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RESUM 

 

 

El present projecte final de grau representa una proposta d’adaptació i canvi d’ús en l’edifici central del 

complex industrial de Can Bagaria situat al municipi de Cornellà de Llobregat, Barcelona. 

La fàbrica de Can Bagaria està situada a la carretera d’Esplugues de Cornellà, sent una de les 

avingudes més importants de Cornellà i eix de connexió entre les ciutats veïnes. 

La proposta del projecte consisteix en una primera part de recerca i documentació de l’edifici i 

representació gràfica del seu estat actual. I una segona part consistent en una proposta gràfica 

d’adaptació i canvi d’ús en un espai gastronòmic en el qual es poden trobar un mercat, aules taller, sala 

de conferències i un restaurant, a més de dotar al complex d’un espai exterior peatonal i accessible als 

ciutadans, convertint l’antiga fàbrica modernista en un punt de trobada culinari del Baix Llobregat. 
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1_INTRODUCCIÓ 

 

1.1 OBJECTE D’ESTUDI 

L’objecte d’estudi d’aquest projecte consisteix en una proposta d’adaptació i canvi d’ús d’una antiga 

fàbrica modernista continguda en el complex industrial de Can Bagaria, ubicada en el municipi de 

Cornellà de Lobregat, a la província de Barcelona. Actualment en propietat de l’ajuntament de Cornellà 

mitjançant l’empresa Pro-Cornella, promotora de l’urbanisme de la ciutat. El complex està situat en el 

número 169 de la carretera d’Esplugues, avinguda principal de la ciutat i eix de connexió entre les 

ciutats veïnes a Cornellà.  

El conjunt de Can Bagaria té una superfície total de 16.824 m². El complex està format per quatre 

edificis, tres de perimetrals i un central amb quatre naus en planta baixa de 6 metres d’alçada lliure, 

amb 3.512 m² de superfície construïda. Sent aquest edifici el d’objecte d’estudi del projecte. 

La proposta d’adaptació i canvi d’ús del recinte industrial consisteix en la creació d’un punt de trobada 

gastronòmic dins de la ciutat i la comarca del Baix Llobregat. L’edifici incorpora un mercat de 2.489 m² 

amb un total de 72 parades de 12,5 m² cadascuna, dos aules taller de 57 m², una sala d’actes de 69 m² 

i un restaurant de 185 m² 

 

1.2 PERSONES QUE INTERVENEN 

Redactor del projecte: Raül Gómez Gómez 

Tutor del projecte: Rafael Marañon González 
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2_ANALISIS HISTÒRIC I FUNCIONAL 

 

2.1 CONTEXT I ENTORN 

Bonaventura Bagaria Vidal, nascut el 1875 a Puigcerdà, És l’impulsor d’aquest complex industrial 

portador del seu nom. L’any 1919 la família Bagaria s’instal·là a la ciutat de Cornellà i no es fins el 1922 

que no s’inicien les obres de construcció dels actuals edificis, la construcció dels quals costaria unes 

800.000 pessetes. 

La fàbrica projectada per l’arquitecte Modest Feu, va començar a funcionar l’any 1925, sent una de les 

empreses tèxtils més importants de la zona. L’empresa Bagaria tenia l’exclusivitat en el 

subministrament de mantes als vaixells que anaven cap a a Cuba. La seva producció principal era la de 

fabricació de teixits de llana, cotó i seda. 

Mort el pare en el 1937, l’activitat de la fàbrica va continuar en mans dels seus fills, Bonaventura (1897-

1970) i Eduard (1898-1995), fins que en el 1972 la indústria va deixar de funcionar. 

En  l’arxiu històric de Cornellà es pot trobar la instància presentada para la concessió del permís d’obra 

per part del senyor Buenaventura Bagaria Vidal a l’ajuntament de la ciutat per poder realitzar la 

construcció de diversos edificis d’objecte industrial, així com la resolució adoptada per l’ajuntament 

després de la resolució de la comissió municipal de foment. 

 

Sol·licitud 

Mgco. Sr 

D. Buenaventura Bagaria i Vidal, major d’edat i veí d’aquesta ciutat i domiciliat en la mateixa, carrer de 

Gerona número 53, atentament. 

Exposa: Que posseeix amb façana a la carretera de Cornellà a Fogás de Tordera, a 1460,60m del seu 

origen i a la part esquerra de la mateixa a partir de Cornellà, una peça de terra en la que vol intentar 

construir diferents cossos d’edificis, emplaçats a major distancia de 41 metros de la façana a la 

carretera mencionada, el més pròxim  aquesta, els edificis dels quals seran destinats a ús industrial; i 

per portar a la pràctica el propòsit exposat, es per el que 

Sol·licita: el permís corresponent per en la mencionada peça de terra, que radica en el terme 

municipal del poble del seu corregiment, construir, de conformitat als plànols per duplicats 

acompanyats, els cossos dels edificis que s’ha fet mèrit. Als efectes de les comunicacions que de la 

present instancia poden derivar-se, es designa el veí d’aquesta localitat D. Bartolomé Ribas. 

Gràcia que espera merèixer del recte procedir de V.V. seua vida guardi Déu molts anys. 

Barcelona 22 de Novembre 1920 

 

Resolució 

L’ajuntament que m’honra presidir, en sessió celebrada el dia deu de desembre pròxim passat acorda 

de conformitat en part amb l’informe de l’arquitecte municipal Don Andrés Calzada Echeverría de data 

nou del propi desembre i del dictamen de la comissió de foment del dia deu del propi mes, autoritza a 

vostè per construir els diferents cossos de l’edifici que sol·licita amb destí a usos industrials en el seu 

escrit de data vint-i-dos de novembre últim, en el terreny lindant amb la carretera de Cornellà a Fogás 

de Tordera en aquest terme municipal, per la qual execució de les obres atendrà a les següents 

condicions: 

1- La façana de l’edifici es situarà a la línia indicada en la sol·licitud presentada amb data vint-i-dos 

de novembre últim. 

