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MEMÒRIA GENERAL DEL PROJECTE 

NOM DE L’ESTUDIANT: Eva Millán Camenforte 

LEMA DEL PROJECTE: Una habitació pròpia 

 

Memòria Descriptiva –QUÉ?- 

- ON?_ Criteris d’implantació en relació al lloc i les 

preexistències  

 

     La zona general on s’ubica el projecte queda delimitada per 

la Rambla Prim, on predominen els usos comercials i d’habitatge; 

la Rambla Guipúscoa, amb accés al metro i que permet la 

circulació de vehicles; la Via Trajana, amb façanes industrials 

i un parc i d’on parteix el Camí de la Verneda cap a l’interior; 

i el carrer Santander, industrial, poc urbanitzat i amb 

possibilitat de connectar amb el nou  projecte de La Sagrera. 

 

     El carrer Binèfar divideix aquesta zona en dues grans illes 

i uneix la Rambla Prim amb el parc. Es considera l’eix cívic i 

és on l’ajuntament hi situa els equipaments del barri. 

 

     El nostre projecte preveu perllongar el Camí de la Verneda 

fins a trobar el carrer Santander i així enllaçar amb La Sagrera 

i crear un eix peatonal i cívic paral·lel al carrer Binèfar. 

 

     El meu projecte personal se situa a la confluència 

d’aquests dos eixos nous. Crec que aquest espai em permet 

desenvolupar un disseny d’edificacions que donaran una major 

entitat a aquest antic Camí de la Verneda, buscant una 

imbricació entre habitatge i treball en una zona on aquests usos 

estan absolutament diferenciats i aprofitant, per aconseguir-ho, 

estructures industrials preexistents. 

 

     La zona d'actuació es troba entre diferents naus dels anys 

seixanta sense cap interès arquitectònic tot i que són mostra 

del passat industrial del barri. Moltes de les edificacions 

estan en ús i les que han estat enderrocades deixen solars 

lliures que són l'objecte de les actuacions del projecte. 

     El projecte pretén millorar l'activitat de la zona 

combinant usos residencials, d'equipament i de treball. Aprofita 

les edificacions existents realitzant una remodelació que les 

adeqüi a les noves activitats previstes, alhora que en conserva 

les estructures pel valor de memòria històrica que representen. 
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El solar buit situat al límit del camí de la Verneda serà 

objecte de la construcció de nous habitatges. Aquests es 

construiran a tocar del camí de la Verneda i seran concebuts com 

a part del límit perimetral i de tancament del solar 

     Més enllà del perímetre i del camí de la Verneda actualment 

hi ha naus de treball , espais buits i murs, només visitats pels 

treballadors. És un no-lloc. Aquesta idea de no-lloc és la que 

justifica la concepció d'un perímetre que generi activitat i 

permeti la creació de vida al seu interior.  

 

 

- QUÈ?/PER A QUÍ?_ Programa i usuaris 

 

Es projecta una edificació d’habitatges fent façana amb el 

camí de la Verneda. Una part d’aquesta edificació es construeix 

aprofitant l’estructura d’una nau ja existent. També es remodela 

una antiga nau industrial per a donar-hi nous usos, com un 

coworking o millorar els tallers amb activitat actualment. La 

nova edificació i les antigues naus industrials configuren una 

plaça i un carrer interiors que intensifiquen la relació entre 

el lloc de treball i l’habitatge. 

 

     L'edifici de nova construcció es conforma a partir de 

crugies que pretenen donar continuïtat al ritme que marca el  

teixit estructural que es troba a la resta del barri industrial, 

que es vol mantenir, i es repeteix una estructura unidireccional 

de pilars.  S'utilitzen les dimensions de 6m entre eixos pel cos 

de l'habitatge i de 2,8m per els accessos als mateixos. La 

direcció de les crugies canvia en funció dels edificis veïns, 

mantenint la mateixa orientació.  

