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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 

+ QUE SOSTENIBILITAT = REVERTIR ELS PROCESOS DE DEGRADACIÓ AMBIENTAL 

Garantir l’equilibri en el balanç ambiental de les noves intervencions sobre el territori no és suficient.  

Més enllà de garantir la sostenibilitat de la peça proposada, cal assumir la responsabilitat activa de retornar les 
qualitats ambientals originals a l’àmbit. Enfront de la justificació ambiental, cal el desplegament d’una proposta que 
contribueixi activament a la recuperació ambiental de l’entorn del delta del Llobregat. 

1.  Contribució ambiental 

1.1.  Cicle de l’aigua 

QUÈ: 

Introduir el sistema de canals com a element funcional i paisatgístic en la proposta 

El sistema de canals i regs és un dels elements caracteritzadors de la identitat del paisatge deltaic. La seva 
incorporació en la proposta esdevé un dels criteris essencials d’ordenació. Malgrat tot, i per tal de fer el 
sistema sostenible, cal dotar-lo de funcions que vagin més enllà de la construcció visual del paisatge. ... + 
Prat atribueix un ús social i de lleure al sistema de canals i regs, a la vegada que estableix les condicions 
per tal que el mateix sistema restableixi l’equilibri ambiental en relació a l’aigua del subsòl deltaic i 
esdevingui un sistema de control, regulació i drenatge de l’aqüífer superior i, per tant, del nivell freàtic de 
l’àmbit. Només d`aquesta manera, vinculant paisatge i sentit funcional pot garantir-se la sostenibilitat del 
sistema i la perduració de l’aigua com a cultura en aquest entorn. 

Purificar mitjançant la infiltració 

Les diverses activitats (indústria, conreus, etc.) que al llarg del temps s’han desenvolupat  al Delta han 
alterat, no només el cicle de l’aigua, sinó les condicions de les reserves d’aigua del sistema deltaic, 
elements essencials en l’equilibri ambiental d’aquest territori. Actualment l’aqüífer superior es troba força 
contaminat i, en general, l’aigua que conté no es fa servir per a cap ús. Considerant que qualsevol 
intervenció sobre el Delta del Llobregat hauria de proveir les condicions necessàries per tal de restablir les 
condicions originals, la proposta integra dins del cicle de l’aigua les noves intervencions urbanitzadores, 
arribant, fins i tot, a disminuir les concentracions d’elements contaminants en l’aqüífer superior. Es tracta, 
per tant, no només de minimitzar l’impacte de la proposta, sinó de revertir els processos contaminadors de 
les últimes dècades. 

Drenar a través del sistema hidrològic en superfície 

El subsòl del Delta del Llobregat és sotmès a dia d’avui, a fortes actuacions transformadores (Tren d’Alta 
Velocitat, línies de metro, etc.). Aquest fet ha comportat canvis substancials en el seu comportament 
hidrològic de manera que actualment es fa més difícil establir paràmetres tan elementals com el nivell freàtic 
en aquest àmbit, que en tot cas, però, es situa molt a prop de la superfície del sòl i sotmès a possibles 
variacions del nivell piezomètric de l’aqüífer superior. Considerant les afectacions que les pujades del nivell 
freàtic pot tenir sobre l’obra urbanitzadora (existent o futura), sembla raonable preveure un sistema de 
drenatge de l’aqüífer. 

COM: 

Introduir el sistema de canals com a element funcional i paisatgístic en la proposta 

A més de les seves funcions d’equilibri ambiental, el sistema hídric de l’àmbit estructura socialment la 
proposta, ja que esdevé l’argument que articula bona part dels espais col·lectius proposats. La pràctica 
totalitat dels equipaments s’han disposat en íntima relació amb el sistema d’espais lliures i canals de la 
proposta. S’hi ha previst, a més, la localització de certs usos lúdics relacionats amb l’aigua, tals com les 
hortes urbanes. D’aquesta manera s’ha dotat d’un contingut funcional a l’espai lliure. 

Purificar mitjançant la infiltració  

La proposta preveu una particular xarxa de recollida de pluvials formada pel sistema de canals i regs de 
l’àmbit. Aquesta xarxa recull les aigües pluvials provinents de cobertes i espais lliures per a vianants. La 
xarxa de canals condueix aquesta aigua fins a les diverses basses (existents o de nova creació) del sector. 
En aquest punt s’estableix un doble circuit: cada bassa disposa d’un àmbit que permet regular la quantitat 
d’aigua del sistema (sub-bassa de regulació) i, en paral·lel, un sistema al qual es pot conduir aigua l’aigua 
sobrant per tal d’infiltrar-la directament a l’aqüífer (bassa d’infiltració). D’aquesta manera, mitjançant la 
infiltració sostinguda d’aigua neta, es reduirà amb el temps la concentració d’agents contaminants en 
l’aqüífer superior. Aquest sistema, per tal de ser sostenible, ha de garantir la presència constant d’aigua a 
cota 1 sobre el nivell del mar. Malgrat la irregularitat del règim de pluges en el nostre context, aquest 
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objectiu pot ser molt fàcilment assolible mitjançant la reutilització de les aigües de drenatge de les obres de 
grans infraestructures que trobem a l’àmbit (metro i tren d’alta velocitat). Aquestes garanteixen una 
aportació constant i suficient per tal de mantenir els nivells d’aigua necessaris pel funcionament del sistema. 
L’aigua que no s’infiltri alimentarà els cursos d’aigua superficial com les sèquies, canals, regs i llacunes, 
desguassant, en cas necessari, mitjançant un sobreeixidor al curs del Llobregat. 

Drenar a través del sistema hidrològic en superfície 

La proposta preveu un sistema de drenatge “natural” que funciona quan els nivells estiguin massa alts. Les 
sèquies i canals existents, i si cal algun de nou, han de fer de sobreeixidor de l’aqüífer quan el nivell freàtic 
pugi més d’una determinada cota bé sigui per causes naturals o artificials. Aquest sistema funciona de 
forma natural, amb la mínima necessitat de bombaments i comportes. Des del punt de vista dels criteris de 
disseny, la proposta situa la cota de la làmina d’aigua dels canals a cota 1 metre sobre el nivell del mar. 
Aquesta cota és, aproximadament, a dos metres per sota de la cota dels aparcaments soterrats. D’aquesta 
manera, en pujar el nivell freàtic per l’aportació extraordinària d’aigua a l’aqüífer superior, aquest pot drenar 
naturalment pel sistema de canals i regs amb un marge suficient fins arribar a afectar les construccions 
soterrades (aparcaments). 