2- Les aigües brutes de l’edifici seran conduïdes als oportuns pous, els quals es construiran de 

conformitat amb les disposicions legals i sense prejudici a tercers 

3- Sent aquest permís únic i exclusivament per la constricció de les obres sol·licitades, es 

temperarà al compliment de les Ordenances municipals vigents i acords presos per 

l’ajuntament, donant-li un plaç de sis mesos per començar les obres, passat el qual s’entendrà 

per caducat aquest permís. 

4- Abans d’iniciar les obres acreditarà el sol·licitant haver satisfet en la recaptació d’aquest 

ajuntament la quantitat de cinc mil vint-i-cinc pessetes cinquanta i tres cèntims per dret de 

l’arquitecte municipal. 

Cornellà del Llobregat a sis de gener del mil nou-cents vint-i-u. 

L’alcalde, Vicente Llivina Fernández. 
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2.2 L’ARQUITECTE 

Modest Feu i Estrada va néixer a Santa Maria de Sants el 1870 a Barcelona i morí el 1933. Arquitecte 

modernista i posteriorment noucentista. Modest Feu, que era natural de Santa Maria de Sants, va dur a 

terme la major part de la seva producció arquitectònica als barris de Sants, Hostafrancs i Les Corts, 

actualment pertanyents als districtes de Sants-Montjuïc i Les Corts de Barcelona. 

També va realitzar una notable producció arquitectònica a Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de 

Llobregat, Igualada, Molins de Rei o Sant Andreu de la Barca entre altres. 

 Titulat el 1893, a la seva primera època, va destacar per les seves Obres Modernistes: Casa Ramon 

Pujol (1901-1902), Casa Consol Grassot (1902), Casa Jaume Estrada (1906), Fàbrica Gras (Can Gras) 

(1906), Fàbrica Trinxet (Can Trinxet) (1907-1916), Casa Joaquim Pau i Maria Benosa (1912), Cases 

Capdevila i Amigó (1913-1922)... 

Amic íntim d'Antoni Gaudí, va dissenyar diversos mosaics per als seus projectes. 

La Fàbrica Trinxet també va ser una obra conjunta amb l'arquitecte modernista Joan Alsina. 

La decoració de les llindes de la Casa Joaquim Pau i Maria Benosa presenta clares arrels modernistes 

d'influència centro-europea, tant al vienès (Sézession) com al muniquès (Jugendstil). 

Modest Feu va destacar per la seva aportació eclèctica dins el Modernisme, principalment pel què fa a 

la decoració i els elements arquitectònics. 

 A la seva segona època, va evolucionar cap al Noucentisme, influenciat per les tendències del 

moment. I va fer algunes Obres Noucentistes destacades i conjuntes amb arquitectes com Adolf 

Florensa (Casa Joaquim Teixidó, 1924-1928). 

De la mateixa època, no obstant, són altres obres catalogades de modernistes com els Magatzem 

Figueras (1916), la Fàbrica Bagaria (1922) o la Casa Pedemonte (1930-1931).  

 Modest Feu va ser catalanista i algunes de les seves obres porten els símbols de la senyera, les 

quatre barres, com al Celler de Can Julià de Sant Andreu de la Barca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/obres-modernistes/
https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/arquitectes-relacionats-antoni-gaud%C3%AD-i-cornet/
https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/arquitectes-relacionats-joan-alsina-i-ar%C3%BAs/
https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/obres-modernistes/
https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/obres-noucentistes/
https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/arquitectes-relacionats-antoni-gaud%C3%AD-i-cornet/
https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/arquitectes-relacionats-antoni-gaud%C3%AD-i-cornet/
https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/obres-noucentistes/
https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/obres-modernistes/
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2.3 CRONOLOGIA 

 

 

 

Època Modernista 

Època Noucentista 

 

 

 

 

Casa Consol Grassot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Mique Tusset 

Magatzems Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fàbrica Germans Climent 

  

Casa Domènec Vila i Jané Casa Joaquim Pau i Maria Benosa 

  

  

  

Any Obres i títols 

1893 Titulat en Arquitectura 

1901 Casa Ramon Pujol (Barcelona) 

1902 Casa Joaquim Pau i Badia (Barcelona) 

1902 Casa Consol Grassot (Barcelona) 

1906 Casa Jaume Estrada (Barcelona) 

1906 Fàbrica Can Gras (Hospitalet) 

1907-1916 Fàbrica Can Trinxet (Hospitalet) 

1911 Casa Miquel Tusset (Barcelona) 

1912 Casa Joaquim Pau  i Maria Benosa (Barcelona) 

1913 Casa Modest Sagalés (Barcelona) 

1916 Magatzems Figueres (Molins de Rei) 

1917 Casa Alvaro Capdevila i Amigó (Barcelona) 

1918-1933 Casa de Domènec Vila i Jané (Barcelona) 

1922 Casa Andreu Capdevila i Amigó (Barcelona) 

1922 Fàbrica Can Bagaria (Cornellà) 

1922  Casa Antoni Pi de la Serra I (Barcelona) 

1922 Casa Gran (Barcelona) 

1924-1928 Casa Joaquim Teixidó (Barcelona) 

1925 Celler de Can Julià (Sant Andreu de la Barca) 

1925 Fàbrica Germans Climent (Barcelona) 

1926 Casa Antoni Pi de la Serra III (Barcelona) 

1928-1932 Conjunt de vivendes Ptge Jordi Ferran, Ptge Madrona Piera, Ptge Pere Rodriguez 

(Barcelona) 

1931-1934 Conjunt de vivendes Ptge de Xile (Barcelona) 
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2.4 LA VOLTA DE MAÓ I TIRANTS DE FERRO 

Una de les característiques principals de l’estructura de l’edifici resideix en les seves voltes atirantades 

amb ferro, sistema força emprat en l’arquitectura de l’època. 

