Aprovat per Junta de Govern Local
en sessió de data 8 d’octubre de 2021
En dono fe,
El Secretari General
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DD

DADES GENERALS

DD 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del projecte és la construcció d’un edifici modular residencial sobre un solar buit. Incloent la dotació
d’instal·lacions per al desenvolupament de la futura activitat en condicions de qualitat adequades a l’ús
característic i altres usos previstos als plecs de la licitació. El solar és situa al carrer de Josep Pallach 2 a la
parcel·la amb referencia cadastral 3114703CG0131C0001RX. L’ús actual del cadastre sòl sense edificar. La
superfície del sòl segons les referències cadastrals és de: 3.546 m².
El client ha encarregat a l’equip redactor la redacció de l’avantprojecte.
DD 2 AGENTS DEL PROJECTE
DD 2.1 PROMOTOR
- Nom: Ajuntament de Lleida
- CIF: P2515100B
- Direcció: Plaça de la Paeria, 1, 25007 Lleida
- Telèfon: 973700300
DD 2.2 EQUIP REDACTOR, DIRECTOR D’OBRA I D’EXECUCIÓ
L’empresa encarregada del contracte es OCA Arquitectes i serà l’encarregada de redactar l’avantprojecte. Els
tècnics que s’encarregaran d’aquestes tasques, en la proporció indicada, seran: Sr. Bernardo García Morales
50%, Sr. Hernan Lleida Ruiz 50% socis de la societat encarregada.
OCA Arquitectos Barcelona, SCP
- CIF: J67291286
- Direcció: Plaça Santa Caterina 3, 1o 1a, 08003 Barcelona
- Correu: info@ocaarchitects.eu
- Persona contacte: Hernan Lleida Ruiz | 606 03 18 52
Tècnics redactors:
- Arquitecte redactor: Hernan Lleida Ruiz
- Nº col·legiat: 69408-8 COAC
- NIF: 47631206T
- Arquitecte redactor: Bernardo García Morales
- Nº col·legiat: 72311-8 COAC
- NIF: 79061912X
EQUIP COL·LABORADOR D’ARQUITECTURA:
Dissenyador en cap: Marcín Szelejak, arquitecte – OCA Arquitectes
Auxiliars: Rocío Siesto Garabana, arquitecta; Marta Puig Gosalbez, estudiant d’arquitecta; Kemal Yegin,
estudiant d’arquitectura; Fausto Prezioso, estudiant d’arquitectura – OCA Arquitectes
DD 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
Annexos al projecte: Reportatge fotogràfic
Barcelona, Juliol 2021 a data de signatura electrònica.

Hernan Lleida Ruiz
OCA Arquitectes

Bernardo García Morales

OCA Arquitectos Barcelona, SCP
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MD

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA
MD 1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES PREMISSES I CONDICIONANTS DE L’ENCÀRREC
MD 1.1.1 Antecedents
El present projecte s'ha redactat de resultes de la selecció de l'oferta que va realitzar l'equip com més avantatjosa
en la licitació convocada pel client "Ajuntament de Lleida" per a la "Redacció de l'avantprojecte de l'edifici modular
residencial per emergències temporals, segons el programa funcional de necessitats que figura en el Plec de
Prescripcions Tècniques", amb Nombre d'Expedient: SER_MENP_2021_0001, publicat a la Plataforma de
Contractació del Sector Públic el 07/04/21 a les 14:59 h.
La justificació de la necessitat de la realització del present projecte segons els plecs de la licitació es basa en els
següents aspectes.
“La manca de recursos residencials públics a la ciutat, com per exemple: albergs municipals, centres d'acollida
nocturna o baixa exigència, centres d'acollida per a urgències i emergències social, etc. ha limitat considerablement
durant molts anys la capacitat de resposta de l'Ajuntament de Lleida per atendre les emergències i urgències socials
de caràcter estacional que caracteritzen la nostra ciutat: la campanya agrària a l'estiu i el pla iglú a l'hivern. Així com,
qualsevol altra situació desprevinguda o fenomen de risc (incendis, ensorraments, inundacions, etc.) que requereixi
el reallotjament immediat i temporal de diverses persones o unitats familiars alhora.
Tal com hem apuntat anteriorment, la manca d'un recurs específic per a donar resposta correcta a algunes de les
situacions anteriorment descrites propicia any rere any:
1. En primer lloc, l'habilitació provisional i temporal d'espais d'acollida que no estan preparats per un ús residencial
sostingut en el temps. A més, les opcions que ofereix la infraestructura d'aquests espais són molt limitades. N'és
un clar exemple els pavellons firals o poliesportius.
2. En segon lloc, l'establiment d'assentaments irregulars, persones en situació de carrer dormint a la intempèrie o
en infrahabitatges. Comportant així, per una banda, situacions de deteriorament físic de les persones i degradació
ambiental dels espais públics. I per una altra banda, tensions i dificultats en la convivència diària amb l'entorn més
immediat.
Són per tots aquests motius que observem la necessitat de disposar d'un centre d'emergències i urgències socials:
un equipament estable, digne i de caràcter específic que ofereixi un servei residencial temporal i una atenció integral
- com també, preventiva - que garanteixi la cobertura autònoma de les necessitats bàsiques, i alhora, la
normalització i inclusió social de les persones ateses. Es tracta, per tant, d'un recurs de curta i mitja estada.
Cal fer un esment específic que l’equipament s'emmarca dintre de la filosofia "all-inclusive model". Així és que
incorporarà espais comunitaris oberts al barri i a la ciutat com a elements d'integració i inclusió social. Com també
la possibilitat que en moments de baixa ocupació, pugui ser emprat per altres col·lectius -anteriorment no descritsque realitzin una estada limitada a la ciutat. A tall d'exemple: programes acadèmics d'intercanvi, colònies, etc.”
MD 1.1.2 Situació
El projecte es situa a l’extrem Nord-Est de l’actual conjunt urbà de Lleida al Nord del Segre i amb accés directe
des de la carretera LV-9224 que connecta la ciutat amb l’A2 que rodeja Lleida en el seu extrem superior. El POUM
del municipi, preveu l’expansió urbana de la ciutat en aquest sector incorporant per tant la parcel·la al bell mig
d’un nou sector urbà. Per tant caldrà que el projecte treballi la realitat actual d’una parcel·la en situació de ròtula
entre medi urbà i rural i un escenari futur plenament urbà segon detalla el pla parcial pel Sector del SUR 13.
A nivell urbanístic la zona es veu dominada per l’adjacent centre educatiu La Mitjana i l’eix del Carrer Xavier Puig i
Andreu amb una magnífica plantació de plataners. Tots dos elements afavoreixen l’assolellament i la bona visibilitat
en la cantonada inferior de la parcel·la convertint-lo en un punt d’interès i forta presencia urbana.
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Imatge de Lleida i de la parcel·la objecte del projecte vistes des de la Seu Vella.