1.2.  Producció i distribució d’energia 

QUÈ: 

Les actuals condicions econòmiques i les previsibles dificultats futures en la obtenció de fonts d’energia 
mitjançant matèries combustibles fòssils fan pertinent replantejar els actuals sistemes de producció 
d’energia i consum per a àrees urbanes de nova implantació. L’ús de fonts renovables per a la producció 
d’energia i l’optimització dels sistemes de distribució de la mateixa són dos dels objectius de la proposta. 

COM: 

Pel que fa a la producció d’energia, un cop considerades totes les alternatives, s’ha optat per un sistema 
mixte de producció tèrmica centralitzada (District Heating, DH) i  un sistema de refrigeració descentralitzat 
per energia geotèrmica (Ground Source Cooling Pump, GSCP). Les condicions climàtiques de l’àmbit i una 
primera aproximació de la inversió necessària per a la instal·lació d’ambdós sistemes aconsellen la resposta 
als cicles de fred i calor mitjançant sistemes separats per a cada uns d’ells. Tot i que existeix la possibilitat a 
dia d’avui d’instal·lar sistemes centralitzats de producció tèrmica i refrescament, els estudis de viabilitat 
econòmica que s’han fet per a la implantació d’aquest sistema al Prat Nord (documentació facilitada per 
l’ajuntament), no ho aconsellen. Per altra banda, els sistemes GSCP són tan més eficients con més 
extremes són les temperatures a l’hivern (veure Annex II de producció d’energia geotèrmica) i , per tant, no 
s’aconsella el seu ús per a l’escalfament durant l’estiu en les nostres condicions climàtiques. 

Pel que fa a la producció i distribució d’energia tèrmica, aquesta es realitza en un planta única (situada en la 
primera fase de la proposta)) de cicle combinat entre gas natural i energies renovables. Es preveu la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a algunes zones de protecció de la infraestructura viària i a la 
coberta dels edificis terciaris. També es contempla la possibilitat de comptar amb l’energia produïda per 
quatre aerogeneradors. Malgrat tot, la proximitat de l’Aeroport del Prat i les conseqüents servituds de 
protecció que se’n deriven, impossibiliten la seva inclusió dins de l’àmbit i per sota de la C-32. El parc fluvial 
del riu Llobregat aigües amunt es perfila com la localització òptima d’aquests aerogeneradors. Segons els 
estudis realitzats, amb l’aportació d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica), pot arribar-se a un 50% 
d’autosuficiència energètica pel que fa a l’ús residencial. Pel que fa a la seva distribució, es preveu la 
instal·lació d’una doble galeria de serveis que passen pel traçat de la gran via i la ronda. D’aquí el sistema 
distribueix en forma d’arbre cap a l’interior del teixit urbà. 

El sistema de refredament per energia geotèrmica (GSCP) és especialment eficient per unitats d’edificació 
d’uns 10.000 m2 de sostre com a mínim. Per aquest motiu es considera idoni per a les zones d’ús 
exclusivament terciari, en les quals la gestió centralitzada per illes d’aquest sistema pot resultar més fàcil 
(3). Es tracta d’un sistema d’intercanvi de temperatura entre l’aigua de l’aqüífer superior i un circuit tancat 
integrat en una bomba de calor. El fluid dels bescanviadors de les bombes de calor no entra en contacte 
directe amb l’aigua subterrània i únicament escalfa el subsòl per difusió mitjançant la circulació per l’interior 
d’un tub de recorregut tancat. Aquest darrer sistema, molt més estès al nostre territori, pot quedar disposat 
de manera vertical (en perforacions generalment al voltant dels 100 metres de fondària) o de manera 
horitzontal a una fondària compresa entre 1 i 3 metres. Els sistemes geotèrmics poden ser el 50% més 
eficaços que els convencionals per a períodes d’operació de 25 anys. Aproximadament, per a una superfície 
climatitzada d’uns 10.000 m2 es pot aconseguir un estalvi en energia elèctrica d’uns 2000 kWh/dia. Els 
sistemes generen un canvi de temperatura en l’aigua subterrània que es pot convertir en un plomall d’aigua 
a diferent temperatura (més calenta si el sistema s’empra per refrigerar els edificis). La distribució d’aquest 
plomall en l’espai i el temps depèn del grau d’utilització del sistema (en sistemes oberts: cabal i salt tèrmic) i 
del flux regional de l’aqüífer. 
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+ QUE DIVERSITAT= DEFINIR PROPOSTES CONCRETES PER PROBLEMÀTIQUES VARIADES 

Diversitat mitjançant concreció. La realitat a la qual hem de donar resposta és, per sí mateixa, molt complexa.  

La diversitat no és per tant, una qualitat a cercar, sinó una condició necessària resultant de la resposta concreta, 
sintètica i singularitzada a les sol·licitacions del territori. Més enllà d’oferir un ventall de solucions variadament 
genèriques, cal aprofundir en la resposta compromesa amb la realitat concreta en la que s’insereix la proposta. 

2.  Diversitat en l’esfera col·lectiva  

2.1.  El carrer com a construcció de la urbanitat 

QUÈ: 

La construcció urbana del nucli del Prat de Llobregat s’ha fet, històricament, al llarg de carrers. Tan aquelles 
traces que han marcat els límits de les diverses fases de creixement del nucli (Lo Gaiter del Llobregat, 
Verge de Montserrat, Onze de Setembre) com aquelles que donen continuïtat al nucli i el vinculen amb el 
territori (Major/Frederic Soler o Marina / Joan Maragall) han estat sempre vials. El projecte aposta pel carrer 
com a definidor de la identitat urbana. La caracterització dels diversos àmbits de proposta vindrà donada per 
la diversitat de solucions i tipologies d’eixos urbans. 