Una part important de l’arquitectura industrial que a Catalunya es realitza a l’època del modernisme es 

basa en l’aplicació d’una nova técnica com a solució estructural; les voltes de maó amb tirants de ferro. 

Aquesta nova estructura arquitectònica es fonamentava en equilibrar les empentes de la fàbrica de 

maó per tirants de ferro, encreuant l’espai o bé amagats en la grossària dels murs en comptes de fer 

servir les tradicionals masses constructives com a contrafort. Es tractava de combinar l’obra de maó 

amb el ferro, de forma que aquella formés amb els murs i cobertes les parts subjectes a compressió, 

emprant el ferro amb tirants per tal de dominar els esforços oblics que es desenvolupessin. Tant les 

voltes de maó com els tirants de ferro constituïen pràctiques tradicionals de l’arquitectura catalana. La 

novetat consistia en la seva combinació, formant una estructura compensada i inseparable. Les 

solucions amb tirants a la vista podien consistir simplement en estructures de voltes en una combinació 

d’arcs i voltes. 

 

 

 

 

 

Amb aquest sistema, segons un gran rigor tècnic i matemàtic per calcular la forma i la fletxa de les 

voltes i la forma i secció dels tirants, allò que es pretenia era cercar sistemes de cobriment lleugers i de 

grans llums, per recrear una certa poètica de les formes i espais coberts de volta. Això té precisament 

la seva plasmació més important en els edificis fabrils d’aquesta època, en que es combinen les 

necessitats de l’arquitectura industrial, lleugeresa, grans espais lliures, amb la disposició i 

perfeccionament d’una tècnica i unes formes definides.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 LES FÀBRIQUES MODERNISTES 

El modernisme introdueix en l’arquitectura industrial notables modificacions, enriquint els valors 

purament artístics, alhora que tracta de solucionar, d’acord amb la nova situació social i cultural, tant 

les façanes com altres elements exteriors. 

El modernisme passa a donar al mateix temps, una major serietat als edificis, de manera que la façana 

perd el seu valor superposat. La valoració que, en tot cas es vulgui donar a certs elements, com a 

accent representatiu, es carrega als cossos de l’edifici dedicats a oficina o a la porteria, que surten 

d’aquesta forma al pas dels visitants. L’arquitectura, amb un espai lliure i més homogeni, passa a 

subratllar la variació en els processos industrials, amb la seva major mecanització. Això serà possible 

amb la utilització de peces de ferro colat prefabricat, la utilització d’armadures de ferro i les voltes de 

maó. 

A partir del 1900 aproximadament, el modernisme pren uns trets que l’aparten, substancialment i de 

manera progressiva de l’esperit del segle XIX. Ben entrat el segle XX, els edificis industrials es 

continuaven dissenyant d’acord amb paràmetres d’allò que era la modernitat. Això no obsta perquè 

s’acceptin, explícitament o implícitament, alguns aspectes de la nova concepció de l’espai. 
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3_L’EDIFICI 

 

3.1 LA FÀBRICA DE CAN BAGARIA 

Seguint l’influencia de l’arquitectura belga i anglesa de l’època per la construcció d’edificis industrials, 

es van utilitzar totxo vist i la forja per el que fa a l’estructura i la decoració. El vidre quedava limitat a les 

claraboies situades a la coberta de les naus per aconseguir una il·luminació interior diürna. 

Can Bagaria es tracta d’un edifici d’estil modernista, de planta aproximadament quadrada. La façana 

principal respon a un marcat eix de simetria sobre la porta principal d’accés, que queda ressaltat per 

una petita torreta a la coberta. La resta de la façana esta construïda a base de fàbrica de maó, amb un 

espessor de 30 cm a base d’aparell anglès i flamenc, predominant les pilastres acabades amb pinacles 

amb formes geomètriques.  

La tipologia constructiva consisteix en pilars de forja i pilastres de fàbrica de maó, voltes pròximes a la 

de quatre punts, parets interiors de carga de fàbrica de maó de gran espessor, perfils metàl·lics 

(jàsseres i biguetes), parets de tancament de fàbrica de maó de gran espessor, coberta de teula àrab a 

dos aigües i coberta ondulada de rajola ceràmica. 

Totes les parets interiors i els sostres estan enguixats i pintats. La fusteria de les portes és de fusta 

massissa, de dos fulles la principal i d’una fulla les d’accés a les naus des de l’interior de l’edifici. Les 

de accés des de l’exterior (tres en cadascuna de les façanes i una en la posterior) són de serralleria 

metàl·lica. 

L’edifici nomes consta de dos finestres amb marc de ferro, que es troben a la façana principal 

Els forjats en el vestíbul i el passadís central són de perfils metàl·lics, amb entrebigat a base de doblat 

de rajola ceràmica. 

L’edifici consta de sis escales. L’escala d’accés al despatx en planta altell es de dos trams, de volta a la 

catalana, amb baranes de fusta i graons de rajola ceràmica. En la planta altell es troben les altres cinc. 

Des de el despatx hi surt una de volta catalana d’un tram amb barana metàl·lica, des de la qual arribem 

a un estret passadís on hi ha dos petites habitacions amb finestres a la façana principal. De la part 

central del passadís hi surt una altra escala metàl·lica per la qual es pot accedir a la coberta. 