     Atenent la dinàmica social actual, el projecte gira entorn 

de la concepció de l'habitació com a element constituent de la 

casa. Per tant,  els habitatges són pensats a partir 

d'habitacions iguals que no tenen un ús determinat, esperant que 

sigui l’habitant qui l'acabi de construir i la faci seva. Les 

zones comunes i de serveis tendeixen a situar-se en un espai 

central.  

     L'habitació es concebuda com un espais d'aixopluc de 

l'individu i conté dos elements essencials. Per una banda, una 

finestra que no només permet l'accés de l'aire, la llum i una 

mirada des de l’interior cap  a l'exterior, sinó que també 

permet ser habitada. És a dir,una finestra que on puguem seure, 

treballar, descansar...  
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    Per altra banda, la porta d'accés a l'habitació. Aquest 

accés  es fa a través d’un armari. El gruix de 60cm que fa 

l’armari  li dóna profunditat i accentua l'acció de traspàs i 

d'entrada, creant la sensació d'accés al lloc íntim i més 

personal.  

    Partint d'aquestes tres idees, habitacions, finestra i porta 

habitable, s'organitzen tres tipologies diferents d'habitatges: 

dues de tres habitacions i dues de quatre .Cada una d'aquestes 

tipologies és adaptable a qualsevol tipus de persona o de 

família.  

    A la planta baixa de l’edificació nova apareix habitatges de 

tres habitacions i locals. Els locals que donen a l’interior de 

la plaça es configuren com a tallers i els que obren a la part 

exterior, als eixos peatonals del barri, com a comerços.  

    Aquestes tres tipologies volen respondre a les necessitats i 

característiques del barri, que mostra el següent perfil 

demogràfic: un 58,6% dels habitatges estan ocupats per 1-2 

persones, un 37,14% per 3-4 persones i els habitatges ocupats 

per 5 o més persones representen només el 5%.Per tant la 

tipologia adient d’habitatge seria aquella que tindria la 

capacitat d’oferir confort i intimitat a un màxim de 4 persones. 

 

- AMB QUÍ?_Agents implicats, públic/privat  

 

     La construcció d’habitatge social pressuposa la intervenció 

d’agents públics en la seva construcció. En primer lloc caldria 

la col·laboració de la Associació de Veïns i de les diferents 

entitats cíviques del barri amb el Patronat de l’ Habitatge de 

Barcelona  per a què aquest, juntament amb elles, considerés la 

necessitat d’una actuació de construcció i/o de rehabilitació de 

les característiques d’aquest projecte.  

 

     Establertes les necessitats i les possibilitats de 

realitzar les obres, serà el Patronat l’encarregat de fer les 

licitacions i establir les condicions per a presentar-s’hi i en 

determinarà el projecte guanyador.  

 

     Un cop acabada l’obra, el Patronat establirà les diferents 

tipologies d’habitatges (de lloguer, de venda, de lloguer amb 

opció a compra, per a persones grans, per a joves...) i les 

condicions que els futurs usuaris hauran de complir per a poder 

accedir-hi.  
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     Pel que respecte al pàrquing que forma part del projecte es 

preveu que un determinat nombre de places quedin a disposició 

del Patronat per adjudicar-les en la tipologia i en els terminis 

que consideri convenients ( 31 places) i un nombre similar (3 

places) poden ser cedides a una empresa per a ser explotades en 

règim de pàrquing públic per usuaris de la zona. 

 

- COM?/QUANT?_ Sistema d’implantació i d’organització 

espacial(màxim 250 paraules + ocupació + edificabilitat + superfícies 

reals projectades per planta –edificació nova i rehabilitació-) 

 

     En total es construeixen 45 habitatges. El més petit, a la 

zona rehabilitada, és de 32 m2 i el més gran a la zona de nova 

construcció és de 75m2.Es començarà per l’obra nova, seguidament 

les vivendes a la zona rehabilitada i finalment els tallers i 

coworking. 

