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ANNEX I
Vilafranca de Bonany
DESCRIPCIÓ DEL SÒL

Descripció dels béns titularitat de l’Institut Balear de l’Habitatge objecte de la
constitució onerosa d’un dret de superfície d’acord amb les clàusules i condicions
d’aquest concurs públic.

Dades del solar
Carrer
Municipi
CP
Superfície solar
Referència cadastral

Es Molí Nou 1
Vilafranca de Bonany, Mallorca
07250
1.328 m²
7596607ED0779N0001QI

Plànol d’emplaçament

Dades registrals
Inscrita en el Registre de la Propietat de Petra, al Tom 4.435, Llibre 119, Foli 215, finca
núm. 7.404.

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

Descripció registral
URBANA: Parcel·la cita en el carrer Des Molí Nou, on té els números 1 i 1A, del terme
municipal de Vilafranca de Bonany, formada per les parcel·les 41, 42 i 43 del plànol de
parcel·lació. Té una superfície de mil tres-cents vint-i-vuit metres quadrats, no obstant
segons recent mesurament té una cabuda de mil tres-cents cinquanta-cinc metres amb
cinquanta-set decímetres quadrats. Limita al Nord amb el carrer Des Molí Nou; Est
amb el carrer Migjorn, abans camí; Oest, en part amb la parcel·la 44 del plànol de
parcel·lació i en part amb les procedents del predi El Cremat; i Sud amb torrent de
San Martín.

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

ANNEX II
Vilafranca de Bonany
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC

Obra nova residencial (HPP) definida per a cada solar objecte de la constitució onerosa
d’un dret de superfície d’aquest concurs públic. A més del present annex l’IBAVI posa a
disposició de les licitadores arxius editables (.DWG) sota demanda.

1. Fitxa resum
a) Dades del projecte
Projecte
Emplaçament
Municipi
Arquitectes
Núm. Habitatges
Aparcament

21 HABITATGES D’HPO A VILAFRANCA DE BONANY
Es Molí Nou 1
Vilafranca de Bonany, Mallorca
Arnau Sastre, Cecilia Rodríguez, Carles Figueras
21

No

b) Superfícies
Destinada a 21 habitatges
Espai comú lliure

1.315 m² útils
Jardí posterior (599 m²)

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

c) Tipologies d’habitatge

Planta Baixa A
Planta Baixa B
Planta Baixa C
Dúplex D
Dúplex E
Dúplex F
Dúplex G
Dúplex I

Superfície útil
66 m²
66 m²
58 m²
60 m²
80 m²
70 m²
50 m²
65 m²

Núm. dormitoris
3
2
2
2
3
2
1
2

Núm. habitatges
3
2
1 (Adaptat)
11
1
1
1
1

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

MEMÒRIA DE

PROJECTE BÀSIC MODIFICAT I PROJECTE D’EXECUCIÓ

EDIFICI DE 21 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A VILAFRANCA DE BONANY, MALLORCA
Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
Cecilia Rodríguez Vielba, Arquitecta
Carles Figueras Vernet, Arquitecte

C/ Junta de Comerç 14, 2,3
Barcelona T. 934124724
arnausc@coac.net

1. Memòria descriptiva

EDIFICI DE 21 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A VILAFRANCA DE BONANY,
MALLORCA

1.1

AGENTS

Promotor
Nom
NIF
Direcció
Municipi
Telèfon

IBAVI, Institut Balear de
l'Habitatge
Q5750001
Manuel Azaña 9, Baixos
07006
Palma
971 78 49 94

Projectistes
Nom
NIF
Direcció
Municipi
Nº
col·legiació
Nom
NIF
Direcció
Municipi
Nº
col·legiació
Nom
NIF
Direcció
Municipi
Nº
col·legiació

Arnau Sastre Cuadri
43090935K
C/ Estelrich 4 07313
Selva
54995-9

Cecilia Rodríguez Vielba
20466318K
C/ Junta de Comerç 14, 2-3
08001
Barcelona
55518-5

Carles Figueras Vernet
47766813E
C/ Còrsega 464, 4rt,1era
Barcelona
59163-7

Altres tècnics
Col·laboració
Nom
NIF
Direcció
Municipi
Contacte

Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
C/ Junta de Comerç 14, 2,3
Cecilia Rodríguez Vielba, Arquitecta
Barcelona
T. 934124724
Carles Figueras Vernet, Arquitecte
arnausc@coac.net

Estructures
Manuel Arguijo
(arquitecte)
B-62.506.290
C/ Llull, 51, 4º 4ª
Barcelona
Tf.: 93.221.10.91
arguijo@coac.es
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Col·laboració
Nom
NIF
Direcció
Municipi
Contacte

Instal·lacions
SJ12_Albert Colomer
(enginyer)
B64587348
Passeig Sant Joan 12 ppal
2ª
Barcelona
Tf: 93.245.67.25
info@sj12.es

Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
C/ Junta de Comerç 14, 2,3
Cecilia Rodríguez Vielba, Arquitecta
Barcelona
T. 934124724
Carles Figueras Vernet, Arquitecte
arnausc@coac.net
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1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA
1. Antecedents
Es tracta d’un edifici de 21 Habitatges de Protecció Oficial situat al
poble de Vilafranca de Bonany al carrer des Molí Nou 1 amb l’IBAVI com
a promotor.
2. Dades de l’emplaçament
Carrer

Es Molí Nou, 1

CP

07250

Municipi

Vilafranca

de

Bonany

(Mallorca)
Solar

1355.57 m²

Cadastre

7596607

3. Entorn físic
La parcel·la està situada en el límit urbà de l’actual planejament del
poble de Vilafranca de Bonany, entre els carrer Molí Nou i carrer
Migjorn amb adreça
limita amb els

c/Molí Nou nº1.

La parcel·la, de forma irregular,

dos carrers esmentats en la seva façana edificable i

construeix mitgera amb la resta de límits dels solar. El límit sud
està amb contacte amb el curs d’un torrent definint el punt baix de la
topografia dels voltants, que separa els paisatges existents: l’urbà
situat en la vessant sud del Puig de Bonany i l’agrícola

que amb una

lleu pendent arriba fins a la possessió de Sant Martí.
El tram del carrer Migjorn que correspon al solar salva un desnivell
de 2.5 metres definint la rasant longitudinal de la parcel·la que en
sentit transversal és substancialment plana.
Una

excavació

preexistent

fa

que

des

de

l’inici

del

projecte

ens

trobem amb un solar inundat amb una estimació de profunditat mitja
d’uns

3.5

m,

fet que

ha

tingut

repercussió

en

els

límits

amb

el

carrer. Uns murs apuntalats han fet que la vorera límit del solar
presenti una amplada variable que va del 50 cm. al metre. Si bé els
dos carrers tenen un final en aquest límit del poble la continuïtat
del

carrer

Molí

Nou

ens

connecta

Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
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amb

la

xarxa

de

carrers

que
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estructuren la Vila. No hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la,
ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o soterrades.
4. Normativa urbanística
El

planejament

vigent

es

recull

a

les

Normatives

Subsidiàries

aprovades definitivament a l’ant 1997 i la parcel·la pertany a la zona
Intensiva A. La normativa permet aixecar 3 plantes sempre que el segon
pis

estigui

vinculat

al

primer

fisica

i

registralment

de

forma

irreversible.
A

continuació

adjuntem

la

fitxa

Urbanística de la CAIB.

Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
C/ Junta de Comerç 14, 2,3
Cecilia Rodríguez Vielba, Arquitecta
Barcelona
T. 934124724
Carles Figueras Vernet, Arquitecte
arnausc@coac.net

segons

la

Llei

de

Disciplina

PROYECTO:

21 HPO a Vilafranca Bonany

EMPLAZAMIENTO:

Carrer Molí Nou nº 1

MUNICIPIO:

Vilafranca de Bonany

PROPIETARIO:

Institut Balear de l’habitatge, IBAVI

ARQUITECTO:

Arnau Sastre Cuadri, Cecilia Rodríguez Vielba, Carles Figueras Vernet

(1)

ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA
Art. 6.1. de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la CAIB (BOCAIB nº 141 de 17/11/90)
Planeamiento vigente: Municipal

TR NN.SS. AP. DEF. 25/04/97. (2)

Sobre Parcela

--- (3)

Reúne la parcela las condiciones de solar según el Art. 82 de la Ley del Suelo (R.D. 1346/76)

CONCEPTO

PLANEAMIENTO

Clasificación del suelo
Calificación
Parcela

Fachada mínima
Parcela mínima

Volumen (m³/m²)

Uso
Situación Edificio en Parcela / Tipología

Separación
linderos

PROYECTO
(4)

Sòl urbà urbanitzable

intensiva

(5)

intensiva

10m
200m²

72,4m
(6)

1355,57m²
55,6%

(7)

-----------

Edificabilidad (m²/m²)

No

Sòl urbà urbanitzable

60% més 100 m² per cada
CANTÓ=
813.34 m² +100 m²

Ocupación o
Profundidad edificable

Si

---------------

Màx. 2 m²/m²: 2711.14m²

(8)

1.6 m²/m²: 2181.59m²

Unifamiliar/plurifamiliar/comunit

(9)

Plurifamiliar HPO

Entre mitgeres

(10)

Entre mitgeres

Entre Edificios

---

---

Fachada

---

---

Resultat de la profunditat
edificatòria de 20m

5.8 m

Fondo
Derecha
Izquierda

Altura Máxima

(11)

Reguladora

10

9.5

Total

12

12

Metros
Nº de Plantas

Indice de intensidad de uso

P-1+Pb+2
llei 5/2008 disposción adicional
segunda

(12)

Pb+2

(13)

1/61,61

Observaciones:

(14)

En Selva a 9 de març de 2011
El Arquitecto, Arnau Sastre

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

ESCALA:

RUSTICO

URBANO

1/10.000

1/2.000
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1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

1. Descripció de la solució adoptada
El projecte es planteja des de la condició de límit. El límit urbà i
agrícola. La fàbrica urbana on la distància fa l’espai, el negatiu que
construeix

l’espai

col·lectiu,

i

el

teixit

agrícola

on

la

forma

construïda s’ha de definir en els seus contorns. El nostre projecte
comparteix aquesta doble condició, el límit on el buit de l’espai
públic construeix el contorn del massís urbà.
La morfologia urbana del poble conté una seqüència d’espais que, des
del carrer o en els seus inicis des del camp, podríem descriure com:
espai públic, porta

de servei, carrer privat, el pati, la casa i la

suma de cases, la façana pública.
La proposta també respon a aquesta successió així
accedim

a

uns

espais

intermedis

que

organitzen

des del carrer
els

accessos

als

habitatges i en la seva seqüència deriven en: la casa i la façana
pública o en el jardí, el torrent i el paisatge agrícola.
Es tracta d’un edifici entre mitgeres que defineix una façana continua
als dos carrers. Un edifici amb una profunditat de 14.20m i una crugia
de 5.70m
planta

dimensionada per la convivència de les tipologies: dúplex en

primera

i

segona

i

senzilla

en

planta

baixa.

Aquest

volum

s’organitza en tres moviments: el primer té la façana carrer Molí Nou,
el segon gira i dona façana al carrer Migjorn i en el tercer manté la
façana al carrer Migjorn però la tipologia gira per gaudir de la
profunditat

del

solar.

Aquesta

organització

serà

la

que

pautarà

l’aparició de mecanisme d’organització de l’edifici: l’escalonament
del

forjats,

l’aparició

de

nuclis

de

comunicació

vertical,

o

la

definició de la coberta i la façana. Així en la cantonada entre els
carrers Migjorn i Molí Nou, quan l’edifici gira es produeix l’entrada,
que en continuïtat amb l’espai públic i en un primer nivell de forjat
dona accés a l’escala i ascensor adaptat. Es disposa un segon accés en
el

carrer Migjorn que articula el gir tipològic de l’edifici i és on

apareix el segon nucli de comunicació, escala i ascensor practicable,
Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
C/ Junta de Comerç 14, 2,3
Cecilia Rodríguez Vielba, Arquitecta
Barcelona
T. 934124724
Carles Figueras Vernet, Arquitecte
arnausc@coac.net
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que permet l’acord entre la cota inferior i intermèdia dels forjats.
És

l’espai col·lectiu el que permet la continuïtat entre la resta de

nivells.
L’organització en plantes superiors ha de donar resposta als accessos
de la resta d’habitatges en tipologia dúplex. Aquesta tipologia com a
les de la planta baixa tenen la voluntat de ser passants, en el dúplex
es resol amb la dimensió ample en planta primera i la dimensió llarga
de la crugia de la planta segona. L’escala interior permet l’aparició
d’un pati en el dúplex i d’un lluernari que pauta la passera central
de planta primera. Els nuclis d’organització vertical es produeixen en
els punts d’inflexió de la seqüència dels espais intermedis.
La concepció de les tipologies de les cases continua el recorregut cap
a espais cada cop més íntims fins que ens tornen a relacionar amb el
carrer.

Així

en

els

habitatges

de

planta

baixa

el

programa

d’ús

col·lectiu de la casa: sala d’estar, cuina i menjador es vincula a
aquesta seqüència des de l’espai públic

donant

la dimensió ample de

la crugia a aquestes estances. L’articulació de l’espai servidor, bany
i

emmagatzematge,

dobles

i

la

distància

una

organitza

terrassa,

la

aquests

possibilitat

de

resta

d’estances,

espais
major

que

fan

dues

dels

intimitat.

La

habitacions

llindars

i

tipologia

la
del

dúplex s’organitza de manera anàloga; el programa col·lectiu, a la
zona més pública de la casa i amb tot l’ample de la crugia i al pis
superior

amb

l’escala

com

articulació

les

habitacions

una

a

cada

punta, al centre un pati, la possibilitat d’escriptori i el bany.
La coberta de teula àrab, es desenvolupa en la dimensió llarga del
volum en la direcció descendent del terreny. El projecte construeix
una façana continua al carrer establint mecanismes que el relacionen
amb els veïns de menor tamany com el sòcol i l’escalonament dels
forjats. En l’interior aquest mecanismes s’aconsegueixen mitjançant
l’esglaonament
volumetria

i

de
la

la

façana

materialitat

que
també

construeix
responen

l’espai
a

aquesta

límit així: la variació i el forat es vinculen a

interior.

La

condició

de

la resta de les

façanes del carrer i les textures i dimensions a les possessions i
teuleres dels voltants.

Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
C/ Junta de Comerç 14, 2,3
Cecilia Rodríguez Vielba, Arquitecta
Barcelona
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2. Programa funcional
Es tracta d’un programa d’habitatges de lloguer promoguts per l’IBAVI
segons

els

estàndards

de

protecció

oficial.