Les altres tres escales es troben a la part posterior de l’edifici, al final del passadís central; la primera, 

d’un sol tram és de fusta i porta a una plataforma elevada aproximadament un metre per sobre del 

forjat de planta altell. 
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En aquesta plataforma hi ha una escala de dos trams de volta catalana que arriba fins el nivell de la 

coberta ondulada. Des de aquí, transcorre part d’ella per l’interior del dipòsit, on hi ha una escala de 

cargol de fusta. 

El paviment esta realitzat a base de morter de ciment, amb un espessor d’uns 7 cm. 

Dins de l’edifici principal hi ha dos tipus de coberta, la que més predomina es la de teula àrab a dos 

aigües, sobre cada eix de pilars, amb cambra d’aire que la separa de les voltes. En el centre de les 

voltes hi ha un lluernari que sobresurt del plànol de la coberta, que facilita l’entrada de llum a l’interior 

de les naus. Les teules estan col·locades amb morter de cal, col·locant les teules sobre rastells de 

fusta. Sobre la zona central de l’edifici la coberta es ondulada, a base de un doblat de rajola ceràmic i 

morter de cal. Els canalons de recollida d’aigua estan situats sobra cada eix de pilar de tot l’edifici. 

Existeixen dos elements característics exteriors de l’edifici que li donen personalitat, un d’ells es la 

torreta de la façana principal, sobre la porta principal,  formada per quatre arcs de mig punt amb una 

volta, tallada per els quatre arcs, i coberta amb un trencadís. Esta realitzada a base de fàbrica de maó i 

enguixat interiorment. L’altre element exterior característic és la torre dipòsit situada al final de la 

coberta ondulada. Es tracta d’un element simètric, amb dos parts clarament diferenciades. L’inferior 

construïda amb fàbrica de maó vista amb morter de cal, i la part superior també construïda amb fàbrica 

de maó, però revestida amb morter de cal. 
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3.2 URBANISME  

Can Bagaria és un sòl urbà consolidat. Es un conjunt d’edificis, però només tindrem com a objecte 

d’estudi la nau central.  

Aquest complex industrial es troba situat entre els carrers Bagaria i el carrer d’Iscle Soler, aquests 

carrers es van construir conjuntament amb la fàbrica, tal i com indica el nom d’un d’ells, dedicat al 

senyor Bagaria.  

Pel que fa als voltants, ens trobem que al llarg de l’existència de l’edifici, hi ha tant edificis d’habitatges, 

industries diverses i zones enjardinades.  

La parcel·la es divideix en (7a) equipaments, (6b) parcs i jardins i (22a) industria.  

Tant la nau principal com les laterals estan considerades com edificació industrial.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 CADASTRE  

La nau objecte d’estudi, fa 3269 m2 de superfície construïda i 3008 m2 de superfície de sòl.  

 

3.4 PROTECCIÓ  

Inclòs en catàleg. Classificació B.  

Protecció ambiental. Classificació C-1.  

 

 

3.5 PROPIETARI  

Públic. Ajuntament de Cornellà de Llobregat. (La nau sud-oest).  

Privat. Pro-cornellà (empresa municipal).  
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3.6 RÈGIM DE PROPIETAT 

  

Propietat horitzontal per parcel·les.  

Article 553-53. Concepte i configuració  

1. El règim de la propietat horitzontal es pot establir, per parcel·les, sobre un conjunt de finques veïnes 

físicament independents que tenen la consideració de solars, edificats o no, formen part d’una 

urbanització i participen amb caràcter inseparable d’uns elements de titularitat comuna, entre els quals 

s’inclouen altres finques o serveis col·lectius, i també de limitacions sobre llur gaudi a favor de totes o 

d’algunes de les altres finques del conjunt.  

2. El règim de propietat horitzontal per parcel·les afecta amb caràcter real les finques o els solars 

privatius i es regeix per les normes específiques d’aquesta secció i, suplementàriament, per les 

d’aquest capítol, d’acord amb la seva naturalesa específica i amb el que disposa la normativa 

urbanística aplicable.  

Article 553-54. Finques de titularitat privativa  

1. Les finques privatives i, si escau, llurs annexos inseparables, pertanyen en exclusiva a llurs titulars 

en el règim de propietat que els sigui aplicable.  

2. Els actes d’alienació i gravamen i l’embargament de les finques privatives s’estenen de manera 

inseparable a la participació que els correspon en els elements comuns.  

3. L’alienació d’una finca privativa no dóna, per ella mateixa, cap dret d’adquisició preferent de 

naturalesa legal.  

Article 553-55. Elements de titularitat comuna  

1. Són elements comuns les finques, els elements immobiliaris i els serveis i les instal·lacions que es 

destinen a l’ús i gaudi comú que esmenta el títol de constitució, entre els quals s’inclouen les zones 

enjardinades i d’esbarjo, les instal·lacions esportives, els locals socials, els serveis de vigilància i, si 

escau, altres elements semblants.  

2. Els elements comuns són inseparables de les finques privatives, a les quals estan vinculats per mitjà 

de la quota de participació que, expressada en centèsims, correspon a cada finca en el conjunt.  

Article 553-56. Limitacions  

Les limitacions a l’exercici de les facultats dominicals sobre finques privatives que imposen el títol de 

constitució o els estatuts, el planejament urbanístic o les lleis tenen la consideració d’elements comuns.  