Orto-foto de la ciutat i de la parcel·la.
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MD 1.1.3 Parcel·la
La parcel·la objecte del projecte es de titularitat pública ostentada per l’ajuntament de Lleida. Ocupa la cantonada
formada pels carrers de Josep Pallach i la carretera LV-9224 sent la seva façana principal i de major longitud la
Sud-Oest, tangent al carrer de Pallach amb una mida aproximada de 115m, superior als 38m de la Sud-Est tangent
a la carretera LV. L’extrem Nord-Oest llinda amb un bloc de pisos de tres alçades més planta baixa i el Nord-Est
amb una zona sense urbanitzar.
La parcel·la té forma trapezoïdal de resultes de la menor dimensió del costat oposat al de LV de només 23m de
llarg. En conseqüència la profunditat del solar es redueix a mesura que el carrer Pallach s’allunya de la intersecció
amb la carretera LV.

Imatge aèria a 45º de la parcel·la.

MD 1.2 MARC LEGAL INDICANT QUE LA INTERVENCIÓ S’ADEQUA A LA NORMATIVA URBANÍSTICA I
D'EDIFICACIÓ APLICABLE EN L'ÀMBIT AUTONÒMIC I LOCAL.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic
i local.
El projecte ha tingut en compte i s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable d’àmbit estatal,
autonòmic i local. En concret s’ha tingut en compte la normativa local inclosa en els plans municipals.
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
MD 2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE I DELS ESPAIS EXTERIORS ADSCRITS
Situació
El projecte se situa en un solar buit dins el barri de Pardinyes de la ciutat de Lleida. Respecte a la posició cal
destacar la proximitat a l'institut IES La mitjana, situat just davant del solar i un gran entorn de conreu que abraça
per la part Nord-oest l'emplaçament. També cal esmentar la construcció recent d'habitatges plurifamiliars en
parcel·les adjacents i la previsió d’expansió del barri entorn la parcel·la objecte dels treballs.
La parcel·la presenta unes dimensions suficients per poder albergar usos addicionals als que descriu el present
projecte. Es per això que únicament es destina una porció de la parcel·la al present projecte mantenint-ne la meitat
superior sense edificar alliberada per a futurs projectes. L’àrea d’intervenció, denominada a partir d’ara com solar,
es delimita i quantifica a efectes de compliment de normativa d’edificabilitat. També es representa a la
documentació gràfica del projecte destacant d’aquesta manera la correcta correlació entre edificabilitat esgotada
i parcel·la ocupada. Cal destacar que no es desenvoluparà plenament tot el solar ja que la realitat arquitectònica
i urbanística del projecte no ho demana i per tant seria contraproduent bloquejar part de la parcel·la que podria
ser destinada a futurs usos que sí necessitessin una major superfície amb menor edificabilitat associada.
S’ha disposat el volum construït a l’extrem Sud, la poció es justifica tant per la rellevància urbana del present
projecte com a equipament públic representatiu del municipi i per tant mereixedor de visibilitat des de la via
d’accés a la ciutat LV-9224 així com pel programa de servei i atenció al ciutadà que ocuparà la planta baixa de
l’equipament i que requereix la màxima facilitat d’accés.
El projecte es materialitza seguint una geometria regular buscant la major economia i flexibilitat de la tipologia
edificatòria. L’edifici estarà format per dos volums rectangulars construïts per mòduls regulars prefabricats alineats
amb les directrius de l'emplaçament i separats per un pati central. A l’interior dels mateixos s’hi distribueix el
programa de l’edifici. Aquest sistema edifcatori significa que la racionalització geomètrica es troba en l’essència
del sistema. Els dos volums s’uneixen entre sí mitjançant dos nuclis d'escales de geometria orgànica realitzats insitu que alliberen la tensió creada pels volums principals i aporten dinamisme i caràcter al conjunt. La cantonada
es conforma pel lliscament de les dues barres creant un espai obert a la ciutat.
Usos
Es tracta d'un projecte modular destinat principalment a un ús residencial públic. L’edifici alberga un programa
divers i complex que requereix diversitat d’accessos i controls. El principal punt d’accés i relació urbana es situa
a la cantonada inferior on es forma una petita plaça urbana. En l’extrem del volum tangent al carrer s’ha previst la
presencia d’un bar o restaurant que dinamitzarà la cantonada. A l’extrem del volum posterior es troba l’accés a
les dependències de serveis socials. Entre els dos volums hi trobem l'entrada a la zona residencial, darrera una
tanca practicable. Controlats per l’oficina de consergeria s’hi recullen els dos nuclis d'escales protegides que a la
vegada donen accés a les habitacions mitjançant passeres paral·leles a la façana interior dels volums.
Al llarg de la façana de Josep Pallach es situa un accés addicional al bar, l’accés a la Sala Polivalent i a la Sala de
Connectivitat que també disposa d’un accés addicional des de la zona residencial i finalment l’accés a les
dependències tècniques de l’edifici, espai de residus, transformador, comptadors, etc. Finalment, a l’altre extrem
de la façana, darrera d’una tanca d’obertura durant les hores d’activitat, s’allibera un mòdul generant un accés
secundari al pati central. En aquesta zona, d’accés lliure al públic, es situa un segon accés a les oficines de serveis
socials. Les oficines de serveis socials es treballen com una única unitat de programa però seguint els
requeriments del client es doten de major flexibilitat gracies a la diversitat d’accessos. També es pot accedir a la
zona de dutxes associades als serveis socials i la bugaderia que donarà servei tant al present equipament com a
persones no residents. Finalment també s’hi disposa un accés secundari a la zona residencial.
L’ús residencial públic al que es destinen els dos nivells sobre rasant es distribueix en diverses unitats d’accés
independent. D’aquesta manera es redueix l’escala percebuda de l’edifici i es facilita la gestió del mateix. Es
proposa utilitzar un sistema de targetes d’accés, dades biomètriques o app mòbil que permetrà els usuaris finals
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accedir només a les zones assignades evitant creuament de fluxos e inseguretat. La part física de la solució es
sustenta en la disposició de diverses portes al llarg dels recorreguts d’accés sobre les que cada usuari individual
té diversa capacitat de pas. S’han dissenyat tres tipologies d’habitació diferents en concordança amb les
necessitats dels usuaris finals. La solució més estesa, principalment destinada als treballadors temporers, es
composa per dos mòduls de zona de nit i un mòdul de zona de dia disposats compartint un únic punt d’accés
que privatitza el desplaçament entre zona de nit i dia. Cada mòdul de nit compta amb dues lliteres i té capacitat
per quatre persones. La zona humida es divideix en dues cabines, dutxa i inodor, millorant per tant la flexibilitat
d’us de la mateixa. El mòdul de dia s’ha pensat pels vuit usuaris i disposa d’una cuina i zona de treball i estada.
L’accés es independent al de nit permetent individualitzar el dret d’accés a cada resident. Totes les estances
disposen de terrasses privatives per estendre la roba i gaudir de l’exterior.
La coberta es treballa com una façana més destinant la del volum Sud a captadors solars fotovoltaics i la Nord a