Els

habitatges

es

subdivideixen en dos grups: dúplex i d’una sola planta. En la planta
baixa trobem les tipologies d’una sola planta: 3 habitatges de dues
habitacions

dobles,

2

habitatges

de dues

habitacions

dobles

i

una

senzilla i l’habitatge adaptat de la promoció d’1 habitació senzilla i
una doble vinculat a l’accés principal. La planta primera dona accés a
la

resta

d’habitatges,

tots

dúplexs:

13

de

dues

habitacions

una

senzilla i l’altre doble; 1 de tres habitacions, amb 2 habitacions
dobles

i

l’altre

senzilla;

i

finalment

1

habitatge

d’una

sola

habitació doble.
3. Descripció geomètrica de l’edifici.
El volum de l’edifici s’inscriu en el gàlib normatiu de les normes
subsidiàries de Vilafranca de Bonany segons els criteris esmentats en
la descripció de la solució adoptada.
La comunicacions verticals que es divideixen entre les escales que
s’entenen com a continuació de l’espai públic de planta baixa per
donar accés als habitatges de planta primera i els ascensors que tenen
un recorregut transversal a l’espai públic .
A continuació
l’edifici.

adjuntem

les

superfícies

Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
C/ Junta de Comerç 14, 2,3
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útils

i

construïdes

de
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1.4 NIVELL DE COMPLIMENT DEL CTE I LES PRESTACIONS DE L’EDIFICI

Al tractar-se d’una obra nova posterior al 29-03-2007 s’aplica
integrament el Codi Tècnic de l’edificació CTE (Part I i part II).
També s’aplicarà la DB HR, de protecció enfront el soroll.
Adjuntem fitxa de les prestacions de l’edifici.

Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
C/ Junta de Comerç 14, 2,3
Cecilia Rodríguez Vielba, Arquitecta
Barcelona
T. 934124724
Carles Figueras Vernet, Arquitecte
arnausc@coac.net

PRESTACIONS DE L’EDIFICI Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE

Ref. Projecte Vilafranca de Bonany

Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici,
identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant aquests
nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació
ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE)
En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació general del CTE i de l’específic de cada
Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. (Veure document informatiu
Àmbit d’aplicació del CTE)
Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de que en el projecte s’apliquin
Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència.
La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE i d’altres
reglaments i disposicions”.
Requisits bàsics LOE
art. 3

Prestacions segons

Funcionalitat

Projecte (1)

Utilització

normativa específica

- La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització adequada
de les funcions previstes a l’edifici.

D.259/2003 Habitabilitat
Normativa usos

Accessibilitat

- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici
segons la normativa específica.

D.135/95 d’accessibilitat

Telecomunicacions

- Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que preveu
la normativa específica.

RD Llei 1/98, RD 401/2003,
altres

Requisits bàsics LOE
art. 3

(1)

Projecte

SE Seguretat
SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE)
Estructural
SE 1 Resistència i estabilitat

SE 2 Aptitud de servei
- La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat enfront de les accions i

influències previsibles durant les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que una incidència extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades
respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst.
- L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin deformacions inadmissibles

SI Seguretat en
cas d’Incendi

SI

Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE)

DB SI (2)

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici.

SI1

Propagació
interior

SI
2

Propagació
exterior

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en
l’edifici considerat com a d’altres edificis.

DB SI 2

SI
3

Evacuació
d’ocupants

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els
ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix
en condicions de seguretat.

DB SI 3

SI
4

Instal·lacions de
protecció contra
incendis

SI
5

Intervenció de
bombers

SI
6

Resistència al
foc de
l’estructura

DB SI 1

- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer
possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la
transmissió de l’alarma als ocupants.

DB SI 4

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis.

DB SI 5
- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el
temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències
bàsiques.

(1)

DB SI 6

Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.
En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas d’incendis
d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004).
(2)
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Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.
Es pot donar compliment amb la NBE-CA-88 en els projectes que sol·licitin llicència abans del 24 d’octubre de 2008
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2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI
En el projecte es disposa d’un informe geotècnic que es resumeix tot
seguit:
Empresa realitzadora: IGETEC – Instituto de Gestión Técnica de
Calidad, S.L.
Data: JULIOL 2010
Nombre de sondeig: 3 sondeigs mecànics a rotació
1 assaig penetració dinàmica DPSH
1 assaig penetració dinàmica SPT
6 mostres inalterades
S’ha detectat presència de nivell freàtic a -2,70m de profunditat en
la cantonada dels carrers Moli Nou i Migjorn.
Estrats travessats:

R: Replè antròpic: graves, fins i terra
CL: Argiles margoses verdes i grises amb
diferents proporcions de sorres i graves
M: Alternancia de capes de marges i
margocalcàries grises i negres i capes de
calcàries i arenisques grises.

