les quals són origen de
les principals patologies actuals.

Llana 24

Plaça de la Llana

Plaça de la Llana

Civader
5

Princesa
11

Llana 22

Carrer Civader

Planta baixa

Civader
5
Llana 24
Carrer Civader

Planta entresol

Princesa
11

Llana 22

Plaça de la Llana

Princesa
11

Llana 22

Civader
5
Llana 24
Carrer Civader

Planta primera

Façana de la Plaça de la Llana

Alçat i estat actual de la façana de l’edifici
que afronta a la plaça de la Llana.

La façana de dimensions 4m (4,80m en PB), mostra una major amplada al nivell de
planta baixa, fruit de l’evolució de la propietat. Aquesta planta baixa està feta
íntegrament de pedra i disposa d’una única obertura definida per pilastres laterals les
quals sostenen a la seva part superior unes mènsules sobre les que descasen els
extrems d’una jàssera de fusta.
Per sobre d’aquest nivell de planta baixa, la façana s’articula amb la presència de
dues obertures per pis, combinant la composició amb finestra a l’esquerra i balcó a la
dreta a excepció del darrer pis on només hi trobem dues finestres. Els balcons tenen
barana metàl·lica i brancals i llindes de pedra.
El revestiment que es veu avui dia es tracta d’un arrebossat de morter de calç
monocrom que sembla estar cobrint-ne un altre d’anterior de cronologia imprecisa.
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“Volta”
Per accedir a la façana que dóna al carrer
Civader hem d’atravessar l’actual “volta”
(avui dia un forjat) situada a la
perpendicular del carrer amb la plaça de la
Llana. És en aquesta zona on es localitza una
de les obertures que comunica amb la
petita estança que esdevé una de les
propietats amb les que la nostra finca
comparteix mitgera.

Vista del carrer Civader en direcció a la
plaça de la Llana on s’observa la “volta”

Façana del carrer Civader
La façana del carrer Civader té unes dimensions d’uns 12 metres d’amplada i en el seu
acabat i composició hi trobem reflectida la totalitat dels nivells de l’edifici (s’observa el
nivell de l’entresòl). El revestiment és un esgrafiat amb una certa qualitat que cobreix
tota la superfície de la façana a excepció del nivell de planta baixa.
Aquesta presenta dues portes una d’elles avui dia cegada i un gran finestral realitzat
com les anteriors en pedra de Montjuïc. El nivell de planta baixa, tot i l’absència de
l’esgrafiat que s’observa a la resta de la façana, presenta un revestiment que imita la
disposició de filades de carreus.
A partir del nivell de planta baixa la disposició de les obertures és de balcó-finestrabalcó-finestra. Aquest ritme es transforma a l’últim nivell essent substituïts els balcons
per finestres. Els balcons dels nivells de primer i segon pis tenen una volada realitzada
amb angles metàl·lics i a la seva cara inferior tenen rajoles ceràmiques de cartabó.