Article 553-57. Títol de constitució  

1. El títol de constitució del conjunt ha de constar en escriptura pública, la qual ha de contenir, almenys:  

a) La descripció del conjunt en general, que ha d’incloure el nom i l’emplaçament, l’extensió, l’aprovació 

administrativa de l’actuació urbanística en què s’integra, les dades essencials de la llicència o de 

l’acord de parcel·lació, el nombre de solars que la configuren i la referència i descripció de les finques i 

instal·lacions comunes.  

b) La relació de les obres d’urbanització i de les instal·lacions del conjunt i el sistema previst per a 

conservar-les i fer-ne el manteniment, i també la informació sobre la prestació de serveis no urbanístics 

i les altres circumstàncies que resultin del pla d’ordenació.  

c) La relació descriptiva de totes les parcel·les i dels altres elements privatius, que ha d’incloure el 

número d’ordre; la quota general de participació i, si escau, les especials que els corresponen; la 

superfície; els límits, i, si escau, els espais físics o drets que en constitueixin annexos o que hi estiguin 

vinculats.  

d) Les regles generals o específiques sobre la destinació i l’edificabilitat de les finques i la informació 

sobre si són divisibles.  

e) Els estatuts, si n’hi ha.  

f) La relació de terrenys reservats per a sistemes urbanístics i dels declarats d’ús i domini públic, si n’hi 

ha, en cas que la urbanització coincideixi territorialment amb una actuació urbanística.  

g) Un plànol descriptiu del conjunt, en el qual s’han d’identificar les finques privatives i els elements 

comuns.  

2. Les determinacions urbanístiques que contingui el títol de constitució tenen efectes merament 

informatius.  

3. No cal descriure cadascuna de les parcel·les si el règim d’urbanització privada s’estableix per acord 

de tots o d’una part dels propietaris de parcel·les, edificades o no, situades en una unitat urbanística 

consolidada, que ja figuren inscrites en el registre de la propietat com a finques independents, però s’ha 

fer constar, com a mínim, el número que els correspon en la urbanització, la identificació registral, la 

referència cadastral i els noms dels propietaris. 
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4_PROPOSTA D’ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS 

 

4.1 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

L’objecte d’aquest projecte és de fer un canvi d’ús de l’edifici existent i adaptar-lo a un espai 

gastronòmic, on poder trobar un mercat, unes aules taller per realitzar cursos, una sala de conferències 

i un restaurant. Tot això mantenint les façanes i estructura original de l’edifici que li atorga un 

romanticisme característic de l’època modernista a la qual pertany. 

L’edifici de forma quadrada, que en el seu principi constava de quatre naus, dos de centrals i dos de 

més petites, manté les mateixes divisions, però integrant les dos naus centrals en una per acollir el 

mercat , amb 72 parades de 12,5 m² cadascuna. El mercat queda dividit simètricament per la meitat per 

el passadís que en el seu moment feia funcions d’altell i que ara se li han incorporat obertures al 

principi, meitat i final, destinant-lo a eix principal de circulació del mercat. Es suprimeix el forjat de 

l’altell, aconseguint una entrada de llum natural de l’exterior a partir de la nova coberta instal·lada i que 

a l’hora permet visualitzar els arcs que aguanten les voltes. La resta de paraments de fàbrica de maó i 

l’estructura de voltes de maó i tirants de ferro, amb els pilars de forja es mantenen, integrant els pilars 

dins de les parades i com a eix de divisió entre elles. D’aquesta manera s’aconsegueix un recorregut 

circular per tot el mercat, disposant circulacions secundàries per arribar a totes les parades del mercat. 

A les dos façanes laterals i posterior s’obriran entrades al públic, creant accessos enfrontats dos a dos i 

mantenint l’entrada de la façana principal com a accés principal al mercat. 

La nau C es divideix en tres espais, aprofitant els pilars existents, que seran destinats dos d’ells a aules 

taller, on realitzar cursos o formacions de cuina, i una tercera aula i ubicada entre mig de les aules 

taller, destinada per dir-hi a terme conferències o xerrades. 

En la nau D es manté la seva superfície original i es destina a l’ incorporació d’un restaurant. 

En la coberta és on es presenta la major transformació de l’edifici, substituint les teules àrabs de la 

coberta a dos aigües, per teules planes alacantines de color carmí, creant una coberta més vistosa. Els 

lluernaris de policarbonat son substituïts per d’altres de vidres protegits per una segona pell a forma de 

claraboia longitudinal, creant un llum interior zenital, tot ella inspirada en la coberta actual del Mercat 

del Born. 

Per últim, la coberta ondulada central, és substituïda per un cobert metàl·lic, amb teules planes 

alacantines i tancament perimetral vidriat i lamines d’acer, que permet l’entrada de llum natural a 

l’interior del passadís central del mercat. 
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4.2 QUADRE DE SUPERFÍCIES 

PLANTA BAIXA 

Zona Superfície (m²) Total (m²) 

Mercat   

Parades (72) 900,00  

Circulació secundaria 685,92  

  1585,92 

Circulació principal   

Passadís central 162,00  

Passadís perimetral 725,97  

  887,97 

Aula taller 1 56,73 56,73 

Aula taller 2 56,75 56,75 

Sala conferències 69,35 69,35 

Restaurant   

Cuina 25,05  

Sala menjador 148,92  

Lavabo 10,81  

  184,78 

Accés 13,56 13,56 

Vestíbul 39,22 39,22 

Escales 7,47 7,47 

Habitació 1 7,47 7,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ALTELL 

Zona Superfície (m²) Total (m²) 

Escala 7,56 7,56 

Passarel·la metàl·lica 130,29 130,29 

Sala 39,58 39,58 

Escala cargol 3,75 3,75 
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4.3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 4.3.1- TREBALLS PREVIS  

 El primer pas a realitzar per a la rehabilitació de l’espai, és verificar que es tinguin tots els permisos 

necessaris:  

 - Llicència d’obres.  

 - Llicència d’ocupació de via pública.  

 - Llicència de muntatge de bastida.  

 - Pla de Seguretat i Salut aprovat.  

 A continuació, es realitzaran les desconnexions i desviaments de tots els serveis que afectin a les 

obres, es realitzarà el tancament de l’obra i es delimitarà la zona d’aplec dels diferents materials i 

senyalització.  