 

Les superfícies construïdes són les següents: 

 

  Planta 

B 

Planta 

1 

Planta 

2 

Planta 

3 

Coberta 

Obra nova Habitatge 920m2 920m2 920m2 920m2 920m2 

 Sales de 

Barri 

400m2     

 Pàrquing 1400m2 

(-1) 

    

Rehabilitació Habitatge  740m2 740m2  740m2 

 Coworking 2405m2     

 Tallers 350m2 350m2    

 

 

Memòria Constructiva –COM?- (màxim 5 A4) 

- Sistema de fonamentació i murs _característiques del 

terreny, moviment de terres. 

 

     Segons l’estudi geotècnic, els terrenys estudiats es troben 

situats geològicament en el delta del riu Besòs. Aquesta zona 

està constituïda fonamentalment per un potent basament terciari, 

argiles i sorres pliocèniques, en diferents estats d’alteració 

sobre el que hi ha dipositada una important coberta de 

quaternari formada per argiles, llims, sorres i graves. 

 

     Per tant en aquests terrenys es diferencien diferents 

nivells geotècnics i ens situem en el nivell D que està compost 

per sorres de gra mig a fi, gris negroses, a vegades llimoses, 

amb  còdols i petxines dispersos. Ocasionalment, petites 
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intercalacions d’argiles orgàniques, mitjanament denses o molt 

denses. 

 

     El nivell freàtic mesurat en els sondeigs realitzats es 

troba a la cota 2,75, 2,63 i 2,69. Es fonamenta mitjançant 

pilots, encastats en els materials del nivell D de l’estudi 

geotècnic de la zona, aproximadament a 23 metres de fondària amb 

resistència total a la punta. (punta + fregament de l’ordre de 

31 a 33 kg/cm2) 

  

    Pels  pilots formigonats in situ s`utilitzarà un formigó de 

resistència característica de 200kg/cm2, HA-200. 

 

Diàmetre del pilot (mm): 350 

Càrrega punta (tones): 28,86 

Càrrega fregament (tones): 3,59 

Càrrega total (tones): 32,43 

 

 - Sistema estructural _ geometria i material, 

 

     L'edifici de nova construcció es conforma a partir de 

crugies de dimensions de 6m entre eixos pel cos de l'habitatge i 

de 2,8m pels accessos als mateixos. Aquests fan la funció de 

juntes estructurals en el conjunt de totes les edificacions i 

permeten l’articulació del moviment individual de cada bloc. 

S’utilitza una estructura metàl·lica d’ acer laminat i els 

pilars són perfils IPE400, les jàsseres IPE400 i les bigues 

IPE300.  

 

     Es prioritza l’acer front el formigó armat, més 

convencional en la construcció d’habitatges, perquè es considera 

un material amb un cicle de vida tancat. Més respectuós amb el 

medi ja que es pot reciclar i tornar a processar per la 

manufacturació d’ elements relacionats o no amb la construcció. 

L’ús d’aquest material també fa que sigui una construcció en sec 

i és més ràpid a l’hora de construir. 

 

     El forjat és col·laborant amb una xapa haircol 59FC, amb un 

gruix total de 10cm. 

 

     A la realització dels balcons, i per evitar els ponts 

tèrmics, es solda un perfil metàl·lic creant l’estructura que 

sostindrà el balcó. 

 

     La nau rehabilitada es conforma a partir d’una estructura 

de formigó armat de pilars (40 x 40) i de jàsseres, i d’un  



Marq. Projecte Fi de Carrera 

Línea Projectes.  

ETSAB-UPC 

Curs 2015-2016 

2º Quadrimestre 

 

forjat unidireccional de cassetons ceràmics i semibiguetes de 

formigó. 

 

      La rehabilitació consta d’un canvi d’ús d’oficines a 

habitatges. Aquest canvi no genera un augment de les càrregues i  

per tant no cal reforçar l’estructura. Estructuralment s’obren 

patis de llums retirant alguns cassetons i algunes biguetes. 