COM: 

En funció de l’estructura urbana del sector i del contingut de la caixa viària (carrils bus, carril bici, nombre de 
carrils per a trànsit rodat, ample de voreres, aparcament en superfície, etc.) s’han obtingut un seguit de 
seccions tipus que caracteritzen cadascun dels carrers i el doten d’una imatge urbana i una funció 
específica. Són els següents: 

Grans eixos urbans i de relació metropolitana 

La proposta construeix la identitat urbana del sector mitjançant dos eixos cívics de primer ordre, en els quals 
s’acumula gran part de l’activitat terciària, les línies de transport públic i una major densitat de l’edificació. Es 
tracta del cobriment de la C-31 (secció D), la transformació de la carretera a Sant Boi (secció A) i l’eix 
d’accés al nucli urbà des de la C-32 com a prolongació de l’Avinguda del Remolar. 

Eixos cívics d’estructuració interna del sector 

Un dels reptes de la proposta és garantir la continuïtat urbana a entre dos àmbits força diferenciats (àmbits 
on es situa a dia d’avui Tradisa i Carrefour) i que es relacionen de forma diversa amb el nucli urbà 
consolidat. Mitjançant el traçat de dos viaris paral·lels (seccions C i B )a la C-31 i la carretera de Sant Boi, 
queda garantida la continuïtat urbana entre aquests dos àmbits amb, com a mínim, dos viaris continus. 
Sobre aquests eixos s’hi localitzen les dotacions i accessos als grans espais lliures, les parades de metro i 
les línies d’autobús. 

Continuadors de la trama urbana 

A part de la consolidació del pas per aquest àmbit de la Gran Via, autèntic carrer gran de Catalunya, la 
proposta es vincula a escala urbana amb el nucli urbà del Prat mitjançant la construcció d’una malla viària 
especialitzada funcionalment i formal i que dona lliga amb l’estructura viària del nucli urbà existent. La 
proposta dona continuïtat als eixos verticals que històricament han garantit la continuïtat del teixit urbà i la 
seva relació amb el territori (carrer de la Marina / Joan Maragall, Carretera de la Bunyola / Joan Maragall, 
l’Avinguda del Canal i l’Avinguda del Remolar). Aquests eixos es prolonguen dins de l’àmbit (carrers amb 
secció tipus G). Secció A 

Viaris de caràcter local 

El control de l’accés amb vehicle privat és un tema de creixent vigència en les nostres ciutats. La pacificació 
del trànsit en les àrees residencials és un dels temes prioritaris de la proposta i a aquest efecte el teixit urbà 
s’organitza mitjançant la definició d’àrees ambientals (veure punt de mobilitat sostenible de la present 
memòria). Aquestes illes, amb àrees no inferiors a 20.000 m2 de superfície, defineixen sub-illes d’uns 
5.000/6.000 m2 de superfície. D’aquesta manera, el perímetre de les àrees ambientals es defineix per viaris 
més de 20 m. de caixa i en el que es concentra el trànsit més pesant (secció tipus G). A l’interior només hi 
accedeixen viaris de prioritat invertida (secció tipus E) 

La definició dels carrers i el seu caràcter ha estat determinant a l’hora d’establir els criteris d’ordenació de 
l’edificació. Partint de l’estructura de la trama viària i del caràcter de cadascun dels carrers, s’han definit les 
condicions que els seus fronts edificats havien de complir i, per agregació les condicions de les illes. Es 
dona, per tant, una molt estreta vinculació entre l’espai carrer i els criteris de composició de les illes 
edificades, més desenvolupats en el capítol destinat a la diversitat de l’esfera privada. 

2.2.  Equipaments 
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QUÈ: 

Degut a la seva particular localització i accessibilitat la proposta admet una doble lectura: aquella que té a 
veure amb la realitat local del Prat de Llobregat i una altra que vincula el municipi amb el territori metropolità. 
La proposta esdevé així un àmbit d’oportunitat per a la localització d’una banda de noves dotacions d’abast 
territorial i, de l’altra, d’equipaments col·lectius que abasteixin suficientment la nova població resident o 
complementi el sistema d’equipaments locals del Prat de Llobregat.  

COM: 

En la definició del sistema d’equipaments no s’ha cercat la definició concreta del programa de dotacions 
col·lectives, ja que les dinàmiques canviants de població poden introduir al llarg del temps previst per la 
implantació de la proposta escenaris molt diversos. Per contra, el que la proposta ha cercat ha estat la 
definició de certes tipologies de dotacions atenent a les característiques pròpies de les àrees d’equipaments 
col·lectius, tals com la seva relació de permeabilitat amb l’entorn urbà, la intensitat i freqüència d’ús, el 
consum de sòl necessari, la complexitat del seu programa, la fragmentabilitat de la seva arquitectura i 
l’escala d’abast. Considerant aquestes categories la proposta delimita àrees reservades per a dotacions 
col·lectives i els hi atribueix, unes mínimes condicions necessàries que han de complir, d’acord amb 
aspectes com la seva posició relativa, accessibilitat o el seu tamany. 

Per tal de quantificar la superfície total destinada a dotacions col·lectives s’ha considerat el mínim que 
estableix a dia d’avui el nostre marc legal (article 65.3 de la LU per a sectors de sòl urbanitzable). Els 
paràmetres urbanístics del total de la proposta, així com les diverses fases en que s’ha dividit la mateixa 
compleixen amb els requeriments que estableix la llei 

2.3.  Espais col·lectius de consum 

QUÈ: 

L’esfera col·lectiva de la nostra ciutat contemporània ja no es dona únicament en els àmbits de titularitat 
pública (espais lliures, equipaments i carrers). L’aparició de nous hàbits de consum i entreteniment fan 
pertinent la reflexió sobre aquests nous àmbits, formats pels espais comercials i d’oci. 