 Es definiran els accessos i zones de selecció i recollida de materials.  

 

4.3.2- ENDERROCS  

 Una vegada realitzades les operacions prèvies indicades en el punt anterior, començarà la fase 

d’enderroc, consistent en la neteja interior de l’edifici. S’eliminaran totes aquelles particions interiors 

que no afectin als elements estructurals mitjançant sistemes manuals i mecànics.  

 L’enderroc de manera manual dels elements divisoris es farà utilitzant martells hidràulics, prenent les 

mesures preventives necessàries per a evitar esfondraments. S’enretiraran totes les fusteries existents 

interiors així com totes les portes. L’enderroc de paviments es realitzarà manualment amb martell 

picador.  

 La càrrega de runa es farà manualment sobre contenidor i es transportarà a un abocador autoritzat. 

 

4.3.3- SISTEMA ESTRUCTURAL 

FONAMENTACIÓ  

La fonamentació de l'edifici es dedueix que estarà formada per sabates aïllades i  

murs de tancament, construïts probablement amb una base de morter i pedres o obra  

ceràmica. En el moment de començar els treballs de rehabilitació s'haurà de realitzar un estudi  

exhaustiu del terreny, mitjançant provetes, per determinar la dimensió de la fonamentació. 

 

 

 ESTRUCTURA 

 

L’edifici conserva un bon estat estructural, amb murs de càrrega de maons ceràmics, formant  

gruixos d’entre els 30 i els 45 cm i estructura de pilars de forja que sostenen les voltes ceràmiques. 

L’estat general de l’estructura portant es conserva en bones condicions de seguretat, no sent 

necessària la seva rehabilitació i reforç. Les parets de càrrega existents seran revisades en la seva 

totalitat. De totes maneres en cas de trobar esquerdes,  

aquestes es graparan convenientment mitjançant grapes d'acer galvanitzat. 

 

La passarel·la metàl·lica de manteniment del cobert, es realitzarà mitjançant perfileria metàl·lica 

encastada a les pilastres dels murs del passadís central, sobre la qual es recolzarà la passarel·la 

metàl·lica graellada. 

 

 

4.3.4- SISTEMA ENVOLVENT  

  

MUR DE FAÇANA  

  

Es mantenen les façanes de l’edifici intactes degut al seu valor modernista. 

Únicament es modificarà una de les façanes laterals, suprimint un cos d’obra existent, a part de les tres 

obertures per al públic en cadascuna de les façanes laterals i posterior 

Durant el pas dels anys, les façanes han estat sotmeses a agressions atmosfèriques i humanes. Per tal 

d’evitar el deteriorament que podria originar una sèries de lesions patològiques, es farà una reparació i 

manteniment de totes les cares de l’edifici. Aquestes intervencions seran confiades a tècnics qualificats 

i amb assessorament d’una empresa especialitzada. Els treballs de recuperació tenen com a objecte la 

recuperació de la façana en les seves condicions originals, aplicant-hi les noves tecnologies sense 

modificar el color ni formes que l’han mantingut intacte durant el pas dels anys. 

 

 

COBERTA 

 

 La coberta de l'edifici serà rehabilitada i serà una coberta a dues aigües de teula plana alacantina amb  

una inclinació del 15% com estava feta. D'alçada del carener serà de 1,60 m rematat en façana sense 

volada i un canaló central entre cobertes entre les dues vessants d'uns 20cm. per  
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la recollida d'aigües pluvials. El canaló serà d'acer galvanitzat i per protegir la unió del  

canaló amb la coberta es col·locarà una làmina d'estany.  

La recollida d'aigües continuarà a través d'uns baixants verticals del mateix material que  

transcorreran per calaixos d'obra al llarg de tot l'edifici. A la coberta es disposaran les sortides de  

fums i ventilació necessàries per les característiques d’utilització de l’edifici. 

 

 

4.3.6- TANCAMENTS 

 

TANCAMENT VERTICAL EXTERIOR 

 

 Els tancaments verticals , igual que el seu sistema estructural utilitzat, van d'acord amb l'edat de 

l'edifici i el moment de la seva construcció, corresponent a murs de fàbrica de maó ceràmic amb una 

base de pedra que descansa directament sobre la fonamentació. 

 

 

 FAÇANES 

 

Les façanes exteriors , com ja s'ha comentat anteriorment , es mantindran parcialment, excepte les 

noves obertures creades i l’eliminació d’un cos d’una de les laterals. Les façanes d’obra vista amb el 

temps poden perdre el seu esplendor a causa del deteriorament produït pel clima i la contaminació. 

Poden aparèixer taques , perdre el color,..., depenent de la qualitat dels maons i morters que s'hagin 

utilitzat. En tractar-se de materials porosos , l'aigua de pluja pot penetrar i arrossegar substàncies 

nocives per la superfície del mur. Per evitar que aquests danys es presentin, es recórrera  a productes 

hidròfugs. L'acabat de les façanes es realitzarà de la mateixa manera que està actualment,  d'obra 

vista. 

Per seguir amb la línia estètica de l'edifici , es mantindran tot tipus d'ornamentació i cossos 

sortints que presenti l'edifici. 

 

 

DIVISIONS INTERIORS 

 

Tots els envans divisoris es resoldran amb plaques de guix laminat subjectades sobre un  

entramat de perfileria metàl·lica oculta, amb aïllament interior de llana de roca .  

Els conductes de ventilació es formaran amb peces prefabricades ceràmiques rebudes amb  

pasta de guix amb aïllant en els passos de forjat.  

Es prestaran ajudes d’obra per al rebut d'aparells sanitaris i fusteries, tant interior com exterior.  

Per salvar els buits del tancament exterior es formaran els corresponents dintells. 