espais exteriors comunitaris d’esbarjo i relaxació. Unes pèrgoles tèxtils mecanitzades permeten crear àmplies
zones d’ombra els mesos d’estiu.
Construcció
Seguint les instruccions del client s’ha optat per utilitzar un sistema modular industrialitzat prefabricat. Aquest
sistema es idoni per projectes com el pressent on la velocitat d’execució es un factor clau i s’adapta especialment
bé al programa funcional, dominat per habitacions compartides pròpies de l’ús residencial públic. Els mòduls
s’apilen de forma regular i ortogonal generant dos volums paral·lels als límits de la parcel·la deixant un pati central.
Cada mòdul té la mateixa geometria i dimensions: 3,90m d’ample brut incloent estructura i 9,20m de llarg brut
incloent passeres i façana exterior. Les dimensions netes interiors dels mòduls són 3,50m d’ample i 6,20m de llarg
als que s’afegeixen l’envolupant tèrmic i les zones exteriors. Els mòduls tenen una alçada bruta total incloent
l’estructura de 3,18m i 2,70m d’alçada interior neta. Totes les unitats són homogènies pel que fa a la posició de
les instal·lacions, la concentració dels serveis i els sistemes constructius i materials de l’envolupant creant
d'aquesta manera un sistema endreçat, coherent i d’execució senzilla. Serà el sistema empleat en més del 93%
de la superfície construïda total del projecte.
S’ha previst que els mòduls es puguin executar fins a en un 90% en les instal·lacions del fabricant utilitzant un
sistema com el de Compact Habit o similar. D’aquesta manera es transportarien a l’obra amb el sistema
d’instal·lacions i acabats ja executats deixant únicament per executar en obra les juntes i altres elements
connectors i les capes més exteriors de l’envolupant que han d’aportar estanqueïtat i planeitat en l’acabat. Cal
destacar que les passeres d’accés i la doble pell de la façana exterior formaran part del mòdul estructural. La
passera serà de peces de formigó prefabricat com els mateixos nuclis mentre que la façana serà més lleugera
formada per perfils projectants d’acer galvanitzat i un paviment metàl·lic lleuger.
Els materials seleccionats són durables i saludables i de baixa petjada ecològica. Els sistemes són flexibles i
lleugers per facilitar el muntatge i transport. Els mòduls tenen estructura de formigó armat d’àrid reciclat amb
nervis; optimitzant d’aquesta manera la quantitat de formigó i acer necessari. Els tancaments i mobiliari fix de les
habitacions segueix els mateixos criteris que la resta del projecte; el nucli humit es composa d’una estructura
d’entramat lleuger de fusta amb aïllament acústic intermedi i interior de planxes de cartroguix revestit antihumitat;
l’exterior es revesteix amb policarbonat translúcid aportant dinamisme calidesa a l’interior de les estances.
L’aïllament tèrmic serà de llana mineral amb molt bones propietats tèrmiques i menor petjada ecològica que els
derivats plàstics. Els paviments seran homogenis tipus formigó polit o de resines naturals per aconseguir una alta
durabilitat i baix cost de manteniment. Els acabats exteriors seran de xapa d’acer galvanitzat o prelacat amb
certificats d’origen provinent del reciclatge. Les cobertes seran vegetals de molt baixa intensitat o de graves. La
zona accessible de les mateixes disposarà d’un paviment de perfils de resines sintètiques d’alta resistència. La
materialitat del projecte, com ja s’ha començat a descriure, segueix criteris de sostenibilitat, durabilitat i qualitat
espacial. Els sostres de les zones residencials seran vistos i en planta baixa, ocupada per un programa públic,
seran fono absorbents gracies a l’aplicació de morter projectat fono absorbent amb fibres minerals i tindran un
acabat de lames d’alumini que incorporarà les instal·lacions d’il·luminació i ventilació.
Pel que fa als acabats exteriors de l’edifici destaca la doble pell metàl·lica exterior formada per elements de metall
tipus deploye subjectats per muntants verticals i proteccions solars mòbils enfrontades a les finestres, l’acabat
pintat es farà amb pintures no tòxiques. El sistema ofereix una perfecta protecció solar amb uns elements molt
durables i de manteniment casi nul. Els balcons es tanquen amb baranes de platines d’acer i entrepany de malla
d’acer inoxidable de 1,1m d’alçada. Les passeres d’accés utilitzen la mateixa barana amb un entrepany de malla
que en alguns casos s’allarga fins al sostre per oferir major protecció. En planta baixa dominen les superfícies
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vidriades que obriran el programa al públic. Es protegeixen de la radiació excessiva per la pell metàl·lica i utilitzen
vidres amb un baix factor solar, superior a 0,5.
Les instal·lacions es racionalitzen i optimitzen disposant-les en façana en les plantes superiors i sota el fals sostre
en planta baixa. El sistema es idoni pel que fa a la facilitat de manteniment degut a la seva bona accessibilitat i
senzillesa de traçats. Els calaixos es tanquen amb planxes de policarbonat resistent a l’impacte que deixen
entreveure els tubs i conductes d’instal·lacions que circulen pel seu interior.
Els nuclis d’escala són tancats al tractar-se d’una tipologia edificatòria d’ús residencial públic de planta baixa més
dos i per tant necessitada d’escales protegides. Seran l’únic element in-situ de l’obra. S’hi obren obertures on la
separació normativa de 3m fins al pla exterior de les passeres ho permet. A més a més, projecten petits elements
de forjat irregulars en cada nivell trencant l’homogeneïtat del pati central creant un espai únic i de secció variable
que eviti la sensació de confinament o d’edifici in-personal. S’aprofita el requeriment normatiu per convertir aquests
elements en peces tectòniques que lliguin el projecte, d’altra banda lleuger i prefabricat, a l’emplaçament i el
territori. La materialitat pètria i els colors terrosos del nuclis s’estenen a l’interior del pati de distribució de la zona
residencial i als espais exteriors annexos del projecte. El material escollit per materialitzar els nuclis ha sigut la
terra compactada amb presencia d’argiles de tonalitat vermellosa degut a les seves qualitats plàstiques i baixa
petjada ecològica. El seu aspecte manual i petites irregularitats contrastaran amb l’aspecte industrial dels mòduls
generant un diàleg conceptual i material. Els paviments exteriors de formigó desactivat i fratassat tindran terres de
les mateixes tonalitats incorporades per aconseguir els mateixos tons i textures.
Les zones exteriors en coberta i planta baixa s’equipen amb vegetació autòctona de baixa demanda de rec que
aporti ombra i creï sones d’estada variades i naturals. També es complementen amb pèrgoles tèxtils
mecanitzades.
Sostenibilitat del projecte
La configuració del projecte i les solucions constructives inclouen estratègies bioclimàtiques basades en
l'aïllament, l'orientació i la ventilació natural, i actives utilitzant elements de baix consum i plaques fotovoltaiques
per la producció d’energia. L’objectiu es la creació d’un edifici tipus NZEB, edifici de consum casi nul. Es treballa
amb criteris de sostenibilitat ambiental en tres factors diferenciats: reducció del consum energètic de l'equipament,
reducció del consum d'aigua, reducció de les emissions de CO2 i consum de recursos durant el cicle de vida del
edifici.