Alçat de la façana de l’edifici que
dóna al carrer Civader. També
mostra la secció del volum aixecat
a sobre de la “volta” del carrer.
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L’Interior
Planta baixa i entresòl. Només existeix una comunicació a nivell de circulació entre els
nivells de planta baixa i entresòl de la resta de la finca a través de l’escala de veïns.
Actualment la porta de la plaça de la Llana és l’únic accés per arribar a la planta
baixa ja que l’accés del carrer Civader es troba tapiat. Pel que fa a l’entresòl, només
ocupa aproximadament les tres quartes parts de les dimensions de la finca.
La planta baixa i l’entresòl són els nivells que disposen d’una configuració interna més
interessant pel que fa als materials i elements constructius visibles. Destaca en aquest
sentit la presència d’un pilar metàl·lic present en la paret de la façana de la plaça de
la Llana que té per objectiu recollir l’extrem d’una jàssera també metal·lica sobre la
que se suporta la mitgera més septentrional d’aquesta part de la finca. La paret
paral·lela presenta com a tret remarcable la seva construcció íntegra en pedra fins
gairebé el segon pis que es remunta a l’època medieval.
Seguint amb trets importants de la planta baixa, destaca l’existència d’un arc
embegut en el mur de la mitgera de la banda més oriental d’aquest nivell. Atesa la
seva tècnica de realització i la seva funcionalitat estructural és gairebé segur que es
tracta d’una resta medieval per bé que molt intervinguda al llarg del temps.
L’accés a la resta dels nivells de l’edifici es realitza a través de l’escala de veïns, els
primers trams de la qual són de pedra de Montjuïc. Sembla ser que els graons
d’aquests primers trams van ser recol·locats o reciclats d’altres indrets de la mateixa
finca ja que tenen una cronologia que els situaria pels volts del segle XVIII, tal com
mostra la seva motllura interior; característica aquesta que no comparteixen els graons
dels nivells superiors.
Els habitatges es distribueixen al voltant de la caixa d’escala i de banda a banda de la
finca, ocupant cada nivell amb una sola vivenda. Té una compartimentació interior
poc significativa amb estances residencials disposades gairebé sempre en funció de
les obertures de cada nivell. La cuina i els serveis sempre es localitzen a l’extrem més
oriental de l’habitatge, propers al celobert de la finca.
Els forjats estan realitzats amb bigueta de fusta i revoltó d’obra, tot i que hi ha algunes
excepcions com s’observa a la planta baixa, on el revoltó no té funció estructural,
especialment a la zona de les cuines i serveis on una jàssera metàl·lica enllaça la
mitgera septentrional amb la paret que dóna al celobert de la finca.
Els materials constructius estructurals presenten una varietat notable que va des del
carreu de pedra assenyalat al mur de la planta baixa, al maó massís de 2,5, 3, 4 i 5 cm.
de gruix, el paredat, o els paraments mixts amb carreus i maó massís.
Aquest repertori de materials és conseqüència de diferents moments constructius
(cronològicament) i en molt casos es presenten com a elements residuals dels diferents
canvis que ha tingut el nostre edifici al llarg del temps.
Pel que fa als acabats i revestiments interiors, a banda de les intervencions
contemporànies, cas dels banys, cuines, etc.., els paviments, pintura parietal i d’altres
no presenten cap característica remarcable, a excepció dels muntants d’alguns
marcs de porta.
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Quadre de superfícies de l’estat actual de l’edifici

PLANEJAMENT
El Planejament vigent que afecta a la finca del carrer Civader núm. 3 és la
MODIFICACIÓ DEL P.E.R.I. DEL SECTOR ORIENTAL DEL CENTRE HISTÒRIC DE BARCELONA,
EN RELACIÓ A LES FINQUES NÚM. 4 DEL CARRER DE VIGATANS I NÚM. 3 DEL CARRER DE
CIVADER, aprovat definitivament el 23 de febrer de 2007 pel Plenari del Consell
Municipal.
La qualificació urbanística d’aquesta finca és 7b2(p), corresponent a equipaments
comunitaris i dotacionals. Aquesta qualificació engloba l’activitat de “SERVEIS
D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER
ALS SEUS FILLS I FILLES (SERVEI DE PISOS AMB SUPORT)”, activitat inclosa a la cartera de
Serveis Socials 2010-2011 de la Generalitat. Tal i com es defineix al Planejament,
l’equipament es destinarà a usos assistencials.
Les condicions de l’edificació de referència seran les del Plànol nº6 del M.P.E.R.I.
conjuntament amb l’Article 33, 35 i 39 del P.E.R.I..
Les condicions de rehabilitació de referència seran les de l’Article 4 del M.P.E.R.I..
L’edifici es troba protegit patrimonialment amb un nivell de Catalogació B (Bé Cultural
d’interès local) i es troba dins d’un entorn B de protecció. Caldrà tenir en compte les
consideracions establertes a la Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’edifici
del carrer Civader nº3 i Plaça de la Llana nº23.
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Plànol Urbanístic

ESTUDIS PREVIS
De l’edifici del carrer Civader número 3 es disposa de la documentació següent:
-

INFORME HISTÒRICO ARQUITECTÒNIC. PLAÇA DE LA LLANA 23 / C.DE CIVADER 3
DE BARCELONA.
Data de redacció: Octubre 2000.
Redactat per l’empresa Veclus:
Francesc Caballé, historiador
Dr. Reinald González, historiador de l’art
Núria Nolasco, arqueòloga