Les parets interiors  s'acabaran amb pintura plàstica llisa, previ escatat de petites adherències i 

imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda molt fina, empastat de faltes i dues mans 

d'acabat. 

 

 

4.3.7- PAVIMENTS 

 

Tant al vestíbul com a la zona destinada a la circulació del mercat es disposarà d’un paviment tècnic 

elevat per el pas d’instal·lacions acabat amb peces de granit de 40x80 cm amb un gruix de 1,5 cm .  

Tant les aules taller com la sala de conferencia es pavimentarà amb  parquet tècnic elevat de fusta de 

roure. 

En el restaurant també es disposarà d’un paviment de parquet tècnic elevat de fusta de roure a 

excepció de la cuina i lavabo, on es disposarà paviment de gres ceràmic blanc. 

 

Zona comú: La zona de circulació de vehicles estarà acabada d'asfalt llis, els aparcaments  

seran de sauló granític delimitant les places de pàrquing. A la zona d'accés principal, es  

col·locarà un paviment de peces de clinker amb la mateixa tonalitat que els maons de les façanes 

 

 

4.3.8- INSTAL·LACIONS 

 

Es dotarà a l'edifici de les instal·lacions de sanejament, aigua, electricitat , seguretat contra 

incendis i climatització, per tal que l'edifici tingui les condicions necessàries de confort i la categoria 

suficient per acollir  el nou ús al qual es vol destinar . 

 

 

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

 

Es dotarà l'edifici d'una instal·lació completa de fontaneria que subministri tant a les parades del 

mercat, com al restaurant de l'aigua necessària per a la seu correcte funcionament. 

A la instal·lació de fontaneria s'utilitzaran conductes de polietilè reticular per a la distribució d'aigua 

freda i calenta sanitària a l' interior de l'edifici . 
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INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 

Es disposarà una xarxa de sanejament separativa d'aigües pluvials i residual , és a dir que la recollida 

de les aigües pluvials es realitzarà mitjançant baixants independents als baixants que recullen les 

aigües residuals de l’edifici . En separar les aigües pluvials de les residuals es pretén que les pluvials 

siguin reutilitzades i reciclades . La instal·lació haurà d'assegurar la perfecta evacuació tant de les 

aigües pluvials en coberta com de les aigües residuals de banys. Es realitzarà amb canonada de PVC 

amb diàmetre uniforme en totes les columnes i dimensions segons les especificacions que es recullen 

a la CTE DB – HS. 

 

 

INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

 

Les instal·lacions d'electricitat es faran seguint la normativa vigent tant a nivell nacional com municipal, 

i segons les directrius del REBT . 

 

 

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 

Es preveu la instal·lació de climatització completa. La ubicació de les unitats exteriors serà 

a la coberta.  

 

 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

Es realitzaran segons els Projectes específics d'Instal·lacions corresponents . 
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4.4 ORDENANÇA MUNICIPAL DE MERCATS 

 

 

SUBSECCIÓ 4ª. Obres, instal·lacions i serveis 

 

Article 93 

1. Les parades interiors dels mercats han de tenir les següents característiques de construcció: 

a) Les parets que han de limitar les parades han de ser d'obra de fàbrica, d'un mínim de 10 cm de 

gruix. 

b) Els llocs de venda s'han de revestir interiorment en tota la seva alçada amb materials durs, llisos i 

amb poques 

juntes com pot ser marbre, rajola o similars, i sempre han de complir el que disposa la normativa 

higiènico-sanitària 

vigent. 

c) L'estructura de les parades ha de ser autoportant i totalment independent del mercat. 

d) L'estructura de la coberta ha de ser resistent per una sobrecàrrega d'ús de 100 kg/m2 , totalment 

llisa per la 

part superior, ha de garantir la neteja i trànsit de persones, i ha d'estar impermeabilitzada. Així mateix 

els 

materials utilitzats han de complir la normativa vigent en matèria contra incendis. 

e) Al damunt del sostre de les parades, es poden col·locar els motors dels aparells de fred i altres 

elements, que 

han d'estar instal·lats a la part posterior de la parada. 

19/32 

Així mateix, es permet col·locar d'igual forma el cablejat, reòstats i resistències, sempre que quedin 

degudament 

protegits dins de caixes de doble aïllament que garanteixin la seva protecció i la seguretat. 

És obligació dels titulars mantenir el sostre de les parades net de qualsevol element aliè i de brutícia, i 

en cas 

d'incompliment l'Administració municipal pot procedir a la neteja i repercutir el seu cost al titular. 

f) L'alçada de les parades ha de ser de 3 metres fins el punt més alt del rètol o del sostre, sense tenir 

en compte 

ni els motors o instal·lacions de l'apartat anterior, ni determinats elements de l'estructura de suport, que 

Servei 

Tècnic municipal ha d'autoritzar expressament. 

2. En cas de remodelacions parcials o integrals del mercat, els titulars dels llocs de venda han 

d'adequar els seus 

establiments al model que l'Administració municipal proposi, o bé aquell que es reculli a l'acord de 

remodelació, 

formalitzat amb l'Associació de Venedors. 

 

Article 94 

Tant el rètol com la il·luminació de la parada hauran de complir amb els criteris establerts pels Serveis 

Tècnics 

municipals. 

 

Article 95 

La il·luminació del mostrador de la parada haurà de complir amb els criteris establerts pels Serveis 

Tècnics 

municipals. 

 

Article 96 

1. Llevat de comptades excepcions autoritzades pels Serveis Tècnics municipals, si el tancament se 

situa davant 

de la parada, ha de consistir en una persiana metàl·lica enrotllable dins d'un tambor protegit i situat 

darrera la 

faixa de 60 cm d'alçada, destinada al rètol. 