Estratègies passives

El primer criteri de treball es basa en la reducció de la demanda d’energia, especialment per climatització.
S’utilitzen estratègies passives i sistemes tèrmics d’alta eficiència. S’incrementa l’aïllament tèrmic de les parts
opaques de façana d’entorn als 8cm mínims normatius fins als 20cm amb un sistema de panell Sandwich in-situ.
S’utilitzen vidres dobles baix emissius en façana ben orientats que capten radiació a l’hivern i es protegeixen de
la radiació solar directa a l’estiu mitjançant una pell exterior. Les generoses obertures faciliten la ventilació e
il·luminació natural. La il·luminació artificial es tipus LED de baix consum i utilitza detectors de presencia per
l’activació de les llums en zones d’us ocasional i integra sistemes de control lumínic per llum de dia. Els sistemes
de climatització i ventilació són d’alta eficiència i tenen control intel·ligent d’activació segons presencia i sensors
de CO2. Aquest últim punt també millorarà el comportament davant el risc d’infecció per COVID o altres malalties
infeccioses per via respiratòria com la grip. Per assegurar la salubritat i climatització òptima de tots els espais
durant tot l’any es dissenyarà una xarxa de doble flux de ventilació mitjançant recuperadors de calor. S’instal·laran
filtres per garantir l’òptima qualitat de l’aire d’impulsió. La façana es protegeix per una doble pell que en redueix
el sobre-escalfament i permet la instal·lació dels sistemes de protecció solar mòbil de les finestres. A més a més
també permet la creació d'espais per estendre la roba sense hipotecar el bon aspecte de la façana integrant i
amagant els estenedors mantenint una façana neta i digna i evitant la necessitat d’instal·lació d’assecadores d’alt
consum energètic a la bugaderia comunitària, utilitzada per tots els usuaris, situada a la planta baixa.
Finalment al terrat del volum sud, s’hi instal·laran uns 150m2 de panells solars fotovoltaics amb una potencia
instal·lada d’entorn als 25kWp.
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El segon factor relacionat amb el consum d’aigua s’aconsegueix: reducció el cabal dels aparells per lavabos (1,8
l / min) i dutxes (5 l / min) i la reducció de la descàrrega dels vàters (2/4 litres); utilització de cèl·lules fotosensibles
de proximitat per l’activació d’aixetes dels lavabos. L’aigua de pluja es capta i emmagatzema a un dipòsit enterrat
i posteriorment s’utilitza pel rec.
El tercer i darrer factor de sostenibilitat es el relacionat amb l’elecció dels sistemes constructius i la seva posada
en obra. S’utilitzen materials amb baix C02 incorporat com la fusta, la llana mineral o els morters amb àrid reciclat.
La principal estratègia en aquest vector es la optimització dels recursos i la reducció de residus gracies a la
construcció modular industrialitzada. Els mòduls estructurals es construiran i acabaran en fàbrica deixant
únicament les capes més exteriors del sistema per ser realitzades en obra. Per tant es tracta d'una construcció en
sec amb unions caragolades minimitzant l'impacte de l'execució de l’obra. Aquest procés afavoreix la sostenibilitat
de la construcció a partir del moment zero. El sistema permet introduir el concepte de gestió integral de l’edifici i
de construcció circular ja que en acabar el cicle de vida de l’equipament resultarà possible el desmuntatge de
l’edifici amb una generació de residu casi nul·la en cas de reutilització dels elements constructius.
MD 2.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
QUADRE 1

Classificació
Qualificació urbanística

PARÀMETRES BÀSICS DEL PLANEJAMENT
Pla general municipal de Lleida, aprovat 23-12-1998 / Pla Parcial sector SUR 13 de
Pardinyes, aprovat 12-9-2001 / Text refós del Pla General de Lleida 1995-2015
aprovat 16-1-03.
Sòl urbà
Sistema d’equipament comunitari

Clau

EC

Planejament

QUADRE 2
NOM
Edificabilitat neta parcel·la
Edificabilitat neta solar
Ocupació màxima parcel·la

COMPLIMENT DE NORMATIVA
PGL
AVANTPROJECTE
1m2st/m2sòl*3.561,61m2=
3.561,61m2 sostre
1m2st/m2sòl*2.6000m2=
2.488m2*
2.600,00m2 sostre
60%*3.561,61m2= 2.137,00m2 60%*2.600,00m2=1.560m2

38% / 996,72m2

Nombre de plantes

PB+2PP

PB+2PP

Alçada reguladora

12m

9,90m

Pèrgola

Alçada 2,20m (article 28 de
l’ordenança del paisatge)

2,20m

Separació de llindars

5m

5m

Separacions addicionals

Franja de 8m continuïtat al
carrer de Vicenç Ximenis

sí

Espais Lliures

Amb arbrat i jardineria

sí
Residencial públic

Usos permesos

Sanitari-assistencial, educatiu,
recreatiu, esportiu, sociocultural
i d’altres usos compatibles dins
d’un sector residencia