Estrat de recolzament dels fonaments:
Llosa fonamentació: CL: Argiles margoses verdes I grises amb
diferents proporcions de sorres i graves
Pantalles perimetrals: Margues / Calcàries / Arenisques
Tensió admissible del terreny:
fonamentació)

σadm = 1,10 kN/m2 (llosa
Rpunta per pantalles = 18x0,7

kp/cm2
Rfust per pantalles = 0,66 kp/cm2
Cota sobre llosa fonamentació (C.S.F.): de +97,25 a +98,77 (a
confirmar per D.F.)
Per una informació més detallada es pot consultar l’estudi Geotècnic
situat als Annexes (AN.eg).
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
2.2.1 Descripció i justificació de la solució adoptada

1.1.

DADES GENERALS

L’edifici es desenvolupa en planta baixa i 2 nivells superiors. Es
planteja una estructura de formigó armat d’execució in situ.
La descripció detallada de l’estructura de l’edifici es troba a
l’Apartat situat als Annexes, AN.me Memoria d’Estructures.
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2.3 SISTEMA D’ENVOLVENT
1. Façana
La façana sempre serà de paret d’obra de fàbrica de termoargila amb
revestiment exterior continu de resistència media a la filtració (R1).
Trasdosat autoportant, aïllament tèrmic de cotó reciclat i placa de
cartró-guix fixada mecànicament a la perfileria.
Tot i això poden distingir 3 tipus de façanes segons l’acabat:
Façana revocada
- Revocat cal hidràulica natural pura, cal hidratada, arenes sílices
de fins 0,8 mm, fibres i pigments inorgànics tipus Ibercal Silex 200 o
similar.
- Paret d’obra de fàbrica bloc de termoargila dimensions 24x19x30cm
- Trasdosat autoportant de 70+15 de knauf o similar per alçades <3,00
perfils simples cada 40cm alçades 3,00m < X < 3,55m perfils en "H"
cada 40cm.
Façana sòcol carrer
- Paret d'obra de fàbrica bloc de termoargila dimensions 24x19x30cm
- Rejuntat amb cal hidràulica en pasta blanca tipus NHL-3 de IBERCAL
MORTERO GRASO o similar
- Hidrofugant amb resistència R1 acabat mat.
- Trasdosat autoportant de 70+15 de knauf o similar per alçades <3,00
perfils simples cada 40cm, alçades 3,00m < X < 3,55m perfils en
"H"cada 40cm.
Façana pintada
- Paret d'obra de fàbrica bloc de termoargila dimensions 24x19x30cm
- Rejuntat amb cal hidràulica en pasta blanca tipus NHL-3 de IBERCAL
MORTERO GRASO o similar
- Pintura resistència R1 color a decidir per la DF.
- Trasdosat autoportant de 70+15 de knauf o similarper alçades <3,00
perfils simples cada 40cm, alçades 3,00m < X < 3,55m perfils en "H"
cada 40cm.
Cada una de les façanes esmentades classificades segons l’acabat pot
tenir distints tipus de situació estructural (veure alçat constructiu)
descrits seguidament:
Façana autoportant
- Paret d'obra contínua de fàbrica bloc de termoargila dimensions
24x19x30cm
- Recolzada sobre galze practicat al mur de contenció i travada a cada
forjat amb barra corrugada ∅ de diàmetre 10mm d'acer inoxidable tipus
AISI-314 fixada al forjat mitjançant perforació ∅de diàmetre 16mm con
resina Hilti-Hit-Re-500.
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- Rejuntat amb cal hidràulica en pasta blanca tipus NHL-3 de IBERCAL
MORTERO GRASO o similar
- Trasdosat autoportant de 70+15 de knauf o similarper alçades <3,00
perfils simples cada 40cm, alçades 3,00m < X < 3,55m perfils en "H"
cada 40cm.
Façana recolzada
- Paret d'obra contínua de fàbrica bloc de termoargila dimensions
29x19x30cm.
- Recolzada 15,5 cm sobre cada forjat i la resta sobre angular continu
"L" 1200x120x10 galvanitzat ancorat amb tacs Hilti-H5A-M12 cada 50cm i
retacat amb morter Sika-Monotop 612.
-La continuïtat de l’obra de fàbrica en el cantell del forjat es
resoldrà amb peces de termoargila d’e:9.6cm tal com indiquen els
detalls.
- Trasdosat autoportant de 48+15 de knauf o similarper alçades <3,00
perfils simples cada 40cm, alçades 3,00m < X < 3,55m perfils en "H"
cada 40cm.
Façana penjada
- Paret d'obra contínua de fàbrica bloc de termoargila dimensions
9.6x19x30cm.
- Recolzada sobre angular continu "L" 1200x120x10 galvanitzat ancorat
amb tacs Hilti-H5A-M12 cada 50cm i retacat amb morter Sika-Monotop
612.
- Aïllament de 4cm fixat a l’estructura de formigó mitjançant tacs.
- Rejuntat amb cal hidràulica en pasta blanca tipus NHL-3 de IBERCAL
MORTERO GRASO o similar
- Trasdosat autoportant de 15+15 de knauf o similarper alçades <3,00
perfils simples cada 40cm, alçades 3,00m < X < 3,55m perfils en "H"
cada 40cm.

