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Rehabilitació integral 
d’un edifici catalogat

David Vázquez 
arquitecte

■■■ L’edifici situat en el carrer Goya, 42 
de Madrid va ser construït el 1912. L’em-
presa immobiliària Goya 2010, SL el va 
adquirir el 2002 decidida a portar a terme 
la seva rehabilitació integral, l’ampliació 
de la seva superfície i la intensificació de 
l’ús residencial. L’edifici presenta en la 
seva façana un cert barroquisme afran-
cesat, especialment en el tractament dels 
miradors que configuren el xamfrà i en la 
torrassa i la cúpula que ho coronen, així 
com en la profusió de mènsules, cornises 
i balustrades. 

Es troba catalogat amb el màxim 
nivell de protecció, nivell 1, en el seu 
grau integral, la qual cosa imposa moltes 
limitacions a l’obra que es pretengui por-
tar a terme. Així el repte al que ens hem 

enfrontat juntament amb la propietat i 
com a arquitectes autors del pla especial 
de protecció, del projecte bàsic, del projec-
te d’execució i finalment com a directors 
d’obra i en col·laboració amb els directors 
d’execució d’obra, ha consistit a: assolir 
l’ampliació de la superfície construïda 
ocupant parcialment l’espai obert en el 
lateral de l’immoble; a millorar la funci-
onalitat de l’ús comercial en les plantes 
soterrani i baixa, regularitzant les cotes 
de nivell, altures, accessibilitat i circula-
ció interior; a adaptar la nova distribució 
dels habitatges a la planta i façanes origi-
nals i a les limitacions imposades per la 
normativa urbanística en la zona d’ampli-
ació lateral; a consolidar la fonamentació 
i l’estructura; i a dotar a l’edifici amb 
els serveis i instal·lacions acords amb la 
normativa general i amb el codi tècnic en 

particular. 
Però sobretot, ha prevalgut sempre 

la necessitat de recuperar els elements 
que s’havien perdut o desvirtuat, com els 
buits en façana de planta baixa o la cúpu-
la de la coberta, de restaurar molts altres 
com ara motllures, fusteries, façanes, i en 
definitiva ens hem imposat la premissa de 
protegir tots aquells elements construc-
tius i decoratius de valor històric, artístic 
i arquitectònic per a assolir la seva posa-
da en valor.  

L’estructura
L’estructura, s’ha respectat en la seva 
concepció original però ha estat neces-
sari reforçar-la, ja que, segons va revelar 
un estudi previ, els pòrtics metàl·lics no 
eren suficients per a suportar les noves 
sobrecàrregues d’ús d’habitatge (2,5 kN/
m²) i les d’ús comercial (6,0 kN/m²) i a més 
era necessari donar als forjats la rigidesa 
suficient per a garantir que no se sobre-
passessin les fletxes per deformació límit 
establertes per la normativa actual. 

L’estructura original estava resolta 

fiTXa TÈCniCa 
resum de dades tècniques i intervinents

■  Propietat: immobiliària Goya 2010  
■  Arquitectes: carmen Sánchez 
 i david Vázquez 
■  Arquitectes tècniques: alarifes técnicos; 

Ángel bueno i Juan José Gómez 
■  Consultor de l’estructura: Ricardo aroca 
■  Interiorisme: andrés dancausa 
■  Càlcul d’instal·lacions: herrero enginyers, Sl
■  Contractista: cabbsa 
■  Cap d’obra: Juan antón borja 
■  Superfície inicial: 3.053 m² 
■  Superfície final: 3.381 m² 
■  Ús residencial: 1.814 m². 10 habitatges de 2 

i de 3 dormitoris en plantes 2a a 5a i cúpula. 
■  Ús comercial: 1.567 m². possibilitat d’1 a 6 

locals en plantes soterrani, baixa i primera. 
■  Execució d’obra: de l’agost de 2009 fins al 