COM: 

La localització dels nous espais col·lectius ha seguit diversos criteris, tals com l’accessibilitat metropolitana, 
el context urbà i els seu caràcter estructurador a la proposta. D’aquesta manera s’han definit àmbits de 
major intensitat urbana, amb una més alta significació de l’arquitectura sobre els quals es localitzen aquests 
nous espais col·lectius. Són bàsicament dos: 

La façana urbana del cobriment de la C-31 

El nou front de la Gran Via té un caràcter marcadament urbà, amb dos pols de gran intensitat que el posen 
en relació amb el territori: la Porta Llobregat i la Porta Parc Agrari. Les illes que defineixen aquest nou front 
urbà tenen una marcada component comercial, amb una reserva d’un 20% del seu sostre destinat 
exclusivament a usos comercials i una planta baixa de 30 metres de profunditat que possibilita la localització 
de comerç de tamany mitjà. A efectes de significació urbana aquesta planta baixa es configura com a sòcol 
continu amb una secció porticada, situada a façana sud d’una rambla de 25 m. d’amplada amb línies 
d’autobús intermunicipal. Es tracta, per tant, d’un nou eix cívic, central amb la seva posició i que, per l’alta 
atractivitat de les activitats que s’hi situen, ha d’esdevenir un element capaç de vincular el Prat existent amb 
el nou eixample de Nord, des de l’escala urbana amb l’escala metropolitana. 

L’eix del Parc Central  

Una de les preexistències més significatives de l’àmbit és el centre comercial Carrefour. Aquest centre, el 
primer gran artefacte comercial periurbà construït a l’estat, respon a un model d’espai comercial obsolet 
que, a dia d’avui, ha esta substituït per un altre model. Urbanitat, barreja i complexitat funcional així com 
identitat són nous paradigmes característics d’aquests nous models. Amb la proposta ...+ Prat s’ofereix un 
espai col·lectiu de 80.000 m2, que inclou un programa complex i que s’adapta a les particularitats dels seus 
diversos límits amb solucions formals molt complexes.  

Aquesta peça té una molt marcada i clara identitat urbana, definida per una arquitectura que ha d’ésser 
singular però a l’hora adaptada a les particularitats del paisatge deltaic. La fita arquitectònica es troba 
integrada en una estructura d’escala metropolitana com és l’eix d’accés al Prat de Llobregat des de la C-32. 
Sobre aquest eix, que és la prolongació de l’Avinguda del Remolar i que, per tant, té una gran continuïtat en 
la trama urbana del Prat, s’hi localitzen altres arquitectures singulars i usos de caràcter col·lectiu i terciari. A 
diferència de la formalització de la cobertura de la C-31, l’eix del Parc Central no defineix un front continu 
per alineació, sinó una composició diversa i variada d’arquitectures singulars que juguen amb la topografia 
del lloc i amb el propi perfil canviant del carrer. 

En aquesta peça es dona una estreta vinculació entre espai públic i activitat d’oci, ja que es tracta d’un nou 
pol d’activitat estretament vinculat al sistema d’espais lliures de la proposta i que, en la seva mateixa 
arquitectura, mitjançant una coberta accessible, explora els límits entre allò que és públic, de lliure accés o 
privat. 
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La potenciació d’un espai comercial dispers, urbà i de petita superfície 

En el nostre entorn cultural no és possible la construcció d’un espai fortament urbà sense confiar en el 
carrer com a aglutinador de l’activitat econòmica. És per aquest motiu que, més enllà de la definició d’espais 
comercials localitzats i de gran intensitat urbana, cal preveure la localització d’activitat comercial en planta 
baixa del teixit residencial. Lluny de dispersar aquesta estratègia per tota la proposta, es defineixen eixos 
prioritaris de localització d’activitat comercial en planta baixa, majoritàriament en els carrers de seccions 
tipus B, C, G. Com a criteri general s’ha considerat una reserva per a usos comercials al voltant del 10% del 
sostre total de les illes que donen façana a aquests eixos. 

2.4.  Espais lliures  

QUÈ: 

El sistema d’espais lliures proposat té en la seva diversitat una característica essencial. Més enllà d’una 
reserva d’espais lliures continus es proposa la sistematització d’una gran diversitat d’espais específics, 
interpretables des d’una determinada escala, amb funcions potencials concretes associades i amb relacions 
determinades amb el seu entorn urbà específic. 

COM: 

En la ordenació del sistema d’espais lliures s’han seguit els següents criteris: 

 Des del punt de vista quantitatiu, l’estàndard resultant és de 14 m2 d’espai lliure per habitant, molt 
per sobre del que consideren diverses publicacions especialitzades en matèria urbanística.  

 Cal esmentar, a més, que cap part del projecte es troba a més de 400 metres d’espais lliures 
generals, distribuïts en xarxa per tot l’àmbit resseguint el sistema de canals, regs i basses. Més 
enllà de les funcions de drenatge i control de la infiltració sobre l’aigua al subsòl, aquest sistema 
organitza les funcions i la forma dels espais lliures. 

 Cadascuna de les fases en que es divideix el projecte compleix amb escreix amb les 
determinacions de l’article 65.3 de la LU respecte la superfície mínima de reserva de sòl per a 
espais lliures en sectors de sòl urbanitzable. 

Establerts aquests criteris generals, la proposta ofereix un ampli ventall d’espais lliures amb identitat pròpia, 
dels quals els més destacats són: 

 El Parc Central, situat a la confluència entre la prolongació de l’Avinguda del Remolar i la 
cobertura de la Gran Via. Es tracta d’un l’espai lliure d’aglomeració en la part central de la 
proposta, al voltant del qual s’hi localitzen usos amb una forta intensitat urbana: el centre 
comercial, un gran equipament d’escala metropolitana, edificacions en alçada d’ús terciari i el pas 
d’un eix viari de primer ordre, com és la prolongació de l’Avinguda del Remolar. 

 L’àrea equipada del Camí de Can Penyasco, que pel seu tamany i posició pot esdevenir un àrea 
d’oportunitat per a la localització d’equipaments amb un gran necessitat de consum de sòl, tals 
com zones esportives. 

 L’àrea d’accés al parc fluvial, situada a la franja nord de la proposta, en el límit de l’àrea 
urbanitzada i els límits de la C-32. Gràcies a la seva posició propera a l’accés des de la C-32 
aquesta àrea és concebuda com un accés d’escala metropolitana al parc fluvial. Per tal de complir 
aquesta funció s’hi preveuen tot un seguit d’àrees d’estacionament per a vehicles al llarg de la 
Ronda de Llevant i que s’ordenen d’acord amb els eixos de caràcter local del nou eixample 
proposat. Des d’aquesta àrea, entesa com a Park and Ride, s’accedeix a peu o en bicicleta al 
parc Fluvial. 