-

ESTUDI ARQUITECTÒNIC I CONSTRUCTIU. PLAÇA DE LA LLANA 23 / C.DE CIVADER
3 DE BARCELONA.
Data de redacció: Octubre 2000.
Redactat per l’equip format per:
Núria García López, arquitecta
Juan Pablo Naya Rodríguez, arquitecte
10

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
L’objecte de l’encàrrec és la Redacció de l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic i el
Projecte Executiu per a rehabilitar l’edifici situat a la Plaça de la Llana nº23 per ubicarhi Serveis d’Acolliment Residencial (Servei de Pisos amb Suport), al Districte de Ciutat
Vella.
Criteris Generals
Es proposa que tot l'edifici sigui un servei d'acolliment de llarga estada però en pisos
independents que puguin allotjar cadascun una mitjana de dos nuclis familiars, que
equivaldria a un màxim de 5 places per pis: 2 dones, una d’elles amb màxim 1 fill/a i
l’altra amb màxim 2 fills/es. En total a l’edifici hi hauria un màxim de 20 places (llits).
La tipologia d’aquests pisos seria de servei residencial amb 24h d’atenció professional
els 365 dies de l’any. L’objectiu general és oferir un lloc d’estada, d’atenció integral,
psicosocial, de suport emocional i material.
Aquests requisits són els que l’Ajuntament de Barcelona ha establert per homologar
cases i pisos d’acollida amb entitats privades.
Programa funcional
La Planta Baixa es destinarà a usos administratius. En aquesta planta hi haurà d’haver,
en un mateix espai d’aprox. 30 m2, una sala de treball per l’equip tècnic format per 1
persona de direcció, 1 treballador/a familiar i 1 educador/a. D’altra banda hi haurà
d’haver una sala d’entrevistes d’aprox. 10 m2, una sala de reunions o de tallers
d’aprox. 15 m2 i 2 banys, cadascun amb el seu wc i la seva pica, essent un d’ells
adaptat per minusvàlids.
La resta de plantes (primera, segona, tercera i quarta) es destinaran als pisos
d’acollida. A cada planta hi haurà 1 pis d’acollida per a 2 nuclis familiars. Cada pis
contindrà una habitació de mínim 10 m2 amb 2 llits individuals, una altra habitació de
mínim 16 m2 amb 3 llits individuals, un bany amb 1 wc 1 dutxa o banyera
(preferiblement si hi cap) i 1 pica i un espai per sala d’estar, menjador i cuina.
Un dels pisos d’alguna de les plantes haurà de ser totalment adaptat (habitació, bany,
passadissos, sala d’estar cuina, etc adaptats).
Tant els espais de la planta baixa com els pisos hauran d’estar climatitzats per fred i
calor.
Adequació de l’edifici pel compliment de la Normativa Vigent
El projecte haurà de garantir el compliment de tota la normativa que li sigui
d’aplicació.
En el cas dels elements que tinguin un interès històrico-patrimonial s’admetran
excepcions en relació a la normativa sempre i quan estiguin pactades amb BIMSA,
amb el Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic i amb altres
departaments de l’Ajuntament de Barcelona.
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Criteris Patrimonials
S’hauran de complir per una banda els requisits definits a la Fitxa del Catàleg de
Patrimoni Arquitectònic de l’edifici del carrer Civader nº3 i per una altra banda les
condicions de l’edificació del M.P.E.R.I..
També caldrà tenir en compte l’Informe Històrico – Arquitectònic redactat per
l’empresa “Veclus” i a l’Estudi Arquitectònic i Constructiu redactat pels arquitectes
Núria García i Juan Pablo Naya, que s’adjunten com annexes a aquest Plec.
En el present Plec Tècnic s’han establert diversos criteris en relació a la conservació
d’alguns elements amb un interès històrico-patrimonial:
Per una banda s’haurà de mantenir l’escala general que comunica totes les plantes
amb la mateixa construcció, posició i ubicació existent.
D’altra banda s’hauran de conservar i restaurar les dues façanes (carrer Civader i
Plaça de la Llana), mantenint les obertures existents i sense fer-ne de noves.
La construcció existent que es troba a l’espai del pati posterior de l’edifici, es podrà
mantenir i consolidar en totes les plantes si es considera necessari, tot i que el
plantejament vigent ho estableixi només com un cos de planta baixa.
Pel que fa a l’entresòl, si per compliment de normativa és necessària l’eliminació
d’aquest, es podrà dur a terme (total o parcialment).
En funció dels costos i la seva estabilitat estructural, s’haurà d’intentar mantenir i
recuperar dins del possible l’estructura de forjats interiors existent formada per biguetes
de fusta i revoltons.
De la mateixa manera es preveu, el manteniment i reaprofitament de les fusteries
interiors barroques, reubicant-les.