Ocupació màxima solar

*Pel que fa a la edificabilitat del projecte cal fer esmena a l’article 343 del POUM:
“Art.343. Espais oberts d’un edifici.
1. Els espais oberts d’un edifici són els espais amb sostre, inclosos en l’envolupant de les façanes d’un edifici, i que estan oberts
a l’exterior en un o més costats.
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2. El sostre dels espais oberts no computaran en els supòsits següents: a) Els espais oberts en planta baixa d’ús públic o
col·lectiu. b) Els espais oberts que constitueixen un buit del volum entre plantes i façanes de l’edifici, configurant noves façanes
internes dins de l’envolupant de l’edifici. c) Els espais oberts a tres costats amb una fondària respecte de la façana no superior
a l’alçada lliure. d) Els espais oberts a un o dos costats que la seva fondària respecte del pla de façana no sigui més de la meitat
de la seva alçada lliure entre forjats, i la seva amplada en façana sigui superior o igual a dues vegades la seva fondària.
3. En cap cas, un espai obert no computable pot estar ocupat per instal·lacions fixes de l’edifici, o espais requerits per les
condicions d’habitabilitat.”

Segons l’expressat al pressent articles les passeres d’accés als habitatges no computaran respecte la edificabilitat
total del projecte ja que compleixen amb els punts a) i d). Espais oberts en planta baixa d’us públic i espais oberts
a un costat amb una fondària respecte de la façana de més de la meitat de la seva alçada lliure. En passeres
interiors verifiquem la profunditat (1,30 passera<2,70m alçada lliure/2) i en façanes la profunditat (0,70m terrasses
<2,70m alçada lliure/2) i l’amplada dels forats (1,80m amplada>0,70m fondària*2.
MD 2.3 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL
MD 2.3.1 Utilització
L’ús principal de l’equipament és: residencial públic
De capacitat aproximada per 120 persones combina funcions de caràcter comunitari dotacionals i residencials
especials. Els espais residencials es poden emmarcar sota el terme actual de co-living que es refereix a edificis
amb espais de pernoctació individuals i zones comuns serveis, ja siguin higiènics o de treball, compartides.
En planta baixa trobem zones d’ús: pública concurrència i administratiu
Hi trobem zones d’us comunitari i ciutadà i una gran zona d’oficines destinada al departament de serveis socials
del municipi.
MD 2.3.2 Programa de necessitats
Zona residencial
Resulta la principal unitat funcional del projecte i té una capacitat aproximada per 120 persones distribuïdes en
diferents zones no intercomunicades generant d’aquesta manera sub-unitats d’accés independent.
Accés a l’equipament: Serà doble des de els dos vials que delimiten la parcel·la. A l’entrada hi haurà un vestíbul
semicobert que serà l’espai delimitat en planta baixa del pati central amb consergeria i zona per vigilant de control
d’accés. Aquest espai també es podrà utilitzar com a pati o zona exterior d’esbarjo amb taules i cadires, també
útil per evitar cues al carrer a l’hora d’accedir als nuclis d’escala o realitzar gestions amb consergeria.
Espais privatius de distribució: Serà mitjançant passeres d’accés paral·leles a les façanes. L’accés a les
habitacions es realitzarà mitjançant un sistema informatitzat intel·ligent amb targeta magnètica o reconeixement
facial o dactilar. A l’oficina d’atenció es donaran els permisos per accedir a un dormitori en concret o als serveis
que es determinin. Seguint el model dels aparthotels i co-housing es plantegen les següents tipologies
habitacionals:
Tipologia dos lliteres
- Habitacions d’ús compartit per a 4 persones i moblades amb: lliteres, taquilles individuals amb clau o
targeta individualitzada. Bany complet dividit en dos cubicles, un per la dutxa i un pel WC i rentamans.
- Una cuina-office equipada per cuinar però també menjar. La cuina-office estarà compartida per cada
dues habitacions, amb accés des de cada habitació amb una porta que es pugui tancar amb clau.
Tipologia quatre llits
- Habitacions d’ús compartit per a 4 persones i moblades amb: llits individuals amb taquilla sota llit amb
clau o targeta individualitzada. Bany complet dividit en dos cubicles, un per la dutxa i un pel WC i
rentamans.
- Una cuina-office equipada per cuinar però també menjar. La cuina-office estarà compartida per cada
dues habitacions, amb accés des de cada habitació amb una porta que es pugui tancar amb clau.
Tipologia dos llits
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-

Habitacions d’ús compartit per a 2 persones amb espai per dormir individual i moblades amb: llits
individuals amb armari i clau o targeta individualitzada. Bany complet dividit en dos cubicles, un per la
dutxa i un pel WC i rentamans.