2. Coberta
En general trobem una coberta doble ventilada però ni ha un tros de
coberta plana transitable.
Coberta ventilada de teula (sistema Tectum o similar)
- Teula ceràmica corba ALFAR 18 50x20x16 .
- Placa naturvex bajoteja perfil curva 230.
- Corretja perfil omega 50x40mm e=1.5mm
- Par perfil omega 60x40mm e=1.5mm
- Muntant perfil en C de 37x37mm e=1.5mm
- Tirant perfil omega 60x40mm e=1.5mm
Sotacoberta
- Panells rígids de suro natural e=10cm
- Làmina geotèxtil 150gr/m²
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Coberta plana
- Paviment ceràmic
- Formigó cel·lular per formació de pendents.
- Panells rígids de suro natural e=6cm
- Làmina geotèxtil 150gr/m²
- Lamina impermeable EPDM
- Panells rígids de suro natural e=10cm
- Morter de fixació de paviment e=2cm
- Rasilla ceràmica e=1.5cm

3. Fusteries exteriors
Les fusteries exteriors seran de fusta làrix massissa amb doble galze
i arejadors amb acabat de vernís a l’aigua i empanellats fixos
rexapats de sapí de color y textura similar sobre premarcs de fusta
massisa, col·locades enrasades per la part interior amb doble vidre
amb càmera tipus climalit 4+4/12/6 amb cambra d’aire.
Segons unitats, mesures i detalls descrits als plànols de Escandall de
fusta.
Aniran amb maneta a l'interior i tirador a l'exterior. Les frontisses
i la resta de ferratges seran d’inox.
Persianes tradicionals enrotllables exteriors de fusta per al control
solar a totes les finestres de P1 i P2.
A les finestres de planta baixa per la part interior aniran uns estors
enrotllable de foscurite, color a decidir per la DF.
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2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
En general els paraments fixes de la compartimentació interior es
realitzaran mitjançant plaques de cartró-guix fixades a muntans d’acer
galvanitzat. Entre els habitatges, la compartimentació residirà en el
propi mur estructural de formigó armat, i a les zones on aquest no hi
sigui present, es resoldrà amb un trasdossat de cartró guix i les
capes necessàries per al compliment acústic de la vigent normativa.

Trasdosats
- Trasdosat directe amb perfileria auxiliar a15 de knauf o similar
- Trasdosat amb "maestra" 60x27+"U" 30x30 de knauf o similar ancoratge
directe a paret
- TRASDOSAT DE 48+15 de KNAUF o similar distància màxima entre
acoratges a paret: perfils simples < 2,35m / perfils en "H" < 2,80m
- TRASDOSAT DE 48+15 (HIDRÒFUG) de KNAUF o similar distància màxima
entre ancoratges a paret: perfils simples < 2,35m / perfils en "H" <
2,80m
- TRASDOSAT AUTOPORTANT DE 48+15+15 de KNAUF o similar per alçades
<2,55m perfils simples cada 40cm per alçades 2,55m < X < 3,00m perfils
en "H" cada 40cm
- TRASDOSAT AUTOPORTANT DE 48+15+15 (HIDRÒFUG) de KNAUF o similar per
alçades <2,55m perfils simples cada 40cm per alçades 2,55m < X < 3,00m
perfils en "H" cada 40cm
- TRASDOSAT AUTOPORTANT DE 70+15+15 de KNAUF o similar per alçades
<3,20 perfils simples cada 40cm per alçades 3,00m < X < 3,85m perfils
en "H" cada 40cm
Envans
- ENVÀ TIPUS W111 DE 15+48+15 de KNAUF o similar, per alçades < 2,80m
muntants "N" cada 40cm per alçades 2,80m < X > 3,35m muntants en "H"
cada 40cm
- ENVÀ TIPUS W111 DE 15+48+15 (HIDRÒFUG) de KNAUF o similar per
alçades < 2,80m muntants "N" cada 40cm per alçades 2,80m < X > 3,35m
muntants en "H" cada 40cm
- ENVÀ TIPUS W115 de KNAUF o similar + PLACA ACER ENTRE MUNTANTS per
alçades < 2,80m muntants "N" cada 40cm per alçades 2,80m < X > 3,35m
muntants en "H" cada 40cm

Arnau Sastre Cuadri, Arquitecte
C/ Junta de Comerç 14, 2,3
Cecilia Rodríguez Vielba, Arquitecta
Barcelona
T. 934124724
Carles Figueras Vernet, Arquitecte
arnausc@coac.net