CONCURS
Es tracta d’un concurs de projectes restringit amb dues voltes de selecció de
concursants i amb anonimat des de l’inici. Els concursants hauran de presentar tant la
proposta tècnica de la 1a FASE com la de la 2a FASE de forma anònima (amb lema),
per tal de garantir el secret de l’autoria des de l’inici fins al final del concurs.
L’Objectiu de la 1a FASE és exclusivament tenir un plantejament de les propostes
tècniques per seleccionar els concursants que participaran a la segona volta del
concurs.
A la 2a FASE, els concursants seleccionats presentaran les solucions desenvolupades de
la proposta de la 1a FAS,E a través d’una memòria i un panell gràfic.
Proposta Tècnica de la 1a FASE del concurs
A la proposta tècnica de la 1a FASE del concurs s’hauran de definir les intencions del
projecte mitjançant la Planta Tipus i una Memòria.
Es presentarà un (1) panell, format DIN-A4 en posició vertical, a una cara, muntat en
tauler lleuger de cartró ploma de 3 mm de gruix. Al panell haurà de constar el lema.
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El panell inclourà:
-

La PLANTA TIPUS en 2D, a escala 1/150 com a definició prèvia de la proposta.

-

Una MEMÒRIA escrita a lletra Arial, mida 9, interlineat 1, com a mínim, que
expliqui com es planteja intervenir en l’edifici i quines idees es proposen. Es
podran aportar croquis i esquemes per tal de completar l’exposat a la
memòria.

ATENCIÓ!
NO s’admetran detalls constructius, perspectives, maquetes, renders, fotomuntatges,
fotografies, ni qualsevol altra expressió gràfica en 3D. Qualsevol altra documentació
presentada que no sigui la sol·licitada en aquest Plec tècnic (Planta Tipus i Memòria
amb esquemes), serà MOTIU D’EXCLUSIÓ.
Mitjançant la proposta de la Planta Tipus i la memòria s’hauran d’explicar les idees
principals que es plantegen a la proposta del projecte. S’haurà de reflectir l’estudi i
anàlisi realitzat pel licitador, que demostri el coneixement i comprensió de les tasques a
desenvolupar. També caldrà identificar les peculiaritats i els punts crítics del projecte i
explicar de quina manera s’afronta la rehabilitació.
S’entén com a Planta Tipus, la Primera Planta de l’edifici:

Proposta Tècnica de la 2a FASE del concurs
Un cop escollits els equips per a participar en la 2a FASE del concurs que hauran sigut
seleccionats mitjançant les propostes tècniques presentades en la 1a FASE, BIMSA
lliurarà, si considera que és necessari, un llistat de requisits i paràmetres específics que
s’utilitzaran per a l’elaboració i desenvolupament de les propostes tècniques de la 2a
FASE del concurs.
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ABAST DE LA FEINA
L’encàrrec consisteix en la redacció de:
1. Avantprojecte.
2. Projecte Bàsic.
3. Llicència Ambiental.
4. Estudi de Seguretat i Salut.
5. Projecte Executiu i d’instal·lacions.
6. Documents de Sostenibilitat i Medi Ambient.
7. Certificació Energètica.
8. Projecte de Mobiliari.
9. Pla de Cales, Campanya Reconeixements Geotècnics, Direcció de les Obres
durant l’execució de les cales i els reconeixements geotècnics.
10. Direcció de les obres.
11. Seguiment del mobiliari.