Tipologia accessible
- Habitació adaptada per persones amb mobilitat reduïda d’ús individual per a 1 persona amb espai per
dormir individual i moblada amb: un llit, armari, etc. Bany complet accessible amb dutxa, WC i rentamans
adaptats.
Serveis comuns de l’edifici
Són espais oberts de trobada i convivència de caràcter recreatiu que afavoreixin la relació grupal i comunitària
facilitant d’aquesta manera el procés creador d’inclusió social al barri. En aquest sentit, seran espais accessibles
pels usuaris però també per la resta de veïns, per tant, contenen accessos directes i independents des del carrer.
Espai bar-restaurant
Es disposa en la cantonada inferior, al punt de major intensitat urbana, amb capacitat per fer àpats (cuina annexa
equipada per cuinar in situ) i sala de menjador.
Sala connectivitat
Espai comú amb TV, PC’s per fer tràmits, connectivitat i activitats de descans i lleure. Amb accessos des de la via
pública i el pati central d’accés a la zona residencial.
Sala polivalent
Destinada a usos comunitaris múltiples per dur a terme activitats diverses (tallers, xerrades, conferències,
exposicions, etc.). Puntualment i en cas d’extrema necessitat, per exemple: emergència climàtica, s’habilitarà com
a espai de pernoctació amb hamaques.
Green rooftop o Azotea Verde
La coberta es tracta com un espai més del projecte creant-hi un jardí exterior. Es a dir, un espai que alberga zones
per elements de vegetació de baix consum d’aigua i que pugui esdevenir una zona de descans amb bancs, taules
i cadires. Disposarà de pèrgoles tèxtils per protegir-lo del sol. Es podran dur dur a terme algunes activitats grupals
reduïdes, per exemple: classes d'horticultura, disseny floral, etc. El sistema de Claus d’accés intel·ligents
programables permetrà que el terrat sigui accessible per veïns i persones no residents a l’edifici sense provocar
creuament de fluxos ni inseguretat.
Zona tècnica
Espais tècnics de l’edifici en planta baixa. Destinats als comptadors, estació ET si resultés necessària, magatzem
de residus, etc.
Espais de Serveis Socials
La planta baixa del volum nord es destina íntegrament a dependències dels Serveis Socials de l’Ajuntament de
Lleida que seran els encarregats de gestionar els diferents usos de l’equipament així com proveir d’altres serveis
a la ciutadania. Així, podran confluir professionals de diferents departaments o seccions en funció de l’ús, del
moment i de la situació que provoqui l’estada. La unitat de programa estarà composades per diverses unitats
d’ús. Es generen dos accessos separats a la zona d’oficines d’atenció per poder evitar acumulació de persones
en una sola cua i poder diferenciar per tipologia d’usuaris o de serveis. Un accés es dona des de la cantonada de
Pallach amb LV i l’altre a l’extrem oposat al carrer Pallach.
Espai d’oficines d’atenció a les persones usuàries i de treball dels professionals
Amb dos accessos, un a cada extrem del volum superior, més allunyat del carrer:
- Zona per 7 despatxos individuals per atenció individualitzada amb una taula per 4 persones.
- Un espai de treball compartit per a 5 persones i sala de reunions.
- Sala d’espera i taulell.
- Zona per 6 despatxos d’atenció individualitzada.
- Un espai de treball compartit per a 5 persones i 1 despatx per al director de l’equipament.
- Lavabos per treballadors.
- Arxiu.
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Magatzem
De grans dimensions, situat a l’exterior al volum oposat del de Serveis Socials
Espais accessibles tant per a les persones que pernocten a l’equipament com les que no i que ofereixen els
Serveis Socials de la ciutat.
Espai de consigna amb taquilles individuals
Dintre de la zona de Serveis Socials.
Zona de dutxes
S’han inclòs 3 cabines de dutxa per cada sexe així com un lavabo adaptat, taquilles i vestidor.
Bugaderia d’autoservei
Comptarà amb espai per múltiples rentadores i assecadores.
MD 2.4 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES I PARÀMETRES RESUM DEL CENTRE
A continuació es detallen els quadres superfícies construïdes del projecte i de les superfícies útils i alçades de les
estances:
Quadre de superfícies construïdes
Es comptabilitzen les superfície construïdes per planta seguint el perímetre de l’envolupant tèrmic. S’afegeixen
de forma clara les superfícies exteriors que computen a efectes d’edificabilitat segons la normativa urbanística.

Construïda interior
Construïda exterior
Total

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

Àrea

Àrea

Àrea

830,72

755,36
44,8
800,16

755,36
44,8
800,16

830,72

Planta Coberta
Àrea Totals

57,4 2398,84
89,6
57,4 2488,44

S’observa que l’Àrea computable total es inferior als 2.600m2 d’edificabilitat màxima justificats a la taula de
compliment de normativa urbanística. Es busca d’aquesta manera dotar al projecte d’un cert marge en el
compliment de la normativa urbanística en el seu postulat més restrictiu per l’actual projecte.
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Quadre de superfícies útils
S’han comptabilitzat les superfícies segons unitat d’ús i planta diferenciant les mides de cada tipologia d’habitació.
Finalment s’inclou un resum de superfícies així com nombre de places disponibles dintre del programa residencial
públic.
Planta
Baixa
Àrea
Zona residencial
Accés
Accés
Espais privatius distribució
Espais privatius distribució
Tipologia dos lliteres
Office
Tipologia quatre llits
Office
Tipologia dos llits
Tipologia accessible
Serveis comuns de l’edifici
Espai bar-restaurant
Sala connectivitat
Sala polivalent
Green rooftop o Azotea Verde
Zona tècnica

Planta
Primera
Àrea
Unitats Total

7,5
91,7
36,19
22,19
22,41

40,07
178,2
17 377,2
8 179,3

Planta
Segona
Àrea
Unitats Total

22,19
22,41
21,53
22,41
21,53
22,25

8
4
6
3
3
1

Magatzem
Espai de consigna amb taquilles
individuals
Zona de dutxes
Bugaderia d’autoservei
Superficies útils
Superficies útils interiors
Superficies útils exteriors
Nombre d'habitacions
Nombre de llits

Totals
7,5
91,7
116,3
347,7
554,8
268,9
129,2
67,23
64,59
22,25

40,07
169,5
177,5
89,64
129,2
67,23
64,59
22,25

Zona
residencial
117,54
47,6
47,6
300

22,75

Serveis
comuns

Espais de Serveis Socials
espai d’oficines d’atenció i de treball

Planta
Coberta
Àrea

1670
117,5
47,6
47,6
300
22,75
535

301,15
22,75

301,2
22,75

10
43,22
22,75

10
43,22
22,75

770,75
679,05
91,7

775
597
178
17
68

760
590
170

Serveis
Socials
300
300

17
63
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400
2606
1866
739
34
131

PRESTACIONS DE L’EDIFICI
La complexitat funcional del projecte ha obligat a l’estudi de certa normativa d’aplicació realitzant per tant un avanç
de les tasques pròpies del projecte bàsic.
Seguretat estructural
Geotècnic
En la redacció del present avantprojecte s’ha estudiat l’estudi geotècnic d’una parcel·la veina on es va construir
una escola bressol. Podem extreure informació que ens indiqui la mena de sol de la parcel·la i consideracions que
s’han tingut en compte al redactar l’avantprojecte.

L’estudi geotècnic va detectar presencia d’aigua subterrània en la mostra anomenada S-2, cota de mostreig
profunditat 4.50m amb tipus d’aigua tèrbola i olor inodora no agressiva pel formigó. El tipus de sòl que es va trobar
van ser Llims no agressius pel formigó.
Conjuntament amb un estudi òptic de la parcel·la realitzat per l’equip redactor es realitza la hipòtesi de presencia
molt superficial del nivell freàtic. Aquesta situació desaconsella realitzar construccions enterrades. El tipus de sòl
es considera que resultarà adequat per realitzar una fonamentació adequada amb càrregues baixes, adequada
pel sistema constructiu seleccionat.
Seguretat en cas d’incendi
Les condicions de seguretat en cas d'incendi de l'edifici projectat compleixen amb les exigències bàsiques DB SI
del CTE i les de la Llei 3 / 2010 18 de febrer: Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
S’ha verificat que la solució de nuclis verticals i elements de pas i distribució compleixi amb la normativa vigent.
Especialment pel que fa a la integració dels elements i distancies d’evacuació amb la imatge arquitectònica del
projecte. Cal destacar que al tractar-se d’un projecte d’ús residencial públic de planta baixa més dos les escales
han de ser protegides i que degut a la poca distancia (inferior a 3m) existent entre escala i passera les escales
han de romandre tancades per oferir protecció al foc. S’ha verificat que cap punt de la planta no tingui recorreguts
d’evacuació superiors als 35m ni 25m fins un punt amb dos recorreguts alternatius.

