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MONTJUIC 2011-2015 

 
 

 



Propostes de Can Batlló per al PAD 2011-2015 

Aquí s’esmenten la sèrie d’actuacions que creiem necessàries per a la correcte rehabilitació 
de l’edifici de Can Batlló.  

Tenint en compte criteris normatius, estructurals, d’eficiència energètica, de seguretat i de 
confort, hem dividit l’informe entre les actuacions a fer i l’ordre previst per fases. 
 

a) CRITERIS D’ACTUACIÓ/NECESSITATS A COBRIR 
 
 

ENVOLVENT  
Cal aconseguir una envolvent que asseguri un correcte funcionament energètic i estructural 
de l’edifici. 

 
Obertures 
Canviar les finestres en mal estat i destapiar les finestres de la primera planta per 
aconseguir una bona il·luminació, ventilació i estanqueïtat de l’edifici. 
 
Murs 

Reparar les esquerdes i humitats de la façana per garantir un correcte funcionament 
estructural i una bona estanqueïtat de l’edifici. 
A més, enguixar i pintar interiorment. També es procedirà a l’obertura de forats de pas i 
la col·locació de noves particions interiors. 
 

 
SEGURETAT 
Caldrà tenir en compte els criteris de seguretat esmentats en el CTE, per tal d’assegurar l’ús 

de les instal·lacions sense riscos per a l’usuari. 
 

Protecció contra incendis i evacuació  

Per a complir els requisits de seguretat contraincendis caldrà garantir l’evacuació dels 
ocupants en cas d'incendi (adequar els nuclis verticals, passos i tamany i sentit 
d'obertura de les portes, etc.), ignifugació de l'estrucutra i caldrà aportar els elements 
necessaris per a la protecció en cas d'incendis (extintors, etc) amb la senyalització 
corresponent 
 

Accessibilitat 
Per garantir a tothom l’accessibilitat a tots els espais de Can Batlló, caldrà adequar 
l’edifici per a gent amb mobilitat reduïda (col·locació d’un ascensor, adeqüació dels 
paviments, reompliment dels forats existents, etc). 
 

Instal·lacions (elèctrica, sanejament, sanitaris) 
Tenint en compte requisits d’higiene i seguretat caldrà adequar les instal·lacions als 
nous usos de l’edifici (comprovar el funcionament de les instal·lacions existents, 
disposar d’un espai adequat per als comptadors, revisar la xarxa de sanejament, revisar 
la connexió amb el clavegueram,etc) 
També caldrà instal·lar nous nuclis d’aigua adaptats als nous usos de l’edifici (nou nucli 
de banys a l’espai d’encontre, punts d’aigua a les sales de la primera planta, etc) 

 
 

COMFORT 
S’haurà d’adequar l’edifici de les condicions tèrmiques i acústiques necessàries per tal de 
garantir el comfort i convivència d’usos dins de les instal·lacions.  

 
Comfort tèrmic 
Climatitzar els diferents espais de Can Batlló.  



  

Comfort acústic 
Per a la bona convivència programàtica dins de l’edifici i amb els veïns de l’entorn, 
caldrà aïllar acústicament l’auditori. A més, s’hauran de col·locar els elements 
necessaris per a poder tenir una sonoritat adequada dins l’auditori (sense ressonàncies). 

 

b) FASES D’INTERVENCIÓ 

 

FASE 1 
Seguretat: protecció contra-incendis 
- Escala nova per garantir evacuació ocupants de planta primera 

- Adequació portes i sortides  
- Equipació contra-incendis: extintors i senyalització 
Accessibilitat 

- Adequació paviments planta baixa 
Envolvent 
- Reparació esquerdes, enguixat i pintat 

 
 
FASE II 

Seguretat: protecció contra-incendis 
- Ignifugació de l'estructura 
Comfort planta baixa: 

- Adecuació acústica auditori 
- Adecuació tèrmica PB: climatització 

 
 
FASE III 

Seguretat: instal·lacions PB 
- Quadres generals 
- Instal·lació elèctrica general 

- Nucli sanitaris PB 
- Sanejament i clavegueram 
Accessibilitat 

- Instal·lació d'un ascensor per garantir accessiblitat a P1 
 
 

FASE IV 
Envolvent 
- Tancaments P1: reparació i finestres noves 

- Reparació esquerdes, enguixat i pintat 
Seguretat: instal·lacions P1 

- Quadres generals 
- Instal·lació elèctrica general 
- Punts d’aigua 

Accessibilitat 
- Adequació paviments P1 
Comfort 

- Calefacció d'espais de P1 