CONDICIONANTS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
El projecte es redactarà segons el Plec de Prescripcions tècniques de Projectes
d’Edificació i segons el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA.
Els treballs seran tutelats durant tot el procés per Barcelona d’Infraestructures
Municipals S.A (BIM/SA) i haurà de ser validat per l’Àrea de Drets de Ciutadania,
Cultura, Participació i Transparència i el Departament de Patrimoni Arquitectònic
Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona.
Durant el procés de redacció de l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i Executiu, es
demanarà la màxima concreció de les solucions proposades, de manera que el
pressupost que s’incorpori en aquests documents sigui el més ajustat possible a la
realitat de l’actuació (Tot per partides unitàries d’obra amb TCQ).
El projecte inclourà una Memòria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi
ambient) que s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors.
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor
haurà d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com
incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca del projectista
redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte.
Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els RM’s
(Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a diversos temes
com l’accessibilitat, la protecció contra incendis, riscos laborals, energia, patrimoni
arquitectònic i arqueològic, etc. Cadascun d’aquests RM’s elaborarà un informe i tots
junts conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).
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També es realitzaran les reunions necessàries amb les Entitats interessades i
associacions veïnals de la zona per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari
generarà, a més, la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles
presentacions que es realitzin del projecte: power points, resums, esquemes, etc
L’execució i despeses lligades a les possibles feines d’aixecament de plànols per a
complementar la informació gràfica lliurada correrà a càrrec dels redactors.
L’adjudicatari del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal
de verificar la documentació gràfica lliurada.
Els treballs de redacció del Pla de Cales, de la Campanya de Reconeixements
Geotècnics i de la Direcció d’obra durant l’execució d’aquests treballs es defineixen als
documents que s’adjunten com Annexes a aquest document.
El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui
licitar l’obra. Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat
definitivament, un cop s’han incorporat totes les modificacions necessàries que es
desprenen dels informes parcials i finals favorables, de l’auditoria favorable i de les
possibles al·legacions que s’hagin de prendre en consideració, com resultat dels
tràmits d’Aprovació administrativa (exposició pública, etc.).
Posteriorment si les obres es duen a terme es contractarà la direcció d’obra.

RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ
ÚS PREVIST

EQUIPAMENT

NÚM PLANTES

Planta Baixa + Altell + 4 Plantes Pis

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA APROXIMADA

638,30 m2

TIPOLOGIA

REHABILITACIÓ INTEGRAL

NIVELL DE PROTECCIÓ EDIFICI

B

PRESSUPOST ESTIMAT OBRES (PEM)

702.130,00 €

PRESSUPOST ESTIMAT OBRES (PEC IVA INCLÒS)