març de 2012

Ens hem imposat la premissa de protegir tots aquells 
elements constructius i decoratius de valor històric, 
artístic i arquitectònic per a assolir la seva posada en 
valor
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amb forjats de biguetes metàl·liques IPN 
i entrevigat de tauler de rajola de 80 cm i 
fins a de 1 m de dimensió i sense capa de 
compressió, distribuint-se en tres crugies 
de llum inferior a 5 m. No havia continuï-
tat entre les biguetes; l’absència de nervis 
com a reforç a sol·licitacions de moments 
flectors negatius implicava que les 
biguetes estaven recolzades simplement, 
introduint-se en els cassetons practicats 
en els murs de tancament i sobre els dos 
pòrtics metàl·lics paral·lels a façana. Els 
murs de càrrega de fàbrica de maó de 
gran gruix en façana a carrer (87 cm en 
soterrani, 68 cm en planta baixa i 56 cm 
en plantes superiors) s’aprimaven consi-
derablement en la seva posició interior, 
coincident amb els pòrtics, amb gruixos 

de 61 cm en planta de soterrani, 47 cm en 
planta baixa i tan sol 16 cm en les plantes 
superiors en les quals els murs tenen un 
entramat de pilars i bigues metàl·lics 
semblants als entramats de fusta. La 
fonamentació es resolia amb la prolon-
gació dels murs de càrrega, introduint-se 
aquests en el terreny aproximadament 1 
m i eixamplant el seu gruix fins a 1 m. 

Aquesta associació dels pòrtics metàl-
lics amb els murs de càrrega en les plantes 
primera i superiors, era a l’efecte del 
compliment de la normativa actual, com-
pletament insuficient. Per això ens vam 
veure obligats a reforçar els pilars i bigues 
existents amb la incorporació de platines 
laterals en els pilars i de perfils laminats 
UPN en les bigues, que amatents en paral-

lel a les existents i a l’interior de l’obertura 
permeten resoldre la falta de rigidesa del 
forjat que veu reduïda la llum de les seves 
biguetes i millora el seu comportament 
a flexió al subjectar el cap d’aquestes, 
conformant a més una nova biga amb la 
resistència i rigidesa necessàries. Per a 
això va ser necessari assajar prèviament 
la soldabilitat de l’acer existent i resoldre 
les diferents unions que es formaven en els 
capitells dels pilars, especialment en els 
canvis d’adreça dels pòrtics. 

Els pilars es van haver de perllongar 
fins a la nova fonamentació, per a això i 
amb la finalitat de no eliminar els murs, 
ni tan solament parcialment, es van 
emprar perfils UPN introduint les seves 
ales en els murs. Va resultar particular-
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ment complex el detall dels nusos formats 
amb platines per a garantir la transició 
del pilar existent que es mantenia donat 
suport sobre el mur, al nou pilar col·locat 
sota aquest i que se situava dintre de la 
secció del mur. Igualment en les plantes 
superiors va ser necessari donar continu-
ïtat als nous reforços de pilars entre una 
planta i la següent. 

L’excavació sota la fonamentació exis-
tent per a rebaixar el terreny igualant la 
seva cota de nivell i permetent l’execució 
d’una solera armada uniforme, va resul-
tar molt laboriosa, ja que va haver de fer-
se a mà en no haver espai entre els murs 
de càrrega per poder maniobrar amb 
maquinària. L’obertura de rases per a rea-
litzar la noves sabates de pilars i murs de 
façana es va fer per pous de recalçar. Les 
característiques del terreny natural for-
mat per sorra amb baix contingut d’argila 
i una alta cohesió, en va facilitar la tasca, 
la qual cosa permetia talls verticals que 
es mantenien estables durant les tasques 
d’armat i formigonat. 

Els acabats emprats en l’interior dels 
habitatges, les façanes, les fusteries exteri-
ors i interiors, les pavimentacions, les mot-
llures d’escaiola, les baranes i en definitiva 
tots aquells elements que aporten una 
mica a l’estètica final de l’edifici, molts 
d’aquests ja existents prèviament, tant des 
del seu exterior com en el seu interior més 
privat, van ser aprovats prèviament, en 
ocasions després de passar successius exà-
mens, per la Comissió per a la Protecció del 
Patrimoni Històric Artístic i Natural. 