OCAARQUITECTES 17
Santa Caterina 3, 1º 1ª / 08003 Barcelona / t. 606 03 18 52 / web. www.ocaarchitects.eu / e. info@ocaarchitects.com

PPT
PLANIFICACIÓ I PRESSUPOST
Els amidaments i els seus corresponents desglossats es basen en els preus de la base de dades del projectista,
i són preus d'execució material (PEM). En el resum del capítol PRESSUPOST, s'afegeixen les despeses generals,
benefici industrial i l'IVA corresponent, definint així el preu base de licitació.
Planificació dels treballs de construcció
La planificació dels treballs de construcció estableix els següents terminis: 2,5 mesos per les tasques de licitació
del projecte i obra així com signatura del contracte. 3 mesos per la redacció dels projectes bàsics i executiu. 2,5
mesos per la licitació de l’obra i 7,5 mesos per a l’execució de la mateixa. Finalment s’estima una durada de 0,5
mesos al procés d’equipament de l’edifici ja acabat per poder-lo posar en ús. Per tant el temps total estimat
d’execució de totes les tasques necessàries per finalitzar el projecte es de 16 mesos.

La planificació i els temps d’obra que s’hi reflecteixen es basen en la utilització de mòduls prefabricats de formigó
tipus Compact Habit o similar. Es tracta d’un sistema industrialitzat de reconeguda solvència amb instal·lacions
de producció molt properes a l’emplaçament de l’obra.
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Taula resum completa del pressupost
Capítols
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

PEM
22.880,00 €
49.320,00 €
382.200,00 €
120.560,00 €
380.860,00 €
156.000,00 €
306.880,00 €
117.820,00 €
216.460,00 €
186.320,00 €
71.240,00 €
46.580,00 €
8.220,00 €
56.160,00 €
46.800,00 €
1.129.040,00 €

Actuacions prèvies
Moviment de terres
Estructures
Aïllament e impermeabilització
Particions i tancaments
Cobertes
Fusteries
Serralleries
Acabats
Paviments
Mobiliari i accessoris
Aparells sanitaris
Control de qualitat
Seguretat i salut
Gestió de residus
Instal·lacions
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

PEM
Despeses generals
Benefici industrial
PEC
Impost Valor Afegit
Pressupost base licitació

protecció contra
incendis
electricitat
il·luminació
fotovoltaica
climatització
ventilació
fontaneria
sanejament
gas
comunicació interna
elevació

13%
6%
21%

52.000,00 €

180.840,00 €
150.700,00 €
41.100,00 €
397.300,00 €
93.160,00 €
52.060,00 €
115.080,00 €
2.080,00 €
8.320,00 €
36.400,00 €

3.297.340,00 €
428.654,20 €
197.840,40 €
3.923.834,60 €
824.005,27 €
4.747.839,87 €

Cap./
PEM
0,69%
1,50%
11,59%
3,66%
11,55%
4,73%
9,31%
3,57%
6,56%
5,65%
2,16%
1,41%
0,25%
1,70%
1,42%
34,24%
1,58%

PEM/
m2
9,2
19,8
153,6
48,5
153,1
62,7
123,3
47,4
87,0
74,9
28,6
18,7
3,3
22,6
18,8
453,8
20,9

5,48%
72,7
4,57%
60,6
1,25%
16,5
12,05%
159,7
2,83%
37,4
1,58%
20,9
3,49%
46,3
0,06%
0,8
0,25%
3,3
1,10%
14,6
100% 1.325,3

1.577,1
1.908,3

Puja el pressupost a l'expressada quantitat de quatre milions set-cents quaranta-set mil vuit-cents trenta-nou
euros amb vuitanta-set cèntims.
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AN

DOCUMENTS ANNEXES AL PROJECTE: Reportatge fotogràfic

Carrer de Josep Pallach, mitja altura de la parcel·la, vista a Est

Carrer de Josep Pallach, mitja altura, vista frontal de la parcel·la
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Carrer de Josep Pallach, vista tangent a la parcel·la, vista a Sud-Est

Carrer de Josep Pallach, vist des de la carretera LV-9224, Vista a Nord-Oest
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Carretera LV-9224, vista Nord-Oest

Parcel·la extrem inferior, vista Nord-Oest
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DG

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Consideracions respecte la documentació gràfica: El pressent avantprojecte s’ha dissenyat utilitzant una
metodologia BIM generant un model 3D del projecte del que s’ha extret la documentació presentada a
continuació. Aquesta metodologia ha permès coordinar la totalitat dels documents presentats evitant
disconformitats geomètriques i generant un conjunt d’informació revisable i verificable. Es segueixen d’aquesta
manera les noves tendències i tecnologies de creació arquitectònica emergents avui dia.
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5,

Llegenda
Límit de la parcel·la

Perímetre edificable, separació de 5m del límit

Àmbit del projecte, zona de definició projectual i constructiva

5,00

Porció de la parcel·la dedicada al present projecte, solar.
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5,00
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0