 

      A la façana sud de la part rehabilitada s’hi afegeixen 

mòduls de planta rectangular de 6,6m x 6,8m, amb estructura 

independent i fonamentació independent. Per a diferenciar amb 

l’edifici existent, s’utilitza una estructura metàl·lica amb 

pilars HEB300, jàsseres IPE400 i bigues IPE300 

 

-Sistema envolupant _Descripció tècnica de façanes i espais 

intermedis, cobertes i contacte amb el terreny. Criteris 

d’elecció i prestacions de l’envolupant. 

 

     Façanes: S’utilitza un sistema de façana ventilada amb 

fulla interior lleugera  per tal de garantir un millor 

funcionament tèrmic  a l’estiu. Aquesta es recobreix amb xapa en 

forma de greca de 4mm de gruix, amb la finalitat d’aportar una 

imatge més industrial al conjunt. 

 

     Hi ha dos tipus de façanes. A la façana sud i oest se 

situen les terrasses i els balcons que ofereixen protecció dels 

raigs solars a l’interior de l’habitatge. En canvi a la façana 

nord i est, menys assoleiades, les finestres sobresurten de la 

façana i s’obren cap a l’exterior, cap a la plaça. 

 

     Espais intermedis: A les façanes nord-est i est apareixen 

les finestres habitades que sobresurten del pla de façana cap a 

la plaça interior. Aquestes incorporen, a l’interior, uns 

porticons amb aïllament per tal d’evitar pèrdues de calor a 

l’hivern i, a l’exterior, protecció solar graduable. A la façana 

sud, sud-oest i oest, s’hi obren les terrasses que ofereixen 

protecció dels raigs solars a l’interior de l’habitatge Elles 

mateixes incorporen sistemes de protecció solar per a regular la 

temperatura exterior. 

 

     Cobertes: Són accessibles i estan pensades per a ús lúdic i 

en contacte amb les zones comunes de l’escala. Són cobertes 

transitables amb el perímetre vegetal. A més, s’hi incorpora un 

sistema de recollida d’aigües de pluja que es recullen en un 

dipòsit soterrat i després es bombegen a la coberta per a regar 

amb un sistema de gota a gota. Una pèrgola cobreix una part 
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d’aquesta coberta transitable i es on s’hi situen les plaques 

solars tèrmiques. 

 

- Divisions, revestiments i acabats interiors, justificació 

dels requeriments que li siguin d’aplicació. 

 

      Seguint amb la idea de construcció en sec, s’utilitzen 

envans amb plaques de guix laminat  fixats mecànicament de 

forjat a forjat. En el projecte s’estudia la possibilitat de 

separar habitacions a partir d’un moble armari substituint 

l’envà tradicional i permetent la interacció entre l’arquitecte 

i l’usuari en la creació  d’uns espais interiors. Aquest envans-

armari es construiran en fusta. 

 

- Sistema d’instal·lacions i criteris mediambientals. 

Descripció dels criteris de reducció de la demanda 

energètica. Prestacions energètiques de l’edifici.  

 

     Tots els pisos tenen orientació nord-sud i est-oest. Un 

concepte important d’aquest projecte és el fet de no establir 

una funció determinada per les diferents habitacions. Això 

permet una variabilitat en la utilització dels espais en funció 

dels propis interessos i una distribució canviant al llarg de 

l’any. Per exemple, situar el sofà a l’estiu al nord per estar 

més fresc i al sud a l’hivern per estar més calent. 

 

     Com que totes les habitacions han de tenir possibilitat de 

cobrir qualsevol funció, totes les habitacions tenen les 

mateixes característiques en quan a instal·lacions: sistema 

elèctric, calefacció, il·luminació, ventilació, 

telecomunicacions. Les instal·lacions es distribueixen a totes 

les plantes a través dels accessos 

 

El criteri energètic que s’ha prioritzat és el de no haver 

d’utilitzar aire condicionat a l’estiu. Per aquest motiu totes 

les habitacions tenen diferents filtres de protecció solar i 

ventilació creuada i s’ha incorporat una façana ventilada. 

 

L’edifici incorpora plaques solars tèrmiques per obtenir l’aigua 

calenta i dipòsit d’aigües per l’aprofitament de l’aigua de la 

pluja. 

 