EDIFICI DE 21 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A VILAFRANCA DE BONANY,
MALLORCA
- ENVÀ TIPUS W115 (HIDRÒFUG) de KNAUF o similar + PLACA ACER ENTRE
MUNTANTS per alçades < 2,80m muntants "N" cada 40cm per alçades 2,80m
< X > 3,35m muntants en "H" cada 40cm
- PANAL 14. Totxana d'argila amb perforació vertical circular al 52%.
Categoria I, tipus LD. Dimensions 29x14X19.
- TERMOARGILA de 4,8x30x19cm
- TERMOARGILA de 9,6x30x19cm
- TERMOARGILA de 14x30x19cm
- TERMOARGILA de 19x30x19cm
- TERMOARGILA de 24x30x19cm
- TERMOARGILA de 29x30x19cm

- BLOC DE FORMIGÓ de 10x40x20cm
- BLOC DE FORMIGÓ de 15x40x20cm
- BLOC DE FORMIGÓ de 20x40x20cm
- BLOC DE FORMIGÓ de 30x40x20cm

Fusteria interior
Les portes interiors son de DM lacat en color a decidir per la DF.
Mesures i apertures detallades als plànols de Escandalls de Fusta.
La porta d’entrada als habitatges duplex i el habitatge adaptat seran
d’una fulla de 35mm de taulell de contraxapat marino sobre bastidor de
fusta de pi massís amb aïllament a l’interior.
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2.5 SISTEMA D’ACABATS
Paviments
Dins de l’habitatge es proposen dos tipus de paviments, un per a les
zones servidores (cuina, bany,) de pedra polida no abrillantada. I a
les altres estàncies un paviment de parquet de suro.
En

els

espais

comuns

es

planteja

una

rajola

ceràmica

autòctona,

quadrada de 20x20cm i 14x14cm a les paseres i terrasses. A continuació
descrivim amb més detall aquests paviments:
PAVIMENT CERÀMIC EXTERIOR
- Paviment de rajola semimanual ceràmica 200x200x15mm, rejuntat amb
morter de juntes per a juntes mínimes amb la mateixa tonalitat de les
peces
- Morter de fixació de paviment e=2,5cm.
- Làmina geotèxtil 150gr/m²
- Làmina impermeable EPDM
- Recrescut de formigó alleugerit amb àrid d'arlita, e=9-16cm
- Forjat de formigó armat
PAVIMENT DE PASAREL·LA
_ Paviment de rajola semimanual ceràmica 130x130x15mm
- Morter de fixació de paviment e=2,5cm.
- Làmina geotextil 150gr/m²
- Lamina impermeable EPDM
-recrescut de forjat amb formigó alleugerit
PAVIMENT DE PARQUET DE SURO
- Parquet flotant de suro amb sistema click, lama de 915 x 305mm, e=11
mm, 3 capes de vernís, tipus Cork 2000 o similar. En color gris.
- Làmina de polietileno, e=2mm
- Morter autonivellant e=2,5cm.
- Recrescut de formigó alleugerit, e=9-16cm
- Forjat de formigó armat.
PAVIMENT DE FORMIGÓ
- Paviment de formigó acabat polit a l’helicòpter
- Làmina geotextil 150gr/m²
- Làmina impermeable EPDM
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- Recrescut de formigó alleugerit, e=2-16cm
- Forjat de formigó armat
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Sostres
Dins els habitatges, hi trobem dos tipus d’acabats de sostres segons
l’estança.
Fals

sostres.

Bé

sigui

per

necessitats

funcionals,

com

també

amb

intenció de definir i/o delimitar espais en zones puntuals, mitjançant
sistema

de

plaques

continues

de

cartró-guix

suspeses

del

sostre

mitjançant perfils d’acer galvanitzat i acabat amb pintura plàstica
color blanc mate.
Formigó amb encofrat texturitzat de fusta vist o pintat.
Formigó vist amb encofrat fenòlic i pintura anti-carbonatant en el cas
de que sigui vist.
La definició de cada sostre serà la següent:
CEL RAS CONTINU AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUIX
Suspès

amb

entramat

de

perfils

primaris

galvanitzat tipus d112 de la casa Knauff

i

secundaris

d’acer

o similar placa de cartró

guix standard de 13mm acabat pintat a decidir per la DF.
CEL RAS CONTINU AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUIX HIDRÒFUG
Suspès

amb

entramat

de

perfils

primaris

i

secundaris

d'acer

galvanitzat tipus d112 de la casa Knauff o similar placa de cartró
guix standard de 13mm Hidròfug acabat pintat a decidir per la DF.
CEL RAS CONTINU AMB AÏLLAMENT I PLAQUES DE VIROC
suspès

amb

entramat

de

perfils

primaris

i

secundaris

d'acer

galvanitzat tipus d112 de la casa Knauff o similar aïllament de llana
d’ovella fixat amb la fixació DIPK 80-100 placa de viroc en brut 16mm
acabat pintat a decidir per la DF.
CEL RAS CONTINU RF 120
suspès