 El Parc Fluvial és entès amb una doble lectura: en primer lloc, com un espai d’interpretació del 
Parc Agrari que, a partir de l’accés al sector des del Park and Ride i mitjançant el Camí del Sorral  
relligui l’estructura de masies (Cal Misses, Cal Parellada i Can Comas) i camps de cultiu. En 
segon lloc, com un àmbit que, a partir de la cota elevada de la Mota, permeti una lectura de l’espai 
fluvial del riu Llobregat. 

 Els parcs lineals del Canal de la Dreta, entesos com a verds lineals relligats pels cursos d’aigua. 
Aquests dos grans parcs lineals estructuren i relliguen diverses àrees de dotacions col·lectives, 
petits espais lliures de caràcter local i diverses zones habilitades com a zones d’hortes urbanes. 
Aquestes àrees d’horta es situen en paquets no majors de 4.000 m2, distribuïts homogèniament 
per la proposta i amb parcel·les no majors de 600 m2. Es tracta per tant d’un sistema d’espais 
molt vinculats a l’oci familiar i a la proximitat a l’usuari. 

 

3.  Alternatives i model de ciutat. 

3.1.  Compacitat, densitat i diversitat funcional. Els paràmetres urbanístics 
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QUÈ: 

La singularitat de l’àmbit, radica tant en la seva dimensió, com en la seva situació estratègica i bona 
accessibilitat. Per aquest motiu la incidència de qualsevol acció transformadora traspassa l’àmbit 
estrictament municipal, sent una operació d’àmbit metropolità i fins i tot nacional. La proposta d’ordenació 
d’aquesta zona, assignant nous usos, s’ha de resoldre a escala municipal, per la continuïtat de creixement 
del teixit urbà del Prat, però alhora tenint en compte la rellevància que tindrà a nivell metropolità. En aquest 
sentit, el sostre edificable només assumeix tota la seva transcendència si no es considera únicament des 
del mercat immobiliari local del propi municipi sinó des del nivell del mercat de Barcelona ciutat i rodalies. 

COM: 

Densitat i compacitat. Vers una ciutat sostenible. 

A l’hora de garantir la sostenibilitat urbana de les àrees urbanes residencials de nova creació es considera 
que la densitat mínima necessària és de 50 habitatges per hectàrea, amb una edificabilitat bruta al voltant 
de 0,75. Per sota d’aquests valors es considera que els costos d’urbanització i la manca d’una massa crítica 
de població suficient que justifiqui els diversos serveis urbans fan poc sostenible el desenvolupament del 
sector. Malgrat que els usos del sector no són únicament residencials, les densitats resultants són 
raonablement altes, al voltant de 40 habitatges per hectàrea. Si fem l’exercici de calcular la densitat per al 
sòl qualificat com a “Ús predominantment residencial” i la part proporcional del sòl destinat a sistemes per a 
aquest sòl, obtindríem una densitat de 75 habitatges per hectàrea, molt properes a les densitats de zones 
urbanes centrals i compactes.  

Tipològicament, els diversos autors coincideixen en assenyalar que illes d’entre 15.000 i 25.000 mil m2 de 
superfície, subdivisibles en peces de 4.000 o 6.000 m2 de tamany amb viari local interior de prioritat invertida 
garanteixen un equilibri idoni entre zones i sistemes. La tipologia edificatòria dominant a la proposta és la illa 
d’habitatges plurifamiliars de d’alçada mitja PB+4 i una superfície aproximada que oscil·la entre els 5.600 i 
els 6.700 m2, agrupades en àrees ambientals de 4 o 6 illes amb viari local de prioritat invertida com a 
distribuïdor del accessos. 

Pel que fa al sostre terciari de petita superfície, vital per a la consolidació del caràcter urbà d’àrees 
residencials de nova implantació, sembla raonable no sobrepassar una determinada proporció respecte del 
total. Tots els estudis actuals coincideixen en establir que més del 15% de sostre comercial sobre el total pot 
significar un superàvit no comercialitzable per manca de massa crítica urbana. En el nostre cas el sostre 
comercial de petit format significa un 13% sobre el total de nou sostre proposat 

La distribució d’usos: de les àrees especilitzades al model d’eixample d’usos mixtes. 

El PGM de 1976 va reservar els terrenys com a Centre Direccional destinat a l’activitat logística. Actualment, 
l’existència d’altres àrees properes destinades a usos logístics com les ZAL (Zona d’Activitats Logístiques 
del Port de Barcelona) i la zona sud del parc de negocis Mas Blau (empreses tant importants com transports 
Ochoa, Azkar, etc.), fa que no es consideri imprescindible mantenir el usos previstos originalment pel Pla 
General. Per altra banda les bases del concurs estableixen una previsió aproximada de 600.000 m2 de 
sostre per a usos terciaris. Es tracta, per tant, d’una àrea d’oportunitat per a la localització d’un important 
parc de negocis a la proximitat de Barcelona i amb unes condicions d’accessibilitat i centralitat 
extraordinàries. Tanmateix es tracta d’un parc de negocis que haurà que competir en el mercat  immobiliari 
que es genera a l’entorn de la ciutat de Barcelona, principalment amb municipis de l’entorn proper com 
L’Hospitalet, Cornellà o Viladecans, però també amb ofertes d’altres punts de l’àrea metropolitana (Sant 
Cugat, Centre Direccional de Cerdanyola, etc.). i que, a dia d’avui, i amb les previsions per als propers anys, 
no sembla de desenvolupament imminent.  

L`anàlisi del mercat immobiliari (veure Annex II “Memòria Econòmica”) mostra una clara devaluació del preu 
del sòl per a oficines respecte el sòl per a usos residencials, comercials o hotelers en l’entorn de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. La oferta prevista de més de 600.000 m2 de sostre destinat a oficines és molt 
difícil que pugui absorbir-se a curt termini si el model urbà a desenvolupar és el de parc tecnològic. De fet, 
les previsions de construcció de nous centres terciaris a l’àrea metropolitana (plaça Europa, Viladecans, 
etc.) fa que no es pugui precisar un temps d’absorció perquè possiblement és saturarà la demanda. Per 
aquest motiu, la proposta opta per un model urbà d’usos mixtes, en el qual l’ús residencial té un pes molt 
important. No s’opta per la zonificació estricta d’usos sinó pel concepte d’usos dominants amb una relació 
resultant de 45% de sostre residencial i 55% de sostre per a usos no residencials. Per tal de obrir el ventall 
de possibilitats de desenvolupament, el sostre no residencial considera varies alternatives: un 60% del 
sostre no residencial es destinarà a oficines o hotels, un 25% a activitats comercials de petit format, un 10% 
a activitats productives i un 5% a sostre comercial en gran superfície. 