1.010.997,00 €

CONDICIONANTS TÈCNICS DEL PROJECTE
Pisos d’acollida
Els pisos d’acollida que es plantegen per aquest equipament hauran de complir els
següents condicionants:
- S’haurà de disposar d’un itinerari accessible per accedir a cadascun dels pisos.
- L’accés als pisos s’ha de fer a través d’un espai comú.
- Els espais comuns situats davant de la porta de l’ascensor han de permetre la
inscripció d’un cercle d’1,50 m de diàmetre.
- El centre d’acollida ha de ser concebut atenent l’aprofitament de les condicions
naturals del clima. En particular, disposarà d’elements arquitectònics que, tenint en
compte la relació interior-exterior, proporcionin una resposta sostenible als
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requeriments climàtics; en aquest sentit haurà de complir la normativa vigent en
matèria d’eficiència energètica.
- L’alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 2,50m.
En el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació aquesta alçada no
serà inferior a 2,20m.
- Els espais d’ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i il·luminació natural
directa des de l’exterior.
Materials i sistemes constructius
S’utilitzaran materials de manteniment mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució. Es
valorarà la utilització de materials reutilitzables i/o reciclables que compleixin les
premisses de manteniment i durabilitat.
Es valorarà l’ús de materials adquirits a empreses locals o generats en entorns propers.
Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser funcionals i de manteniment mínim.
Es controlarà l’ús de cel-rasos aplacats, reforçant-ne els ancoratges per evitar que es
desprenguin plaques sobre els usuaris en cas de rebre cops accidentalment.
Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions forestals sostenibles i
haurà d’aportar les certificacions pertinents a l’efecte, d’acord als sistemes de
certificació FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endoserment of
Forest Certification) o equivalents.
Aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’edificació:
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís Ciutadà per
la Sostenibilitat 2012-2022, el Decret per a l’ambientalització de les obres, la Política de
compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, el Pla d’autosuficiència
energètica de Barcelona (2024), el Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a
Barcelona, el Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020, l’Ordenança del
medi ambient de Barcelona i altres plans relacionats, com el Pla d’autosuficiència
energètica en edificis municipals, treballa per minimitzar els impactes ambientals
derivats de les obres municipals i tendir a l’autosuficiència energètica i l’excel·lència
ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació.
Per tal de garantir aquest compromís, el projecte haurà de complir amb la “Instrucció
tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de
l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la gaseta Municipal de
Barcelona, en data 15 de maig de 2015”.
La instrucció es pot descarregar en el següent enllaç:
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
Respecte a la redacció de projectes d’edificació, sempre que sigui possible, el
projectista haurà d’aplicar els següents criteris de sostenibilitat:
- Decret per a l’ambientalització de les obres. Per a projectes amb pressupost
d’execució d’obra superior a 450.000 € és obligatòria la redacció d’una Memòria
Ambiental.
- Criteris generals d’autosuficiència energètica ambiental: autoproducció
energètica, utilització de materials amb ecoetiqueta, etc.
- Aplicació de la Instrucció de la fusta. Tota la fusta utilitzada ha de provenir
d’explotacions forestals sostenibles.
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- Criteris de màxima autosuficiència energètica en edificis de nova construcció:
disseny constructiu per reduir demanda d’energia, autoproducció d’energia,
control de sistemes d’il·luminació, etc.
- Certificació energètica no inferior a lletra B per a edificis de nova construcció.
- Criteris d’eficiència energètica per a la renovació/rehabilitació d’edificis: eficiència
energètica de l’enllumenat interior i de les instal·lacions tèrmiques, etc.
- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat, principalment cobertes
verdes i jardins verticals.
- Criteris d’estalvi d’aigua: reaprofitament de pluvials i grises, urinaris sense aigua, etc.
- Criteris a favor de l’economia circular, mitjançant l’ús de materials reciclables.
- Certificació relatius a estàndards d’excel·lència ambiental: LEED, BREEAM, etc.
En la redacció del projecte és obligat seguir les directrius dels següents documents:
- Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals en la redacció de
projectes.
- Pla de millora energètica als edificis municipals.
- Criteris per a la comptabilització de la fauna protegida amb els edificis.
- Distintiu de garantia de qualitat de la Generalitat de Catalunya en la categoria
“Productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua”.
En el cas de proposar una solució de millora de sostenibilitat en relació a l’autoproducció energètica, caldrà fer una valoració econòmica i una estimació dels temps
de recuperació de la inversió inicial gràcies a l’ús d’energies renovables.
Paviments