Acabada l’obra podem dir que el resul-
tat general ha estat molt satisfactori i 
que amb la col·laboració i el compromís 
de tots s’ha assolit recuperar i protegir 
aquest edifici de gran valor artístic i 
arquitectònic. ■

CaBBsa

www.cabbsa.com

Presto Ibérica 
adquireix 
Griferías Galindo

■■■ La companyia Presto Ibèrica fabri-
cant d’aixetes temporitzades, electrònica 
i solucions per a l’estalvi de l’aigua, líder 
a Espanya del seu sector, ha adquirit 
recentment l’empresa Griferías Galindo. 
Des de 1929 Griferías Galindo, empresa 
pionera del sector, ha anat evolucionant 
fins a arribar a ser un referent dintre i 
fora d’Espanya en la fabricació d’aixetes 
domèstiques per al bany i la cuina, gràci-
es a l’alta qualitat dels materials emple-
ats, els seus avançats dissenys i la nova 
tecnologia, d’acord amb les últimes ten-
dències en hàbitat, sostenibilitat i estalvi 
energètic, que li han fet mereixedora de 
prestigiosos premis internacionals.  
 
Amb aquesta nova adquisició Presto 
Ibérica continua amb èxit el seu pla estra-
tègic que va començar en 2008 amb el 
lema: Segueix el corrent de Presto, i té 
com a objectiu prioritari establir un servei 
complet d’alt valor afegit als seus clients i 
usuaris finals en la gestió de l’aigua.  
 
Després del procés d’integració de les 
societats, el Grup Empresarial Presto 
Ibérica, la direcció general de la qual la 
portarà Antonio Pardal, comptarà amb 
importants marques comercials amb el 
suport de Presto i Galindo, tres centres 
productius, repartits entre Madrid i Bar-
celona, vint-i-dues delegacions comer-
cials i dues divisions d’exportació que 
gestionen nou països fora de les nostres 
fronteres. ■
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La compañía Presto Ibérica fabricante de grifería temporizada, electrónica  y soluciones para el 
ahorro del agua, líder en España de su sector, ha adquirido recientemente la empresa Griferías 
Galindo.  

Desde 1929 Griferías Galindo, empresa pionera del sector, ha ido evolucionando hasta llegar a 
ser un referente dentro y fuera de España en la fabricación de griferías domésticas para el 
baño y la cocina, gracias a la alta calidad de los materiales empleados, sus avanzados diseños y 
la nueva tecnología, acorde a las últimas tendencias en hábitat, sostenibilidad y ahorro 
energético, que le han hecho merecedora de prestigiosos premios internacionales. 

Con esta nueva adquisición Presto Ibérica continúa con éxito su Plan Estratégico que comenzó 
en 2008 bajo el slogan "Sigue la corriente de Presto", y tiene como objetivo prioritario 
establecer un servicio completo de alto valor añadido a sus clientes y usuarios finales en la 
gestión del agua. 

Tras el proceso de integración de las sociedades, el Grupo Empresarial Presto Ibérica, cuya 
Dirección General será llevada a cabo por D. Antonio Pardal, contará con un importante 
portfolio de marcas comerciales bajo el soporte de PRESTO y GALINDO, tres centros 
productivos, repartidos entre Madrid y Barcelona, veintidós delegaciones Comerciales y dos 
Divisiones de Exportación que gestionan nueve países fuera de nuestras fronteras. 

"Presto Ibérica y Griferías Galindo, son dos grandes empresas, estables y complementarias, que 
comparten principios y valores empresariales lo que a buen seguro generará una gran 
oportunidad de crecimiento conjunto y protección de puestos de trabajo, necesarios en España 
para emprender un periodo de recuperación y prosperidad", ha declarado el Sr. Pardal tras 
finalizar el proceso de adquisición.  

PRESTO IBÉRICA, S.A. 
www.prestoiberica.com 
info@prestoiberica.com 

prEsTo iBÉriCa, sa

www.prestoiberica.com 
info@prestoiberica.com