amb

entremat

de

perfils

primaris

i

secundaris

d'acer

galvanitzat tipus d112 de la casa Knauff dues plaques fireboard de
knauf acabat pintat a decidir per la DF
Acabats paraments verticals
- Els paraments interiors aniran pintats amb pintura plàstica blanca.
- La ceràmica vista anirà amb un acabat exterior que garantirà una
resistència R1 segons DBHS. Seran de dos tipus:
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- pintura blanca
- L’arrebossat anirà pintat amb pintura al silicat, color a definir
per la DF.
- DM pintat amb pintura esmalt, color a definir per la DF
- Vernís incolor
- Rajola brillant de 10x30, llisa, color a decidir per la DF.
- Rajola Vitrificada de 10x30, llisa, color a decidir per la DF
- Rajola brillant de 10x20, llisa, blanca.
- HPL de color a definir per la DF.
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2.6

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS AMBIENTAL I SERVEIS

Sistemes de condicionament ambiental i serveis
Al tractar-se d’una promoció d’habitatges de lloguer, el sistema de
condicionament es projecta de la forma més centralitzada possible ja
que tant a nivell pràctic com a nivell d’eficiència es creu el més
idoni.
La descripció detallada de l’estructura de l’edifici es troba a
l’Apartat situat als Annexes, AN.mi Memoria d’Instal·lacions.
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2.7 EQUIPAMENTS
Bany
Lavabo de porcellana vitrificada, de mides 520x410 mm, de color blanc,
preu alt, mural i connectat a la xarxa d’evacuació, totalment acabat.
Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal i o vertical,
amb

seient

i

alimentació

tapa,

cisterna

incorporats,

de

i

mecanismes

color

blanc

de

doble

mate,

descàrrega

col·locat

sobre

i
el

paviment i connectat a la xarxa d’evacuació, totalment acabat. model
VICTORIA de ROCA o similar
Banyera de planxa d’acer esmaltada, de 140X70cm o 150x70cm, de color
blanc,

col·locada

sobre

suports

de

totxana,

amb

bores

planes,

i

connectat a la xarxa d’evacuació, totalment acabat. model CONTESA de
ROCA o similar.
Cuines
Conjunt

de

taulell

de

profunditat

63cm

i

amb

mobles

modulars

de

profunditat 60cm per a cuina.
Taulell de dm de 3cm de gruix acabat amb laminat dalta pressió (HPL)
postformat de radi mínim, color a definir per la DF. Portes de DM de
1.6cm de gruix acabat amb laminat daltra pressió (HPL) postformat de
radi mínim, color a definir per la DF. Interiors amb taulells de fusta
aglomerada acabat amb laminat de melamina color a definir per la DF.
Sinclou:
- mobles acabats amb trassera.
-

frontisses

tipus

cassoleta

d’obertura

a

90

graus

i

tiradors

a

definir per la DF.
- sòcol amb acabat laminat amb melamina color a definir per la DF i
segellat amb silicona transparent d’altura igual al sòcol de la resta
de l’habitatge
-

tots

els

elements

col·locació,

muntatge

i
i

talls

necessaris

encastament

per

a

d’elements

la
com

seva

correcta

l’aigüera

i

vitroceràmica.
Mesures i detalls segons documentació gràfica, al plànols de Cuines i
Banys.
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EDIFICI DE 21 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A VILAFRANCA DE BONANY,
MALLORCA
Ascensors
Un ascensor elèctric sense cambra de màquines, sistema de tracció amb
reductor i maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit estàndard, per 8 persones (càrrega màxima de
640 kg), de 2 parades (recorregut 3m), habitacle de mesures 1400x1100
mm, embarqui simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2
fulles

d'acer

baixada

inoxidable

simple,

amb

de

marcat

800x2000
CE

mm,

segons

maniobra

REIAL

col·lectiva

DECRET

1314/1997

de
i

segons SBA. Amb els següents acabats:
-Parets

de Formica color

a

decidir

per

la

D.F.

amb mirall

laminat

vertical de sòl a sostre en paret oposada a botonera sense necessitat
de barra protectora, Sòcol i botonero inox esmerilat
-Sostre planxa de metacrilat.
-Trespol Marbre macael
Un ascensor elèctric sense cambra de màquines, sistema de tracció amb
reductor i maniobra d'atur i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit estàndard, per 8 persones (càrrega màxima de
640

kg),

1400x1100
lateral

de

col·lectiva

de
mm,
2
de

2

parades

embarqui
fulles

(recorregut
doble

d'acer

baixada

amb

4.5m),
portes

inoxidable

simple,

amb

de

marcat

habitacle

de

automàtiques
800x2000
CE

segons

mesures

d'obertura

mm,

maniobra

REIAL

DECRET

1314/1997 i segons SBA. Amb els següents acabats:
-Parets

de Formica color

a

decidir

per

la

D.F.

amb mirall

laminat

vertical de sòl a sostre en paret oposada a botonera sense necessitat
de barra protectora, Sòcol i botonero inox esmerilat
-Sostre planxa de metacrilat.
-Trespol Marbre macael
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