Els paviments seran durables.
El material utilitzat com a paviment i el grau de poliment, especialment a les zones
d'accés han de procurar resistència al lliscament per evitar risc de caigudes,
independentment de complir amb la resta de condicions que estableixen la normativa
vigent en quant a l’accessibilitat i disposaran de sòcol.
Envans, portes i finestres
Els envans de vidre i les finestres exteriors han d'ésser laminats i les portes de seguretat.
En les zones públiques, els envans i portes transparents han de disposar d'una
senyalització a l'alçada de la vista.
Els elements de vidre han de ser accessibles per tal de facilitar la neteja, i en cas de no
ser possible, s’han d’instal·lar línies de vida, plataformes elevadores o d’altre sistema
que garanteixi la seguretat dels treballadors.
Instal·lació elèctrica
Llocs de treball: S'ha d'evitar l’existència de cables de corrent, telefonia i/o dades pel
paviment. Els cables han d'anar protegits i col·locats amb regletes per evitar caigudes
dels treballadors. El cablejat dels mobles es farà agrupat i per la zona més allunyada
de l’àmbit del treballador.
No es situarà cap endoll a menys de 1m dels treballadors.
Instal·lació de xarxa de dades i telefonia
Els aparells, cablejat de telefonia i/o dades ha d’acomplir com a mínim la normativa
de l’IMI envers els edificis municipals envers la seva qualificació, qualitat i
característiques. Important afegir un SAI per regulació de l’alimentació elèctrica.
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S’inclourà wifi per tot l’edifici. Es preveu connectar-lo a la xarxa municipal de dades
(connexió IMI).
Instal·lació d’aigua sanitària i aigua calenta sanitària
S’instal·larà un by-pass en l’entrada de l’escomesa d’aigua per facilitar les funcions
mantenidores del tractament de la legionel·la.
Les cisternes dels wc seran de doble descàrrega. Hauran de ser encastades o antivandàliques i cada aparell disposarà de clau de pas.
Sistemes de protecció contra intrusió:
L’edifici incorporarà sistema d’alarma anti-intrusió per la zona d’administració.
L’Ajuntament subcontracta el manteniment a una empresa. Caldrà contractar una
línia telefònica d’avís, connectada a una central d’alarmes.
Climatització dels espais
El projecte contemplarà la instal·lació climatització i renovació de l’aire en tots els
espais. La proposta tindrà criteris d’estalvi energètic i de manteniment mínim.
Tota la maquinària de producció d’energia es col·locarà en una cambra apart
totalment insonoritzada i estarà recolzada sobre el terra, sobre materials elàstics i seran
totalment accessibles per realitzar les funcions mantenidores.
Condicions ambientals
S’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura,
els corrents d’aire molests, els olors desagradables, la irradiació excessiva i, en
particular, la radiació solar mitjançant les finestres, llums o envans envidrats.
REQUERIMENTS REFERENTS ALS LLOCS DE TREBALL EN L’EDIFICI
Espais de treball / dimensions:
Les dimensions dels llocs de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el
treball sense riscos per la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques
acceptables. Les dimensions mínimes seran les següents:
- 3m d’alçària des del paviment al sostre. No obstant, en locals comercials, de serveis,
oficines i despatxos, l’alçària es pot reduir a 2,50 m.
- 2m2 de superfície lliure per treballador / 10m3, no ocupats, per treballador.
- L’amplada mínima dels passadissos serà de 1,00 m i la separació mínima entre llocs
de treball de 0,80 m.
Espais de treball / mobiliari:
D’acord al protocol d’actuació del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya presentat en la jornada de 4 de juliol de 2007 dedicada a “Lipoatròfia
semicircular: Protocol d’actuació”, cal tenir en compte el següent:
Els cantells o vores de les taules hauran de ser amples, de forma que la superfície de
contacte sigui gran, és a dir, evitant els cantells vius i prims.
Cal tenir present no només les tasques habituals del lloc de treball, sinó també les
derivades de manteniment i, sobre tot, la neteja.
Evitar la presència de materials que originin i acumulin electricitat estàtica.
Il·luminació:
La il·luminació projectada haurà de complir els requeriments de la normativa vigent.
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-

Codi Tècnic de l’Edificació
DB SU4 (Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada).
DB HE3 (Eficiència energètica de las instal·lacions de iluminación)
DB HE5 (Contribución fotovoltaica mínima de energia eléctrica).
UNE 12464.1: Norma Europea sobre la iluminación para interiores.
RAEE: Real Decr. sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos
RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones a la utilización de determinadas sustancia
peligrosas en aparatos eléctricos y Electrónicos.
- RD 838/2002: Requisitos de Eficiencia Energ. de balastos de lámparas fluorescentes.
Així com tota aquella altra normativa vigent que li pugui ser d’aplicació.

Estrella Ordóñez Ordóñez
Directora tècnica adjunta del Departament
de Gestió de Projectes de BIMSA.
Barcelona, 26 de juny de 2019.
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Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director tècnic del Departament
de Gestió de Projectes de BIMSA.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

20

21

22

23

24

25

26

27