 

3.2.  Alternatives de desenvolupament. Adaptabilitat a les dinàmiques del mercat. 

QUÈ: 

La grandària de l’operació, i més en un context de crisis econòmica, fa que la viabilitat de l’operació estigui 
totalment condicionada per la temporalitat i fases de la promoció. Visualitzar el procés de creixement de la 



 7

ciutat i estimar la viabilitat econòmica significa dissenyar adequadament les fases d’execució, de manera 
que tinguin una autonomia econòmica, i alhora cada nova zona incorporada formi una part de ciutat 
acabada i coherent en sí mateixa.  

COM: 

En la delimitació de les fases de desenvolupament del sector s’han considerat els següents criteris 
elementals:  

 l’equilibri d’aprofitaments entre sectors d’acord amb les càrregues i la prioritat de 
desenvolupament de cadascun d’ells;  

 l’equilibri en la proporció dels usos entre els sectors, d’acord amb les diferents alternatives de 
desenvolupament;  

 la coherència en la forma urbana de cadascun dels sectors amb la ciutat consolidada fins al 
moment, de manera que cada sector assumeixi dins del seu àmbit les cessions d’espais lliures i 
equipaments així com les obres d’urbanització que siguin necessàries per al seu 
desenvolupament. 

Es delimiten quatre sectors que, segons la combinació de la seva successió temporal, poden desenvolupar-
se segons tres alternatives. Cal tenir en compte que la durada de la promoció fa impossible de determinar 
en certesa a data d’avui el comportament futur dels diferents submercats. Per aquest motiu s’han tingut 
especial cura en planificar les fases amb un màxim de flexibilitat. Els trets principals de la delimitació per 
fases són:  

 La fase I, “Front C-31” té una edificabilitat bruta sectorial de 1’10, sensiblement superior a la resta i 
l’ús predominant és el residencial. Es tracta per tant, d’una fase que pretén assegurar el seu 
desenvolupament, ja que en ella es donen un seguit d’accions transformadores que es consideren 
fonamentals per al desenvolupament global de la resta de la proposta i pel municipi del Prat de 
Llobregat (cobriment de la C-31 i reubicació del centre comercial Carrefour). 

 Les fases “Front C-32”, d’ús predominant terciari i “Tradisa I”, d’ús predominant residencial, es 
plantegen com a dos alternatives diferenciades per a la segona fase de desenvolupament del 
sector. Tot i que tenen edificabilitats brutes i càrregues urbanístiques equivalents, es plantegen 
com a dos opcions, una orientada al mercat de l’habitatge i l’altre al mercat del sostre per a 
oficines, a escollir en funció de les possibles dinàmiques del mercat en la segona fase del 
projecte. 

 D’acord amb els criteris establerts en l’Annex II “Memòria econòmica”, en virtut dels quals podria 
resultar difícil comercialitzar sostre destinat a oficines en els propers anys a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, la fase “Front C-32”, marcadament terciària, pot desenvolupar-se en segon, tercer o 
quart lloc. D’aquesta manera es proveeix al projecte d’una certa adaptabilitat temporal, que 
permeti ofertar els 200.000 m2 de sostre destinat a oficines en el moment que es consideri més 
oportú en l’horitzó temporal de desenvolupament de la proposta. 

+ QUE IDENTITAT= CARACTERITZAR AMB LES ATRIBUCIONS DEL CONTEXT 

Contextualitzar i dotar d’identitat han de ser entesos com a dos processos complementaris en la caracterització d’una 
proposta sobre el territori. 

Més enllà de conformar-se amb la seva integració mesurada en el context en el que s’insereix, la proposta ha 
d’aportar noves atribucions, significant-se d’aquesta manera al territori en el que es situa i contribuint a la definició de 
nous significats. La proposta no s’integra, per tant, en el context, sinó que integra atribucions del context a dins de sí 
mateixa.  

L’Eix Central 

4.  Contextualització paisatgística  

4.1.  El paisatge de l’aigua i l’estructura d’espais lliures  

QUÈ: 

Tot i la magnitud de les intervencions transformadores que sobre el Delta del Llobregat tenen lloc, aquest és 
un territori extraordinàriament sensible. L’equilibri entre el subsòl i el sistema hídric de superfície reclama 
una especial cura a l’hora de proposar actuacions sobre la topografia existent. La proposta valora aquesta 
particular condició i tracta de minimitzar l’impacte sobre el subsòl, tot aprofitant les topografies artificials que, 
com a resultat de la construcció d’algunes infraestructures, han tingut lloc en aquest paisatge. 

COM: 

El sistema hidrològic de l’àmbit es vincula íntimament a la ordenació de la proposta. A més d’organitzar el 
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sistema d’espais lliures i equipaments, s’ha tingut present la configuració topogràfica de l’entorn per a la 
definició de les grans obres transformadores.  

Minimització de les accions sobre el subsòl 

D’una banda, s’ha minimitzat la intervenció sobre el subsòl per a la construcció d’aparcaments, aprofitant 
que les infraestructures perimetrals de l’àmbit (la Gran Via i la Ronda) passen a cota superior (cota 12-15 
per sobre del nivell del mar) respecte el pla del sòl  (cotes 6-7 sobre el nivell del mar). D’aquesta manera, 
pot afirmar-se que gairebé el 50% dels aparcaments es poden construir sobre la rasant actual, tot i que 
quedarien sota rasant un cop desenvolupat el sector. La resta d’aparcaments es situarien sota rasant, no 
aprofundint en cap cas, més d’una planta sota el nivell actual del terreny.  

Topografia i paisatge de l’aigua 

Per altra banda, aquesta particular topografia ha estat aprofitada per estructurar l’evacuació d’aigües del 
sector. En situar-se justament en el punt mig entre els perímetres de l’àmbit i a una cota inferior, la recollida 
d’aigües de pluja es realitza a través dels sistema de canals inclosos en l’àmbit.  