0.C.3

1,20
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5

0.E.1

0.F.7
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2.C.4
2.C.4
2C4

2.C.4
.3

2.C
C.4
C.4

2.C.1

2.C.4

2.C.4

2.C.1

2.C.4

2

2.C.1

2.B.1

2.C.4

2.E.4

2.D.1

2.E.4

2.C.1
2.E.4

2.B.1

2.E.4

B.1
1.0.4

2.E.1
2..E.3

1.0.1

1.0.2

1.B.1

1.A

1.B.2
2

1.A.1

1.A.1

1.B.2
2

1.A.1

1.A.1

1.B.1

1.A.1

1.A.1

A.1
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Llegenda
Planta Baixa

Planta Baixa

Planta Baixa

Nucli d’escales i ascensor, tancaments EI60

Nucli d’escales i ascensor, tancaments EI60

Nucli d’escales i ascensor, tancaments EI60

Passadís de comunicació

Passeres de comunicació

Passeres de comunicació

Oficines de l’àrea d’inclusió de Serveis Socials

Habitació 2 lliteres

Habitació 2 lliteres

Zones comuns de Serveis Socials

Habitació 4 llites individuals

Espai de zona comú, menjador i cuina

Oficines de l’àrea de professionals temporers de Serveis Socials

Habitació adaptada per a persones amb mobilitat reduïda

Balco privatiu

Dutxes dependents de Serveis Socials

Habitació 2 llits individuals

Balco zona comú

Espais tècnics i bugaderia

Espai de zona comú, menjador i cuina

staircase

communication

social service 1

social service common spaces
(toilets/ archive)

social service 2

social locker rooms/ showers

technical / trash

staircase

communication

unit 1 (2 x bankbed)

unit 2 (2 x 2 normal bed)

unit 3 (for disabled person)

unit 4 (2x singlebed)

coomon unit (kitchen/dining)

staircase

communication

unit 1 (2 x bankbed)

coomon unit (kitchen/dining)

balcony private
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balcony common
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Sala de connectivitat per residents i visitants

Balco privatiu

Sala polivalent

Balco zona comú

multifunctional room (external use)

common room (for residents)

balcony private

balcony common
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+9,65

+6,36

+3,18

±0,00

Llegenda
Xapa d’acer estirat tipus “deploye” muntada sobre marcs d’acer galvanitzat formant carrils lliscants per generar proteccions solars mòbils
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Xapa d’acer estirat tipus “deploye” muntada sobre marcs d’acer galvanitzat, fixa i amb mida de forat diferent
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Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

2021.27
Codi del projecte

Marcin Szelejak

A3 1 : 200 / A1 1:100

Escala:

Alçat Josep Pallach
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. AA.01
DG.Capítol.Número de plànol

+9,65
+9,65

+6,36
+6,36

+3,18
+3,18

±0,00
±0,00

Llegenda
Xapa d’acer estirat tipus “deploye” muntada sobre marcs d’acer galvanitzat formant carrils lliscants per generar proteccions solars mòbils

© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

0

+12,00
+12,00

Xapa d’acer estirat tipus “deploye” muntada sobre marcs d’acer galvanitzat, fixa i amb mida de forat diferent

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286

Perfileria d’acer laminat acabat amb pintura esmaltada color rosat-vermell

E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Mur de terra compactada de tonalitat vermellosa clara

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

OCA
AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
ARQUITECTES
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES

Títol del projecte:

Mur de terra compactada de tonalitat vermellosa intensa

Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

2021.27
Codi del projecte

Marcin Szelejak

A3 1 : 100 / A1 1:50

Escala:

Alçat LV-9224
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. AA.02
DG.Capítol.Número de plànol

+12,00

+9,65

+6,36

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286
E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

Títol del projecte:

AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES
Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

2021.27
Codi del projecte

Marcin Szelejak

A3 1 : 100 / A1 1:50

Escala:

Secció transversal
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. AS.01
DG.Capítol.Número de plànol

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286
E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

Títol del projecte:

AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES
Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

Marcin Szelejak

Escala:

2021.27
Codi del projecte

Vista situació
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. V.01
DG.Capítol.Número de plànol

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286
E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

Títol del projecte:

AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES
Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

Marcin Szelejak

Escala:

2021.27
Codi del projecte

Vista conjunt
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. V.02
DG.Capítol.Número de plànol

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286
E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

Títol del projecte:

AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES
Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

Marcin Szelejak

Escala:

2021.27
Codi del projecte

Vista cantonada
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. V.03
DG.Capítol.Número de plànol

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286
E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

Títol del projecte:

AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES
Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

Marcin Szelejak

Escala:

2021.27
Codi del projecte

Alçats laterals
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. V.04
DG.Capítol.Número de plànol

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286
E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

Títol del projecte:

AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES
Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

Marcin Szelejak

Escala:

2021.27
Codi del projecte

Alçat cantonada
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. V.05
DG.Capítol.Número de plànol

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286
E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

Títol del projecte:

AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES
Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

Marcin Szelejak

Escala:

2021.27
Codi del projecte

Vista detall façana
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. V.06
DG.Capítol.Número de plànol

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286
E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

Títol del projecte:

AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES
Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

Marcin Szelejak

Escala:

2021.27
Codi del projecte

Vista sud-est pati interior
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. V.07
DG.Capítol.Número de plànol

Vista axonomètrica - conjunt format per dues habitacions de lliteres i zona comú.

Client: Ajuntament de Lleida

Arquitecte: OCA Arquitectes

OCA
ARQUITECTES
© PROPERTY OF OCA Arquitectos Barcelona, SCP Santa Caterina 3 1ª, 08028 Barcelona, T: (+34) 606031852

Plaça Santa Caterina 3 1ª
08003 Barcelona

Plaça de la Paeria, 1
25007 Lleida
T: (34) 954110005

T: (34) 606031852

OCA arquitectos Barcelona, SCP
CIF / col·legiació: J67291286
E: info@ocaarchitects.eu
W: www.ocaarchitects.eu

persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

Tècnics responsables:

Bernardo García Morales

Hernan Lleida Ruiz

Arquitecte col·legiat 72311-8 COAC

Arquitecte col·legiat 69408-8 COAC

Títol del projecte:

AVANTPROJECTE D'EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER A
EMERGÈNCIES TEMPORALS I URGÈNCIES
Centre d'Acollida per a Emergències i Urgències
Carrer Josep Pallach 2
Lleida |25005| LLEIDA

Fase:

AVANTPROJECTE

Data:

Juliol 2021

Dissenyador:

OCA Arquitectes

Manager del projecte:

Hernan Lleida Ruiz

Tècnic responsable del plànol:

Marcin Szelejak

Escala:

Vista axonomètrica - conjunt format per dues habitacions de llits individuals i zona comú.

2021.27
Codi del projecte

Vista nord-oest pati interior
Plànol

© OCA arquitectos barcelona, SCP. Drets d'autor reservats

DG. V.08
DG.Capítol.Número de plànol

D O C U M E N TAC I Ó
GRÀFICA
Avantprojecte
Juliol 2021

Ajuntament de Lleida
Plaça de la Paeria 1
25007 Lleida

www.paeria.cat

OCA Arquitectes
OCA Arquitectos Barcelona, SCP
Plaça Santa Caterina 3
Primer 08003 Barcelona

www.ocaarchitects.eu