VINYETES: 

 Esquema de l’Andro 

5.  Contextualització urbana 

5.1.  La trama urbana en relació al teixit existent 

QUÈ: 

Tot i la seva posició central en l’àmbit metropolità, ...+ Prat no es pot entendre com una peça autònoma 
sobre el territori i que només dialoga amb els elements d’escala territorial. L’estratègia fonamental per tal 
d’assolir els desitjats nivells d’urbanitat en aquest àmbit es basarà en la seva estreta vinculació amb la 
realitat urbana del nucli existent del Prat de Llobregat. Aquesta vinculació es fonamenta en l’enteniment de 
la proposta com a integrant del procés de creixement del nucli urbà, integrant en la proposta els elements 
(traces, tipologies edificatòries, relacions amb els elements de l’entorn, etc.) que històricament han 
estructurat l’evolució urbana del municipi. 

COM: 

Per tal de contextualitzar-se a nivell local, la proposta integra les traces físiques sobre el territori que la 
relliguin amb el nucli urbà i reinterpreta la tipologia del teixit urbà. 

Les traces del territori 

En la ordenació de la malla que estructura la proposta s’han incorporat aquells eixos que, partint del nucli 
urbà i a través del sector de La Seda, poden tenir una certa continuïtat entre les diferents parts de la ciutat. 
Es tracta fonamentalment de  

 l’Avinguda del Remolar, que en la seva prolongació arriba fins al nou accés al Prat des de la C-32 i 
que esdevindrà un eix de primer ordre en l’àmbit local, juntament amb l’Avinguda Verge de 
Montserrat i Onze de Setembre. 

 L’eix Carretera de la Bunyola – Carrer Frederic Soler – Carrer Ferran Puig – Carrer Major, que 
també es prolonga a l’interior de l’àmbit com a eix equipat que relliga el teixit urbà fins a l’accés 
del Parc Fluvial. 

 La Carretera de la Marina que a través del carrer de Joan Maragall que s’introdueix al sector fins 
al punt d’accés al parc fluvial des dels parcs lineals del canal de la Dreta. 

 La prolongació de la Carretera de Ca l’Alaio per sobre de la C-31, tot i no ser un eix amb gran 
continuïtat dins de la trama urbana del Prat de Llobregat, esdevé un element clau per donar 
continuïtat a la trama viària de les fases Tradisa I i II de la proposta. 

Gràcies a la continuïtat d’aquestes traces la proposta supera totes les barreres físiques que a dia d’avui 
dificulten la relació del nucli urbà amb el seu entorn i amb l’àmbit que en un futur ha d’esdevenir l’Eixample 
Nord del Prat. 

La reinterpretació tipològica 

L’estudi de la història urbana del Prat ens mostra aquells trets que caldria considerar en el creixement futur 
del nucli urbà i aquells que cal revisar. Podem afirmar que el creixement urbà del Prat va fer-se fins els anys 
cinquanta del segle passat amb uns nivells de compacitat força elevats (1), en illes tancades tot i que la 
tipologia emprada (cases unifamiliars en molts casos) no significava una congestió de l’espai urbà . A la 
dècada dels seixanta l’illa continua essent el patró essencial que pauta el creixement urbà del Prat (2), a 
excepció feta del Polígon d’Habitatge de Sant Cosme. En aquest cas però, la illa arriba a uns nivells de 
densitat i intensitat tals que en alguns casos es compromet la qualitat de l’espai urbà i les condicions més 
elementals de salubritat dels habitatges. Fins aquest moment, però, les illes continuen presentant un alt 
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nivell de monofuncionalitat i amb unes condicions d’edificació que no faciliten la diversitat del teixit. Les més 
recents operacions de transformació han revisat aquests aspectes i aconsegueixen un elevat grau de 
diversitat tipològica i funcional, tot garantint unes condicions d’assoleiament i ventil·lació òptimes (3). Tot i 
aixó, algunes d’aquestes intervencions es caracteritzen per un intensitat que podria arribar a comprometre 
aquestes intervencions respecte la seva forma urbana resultant. 

Considerant doncs la nostra proposta dins del procés de creixement del Prat, la tipologia emprada seguirà 
els següent criteris: 

 Confiança en el carrer com a generador de la forma urbana i, per tant, ús de la illa com a unitat 
patró del nou creixement. Construcció del perímetre de la illa mitjançant alineació per sobre del 
90%. 

 Confiança en la planta baixa com a generadora d’urbanitat. Ocupació alta, per sobre del 50%. 

 Garantir salubrilitat. Profunditats edificables al voltant dels 14 m. per tal de garantir ventil.lacions 
creuades. 

 Evitar la congestió urbana. Edificabilitats netes no superiors a 2,5 i majoritàriament situades al 
voltant de 2, amb alçades mitges de PB+4. 

 Diversitat funcional, establint, segons la posició de la illa, percentatges mínims d’usos comercials 
en planta baixa i d’altres activitats a la resta de plantes. 

5.2.  La contribució respecte  a la localització dels usos proposats 

QUÈ: 

El model futur de ciutat del Prat passa, entre altres coses, per decidir la distribució espaial de les diverses 
activitats incloses en el desenvolupament del nou sector. Caldrà distribuïr les noves àrees funcionals en 
relació amb l’estructura urbana del nucli, la seva ampliació i la relació amb l’entorn metropolità. 

COM: 

Històricament el nucli urbà del Prat ha tingut dificultats per relacionar-se amb el seu entorn. A més del pas 
de grans infraestructures, la localització de les activitats productives (Poligons de Manso Mateu, Enkalene, 
La Seda, Paperera i Estruch) al voltant del nucli urbà residencial ha consolidat una franja que l’ha aïllat del 
seu entorn. Per altra banda aquells sectors que per les activitats que s’hi desenvolupen, podrien haver afegit 
valor a la imatge urbana del nucli (Mas Blau),  s’han desvinculat del mateix, malbaratant d’aquesta manera 
la possibilitat de sumar sinèrgies entre el nucli residencial i un nou creixement de valor afegit. 

Amb ...+ Prat es generen les condicions idònies per replantejar la distribució espaial d’usos i, per tant, 
redefinir el model de ciutat. 

 La continuïtat del nucli urbà es garanteix mitjançant un eixample en una primera fase d’usos 
majoritàriament residencials, donant continuïtat a la transformació de La Seda, primera acció 
transformadora i de superació de la C-31. 

 L’accés al nucli des de la C-32 (Eix del Parc Central) concentra la major part d’activitats que 
requereixen d’una més acurada definició de la seva imatge urbana. Es construirà d’aquesta 
manera un nou eix cívic d’accés que esdevindrà la nova façana del Prat a dins del context 
metropolità. 

 El pas elevat d’infraestructures viàries d’un intens ús metropolità (C-32 i carretera de l’aeroport) 
pel límit del sector aporta un valor afegit d’aparador sobre el territori que pot resultar de gran 
interès per a la localització d’activitats. Al llarg d’aquests dos fronts s’hi qualifica sòl per a sostre 
d’ús predominantment terciari. S’ha tingut cura, però de limitar el tamany d’aquestes peces per tal 
d’evitar-ne la segregació i disfuncionalitat respecte la resta de la proposta. 

 Finalment, i aprofitant espais més propers a les infraestructures ferroviàries però amb unes 
excel·lents condicions d’accessibilitat des del nucli urbà, s’ha localitzat una reserva de sól per a 
activitats productives de petit format i amb valor afegit. La creixent demanda d’aquest tipus de 
sostre en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana així com la probable reubicació a llarg termini del Polígon 
del Fondo d’en Peixo justifiquen aquesta decisió. 

+Prat model de ciutat al 2030 

5.3.  La contribució respecte  a la localització d’equipaments i espais lliures 

QUÈ: 

El sistema d’espais lliures i equipaments esdevindrà al Prat un instrument essencial per tal de cohesionar 
socialment el nou sector de l’Eixample Nord amb el nucli actual. La ordenació dels nous equipaments i 
espais lliures del sector cerca l’equilibri social, la justa distribució, la continuïtat física del sistema i la seva 
localització estratègica respecte l’escala metropolitana.  
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COM: 

La ordenació del sistema d’espais lliures i equipaments ha considerat tres estratègies elementals: 

Articulació i continuïtat amb el teixit existent 

La reserva d’equipaments situada al llarg de l’Avinguda del Canal, entre el polígon del Fondo d’en Peixo i el 
nucli residencial, constitueix una de les àrees destinades a dotacions col·lectives amb més pes específic al 
casc urbà. Tot i això, la seva posició descentrada i la manca de relació amb la resta d’espais lliures i 
equipaments, no afavoreixen el desplegament de tot el seu potencial. ... + Prat dona continuïtat a aquesta 
peça a través de l’àmbit de la nova estació i de la reserva prevista al sector “La Seda”. D’aquest manera 
s’articula un sistema coherent de dotacions i espais lliures que al llarg de gairebé dos kilòmetres relliga les 
parts de la ciutat, partint de l’avinguda Apel.les Mestres fins a l’accés al Parc Fluvial.  

Vinculació amb els valors ambientals i paisatgístics del Delta 

A més de l’articulació dels equipaments amb el nucli urbà ...+ Prat ha cercat integrar els valors ambientals i 
paisatgístics del delta en el sistema d’espais lliures. L’actuació més destacada per tal d’aconseguir-ho ha 
estat la ordenació d’una topografia artificial per sobre de la Ronda de Llevant, per tal d’introduir el Parc 
Fluvial del Llobregat en l’interior de la proposta. La presència d’un curs d’aigua amb cabal constant al llarg 
de tot el sistema d’espais lliures de la proposta (veure capítol sobre el cicle de l’aigua de la present 
memòria) possibilita les condicions ambientals necessàries per a la pervivència d’espècies vegetals i 
animals pròpies dels paisatges fluvials. Per altra banda, la reserva d’espais destinats a hortes urbanes 
introdueix un tipus d’activitat molt arrelat culturalment i paisatgística en l’entorn deltaic. 

Localització vinculada a l’escala metropolitana d’ús 

Finalment cal considerar que l’encaix de la proposta a nivell metropolità només es veurà reforçat mitjançant 
la localització d’equipaments d’escala supramunicipal que situï l’àmbit en l’imaginari col·lectiu metropolità. 
Més enllà de la oferta de nous llocs de treball (entre 20.000 i 30.000) que caracteritzin aquesta peça com a 
un espai d’ocupació, convé ofertar serveis i dotacions col·lectives supramunicipals que incrementin 
l’intercanvi d’usuaris entre l’entorn del Baix Llobregat i el municipi del Prat. Amb un horitzó de 20 anys 
sembla arriscat en aquest moment definir amb concreció el tipus d’equipament concret a proposar. La 
proposta, pot, en canvi, definir les condicions dels mateixos i la seva posició relativa. Considerant 
l’accessibilitat en transport públic i privat que requereix aquest tipus de dotació, així com el seu paper dins 
de la mobilitat metropolitana i el rol com a fita urbana, s’han proposat dos grans àrees per a la localització 
d’aquestes peces. Situades als extrems del nou front de la C-31 i de la carretera de Sant Boi, aquestes 
peces construeixen una bipolaritat territorial sobre el nou eix de relació amb tots els nuclis urbans del Delta 
del Llobregat i que, amb el nom de Porta del Llobregat i Porta del Parc Agrari, esdevindran les fites urbanes 
d’accés al Prat a través del Carrer Gran del Delta, la nova Gran Via. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Consorci Prat Nord 
 

Organisme que convoca el concurs 

 
Concurs d’idees amb intervenció de Jurat i en dues fases, per a la selecció d’una proposta 
que hauria de servir de base per a redactar un document que recolliria les directrius i 
estratègies que ordenaran l’àmbit del centre direccional i entorn 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Restringit (per invitació) 
 

Composició del jurat 

 
Internacional 

Naturalesa del jurat 

 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Menció especial 

Data de resolució del concurs  
11 de desembre de 2008 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
...+Prat 
 

Autor/Autors UPC 
 
Adolf Sotoca Garcia 
 

Altres autors 
 
Oscar Miguel Carracedo García-Villalba 
 

 