2. Quan l'esmentat tancament hagi de baixar per un pla inclinat, les guies, tant laterals com 

intermèdies, seran 

de tipus desmuntable, s'ha d'adequar un lloc a dintre de la parada per guardar-les. 

 

Article 97 

El paviment del lloc de venda ha de ser antilliscant, s'ha d'aixecar un mínim de 20 cm respecte al nivell 

del pas 

públic, i ha de tenir un pendent d'un 2 per 100 envers a aquest. 

El paviment també haurà de ser impermeabilitzat; aquesta impermeabilització arribarà fins a 30 cm 

d'alçada 

respecte del nivell del paviment interior, sempre d'acord amb el que disposa la normativa higiènico-

sanitària 

vigent. 

Els Serveis Tècnics poden modificar aquestes condicions en casos excepcionals. 
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Article 98 

1. Totes les parades tindran sortida directa del lloc de venda. 

2. Quan la sortida estigui situada davant del lloc de venda, s'ha de realitzar mitjançant un taulell 

abatible de 0'60 

cm d'amplada mínima. En cap cas es realitzarà per sota del taulell. 

 

Article 99 

1. La instal·lació d'aigua als llocs de venda s'ha d'aïllar de la instal·lació general del mercat, mitjançant 

una aixeta 

de pas i un mesurador homologat que en controli el consum, que s'han de situar en un lloc de fàcil 

accés des del 

lloc de venda, 

2. En funció de l'activitat de la parada, és obligatòria la instal·lació d'aigua quan es facin obres en la 

parada o en 

el mercat. 

3. Si el titular ha de malmetre el paviment del pas públic per enllaçar el desguàs amb la xarxa general, 

haurà de 

reconstruir-lo, al seu càrrec, amb peces iguals a les malmeses. 
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Article 100 

1. En funció de l'activitat de venda del lloc, és obligatòria la instal·lació necessària per al 

subministrament 

d'electricitat, aigua i els desguassos. 

2. La instal·lació de subministrament energètics ha de complir la normativa vigent i a més, ha de ser 

realitzada 

per instal·ladors autoritzats. El titular ha d'aportar la documentació que justifiqui la seva legalització, 

d'acord amb 

la normativa vigent en la matèria. 

3. Són a compte dels titulars dels llocs de venda i magatzems, totes les instal·lacions necessàries per 

subministrar aigua, gas, electricitat i per establir línies de comunicació, així com les despeses de 

contractació 

amb les companyies subministradores, de conservació, de manteniment i d'adequació a la normativa 

vigent en 

cada moment. 

4. El subministrament elèctric de cada lloc i magatzem ha de ser contractat particularment pels titulars. 

5. En cas de renovació de la instal·lació elèctrica general, l'usuari està obligat a actualitzar la seva 

instal·lació i a 

connectar la seva línia a la centralització de comptadors en les condicions que el Servei Tècnic indiqui. 

6. Si la renovació de la xarxa elèctrica, comportés la necessitat de canviar la tensió en el 

subministrament, el 

titular de la parada o magatzems ha d'adaptar, pel seu compte, la instal·lació interior, d'acord amb la 

nova tensió 

de subministrament. 

7. Independentment de la xarxa de terres del mercat, cada parada ha d'instal·lar la seva xarxa 

equipotencial per 

les connexions que requereixin els seus aparells i la pròpia estructura metàl·lica de la parada. 

8. Les instal·lacions frigorífiques i de congelació de cada lloc o magatzem han de reunir tots els 

requisits tècnics i 

de seguretat que els són propis, així com disposar de les autoritzacions, legalment exigibles. 

9. Tots els aparells que poden produir aigua pel seu funcionament, han d'anar connectats a la xarxa de 

desguassos general del mercat. 

10. Totes les instal·lacions han de complir la normativa i les directius en matèria d'estalvi energètic. 

 

Article 101 

Els titulars són responsables subsidiaris de totes les empreses i persones que participin en l'execució 

de les obres 

i instal·lacions de la seva parada, pels danys propis o a tercers, que puguin ocasionar, i així mateix, són 

responsables del compliment de la normativa en matèria de seguretat en el treball. 

 

Article 102 

1. És obligatòria la col·locació d'un extintor homologat en totes les parades i magatzems. 

2. Així mateix en el cas d'instal·lació de campanes extractores o similars, és necessària la instal·lació 

de sistemes 

d'extinció automàtica segons la normativa vigent. 

 

Article 103 

Qualsevol element que es posi al front dels llocs de venda haurà de ser al més transparent possible, bé 

sigui 

vidre o un material semblant. 

No obstant això, en aquells casos en què l'activitat dels llocs de venda així ho exigeixi, i prèvia 

autorització 

municipal, i s'hi podran establir excepcions 
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Article 104 

1. La normativa aplicable a la construcció de parades és l'establerta en les presents ordenances i en 

els plànols 

oficials del mercats. 

2. Es defineix com a plànol oficial del Mercat, el de planta, en el qual s'hi especifiquen el número, la 

ubicació i les 

mesures de les parades de venda, locals i altres serveis del Mercat. 
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Article 105 

En tots els casos, sempre s'ha de complir el que disposen les condicions mínimes generals fixades per 

l'Administració competent en matèria higiènico-sanitària. 

 

Article 106 

1. Per a la realització d'obres a les parades sempre és necessària l'obtenció del corresponent permís, 

per a la 

tramitació del qual, l'interessat ha d'aportar la següent documentació: 

a) Plànols de planta, alçats, i seccions, a escala 1:20. 

b) Memòria tècnica. 

2. Cas que les obres a realitzar comptessin amb alguna de les següents característiques, l'interessat ha 

d'aportar 

a banda de tota la documentació abans esmentada, un projecte visat i l'assumpció de la direcció d'obra 

per part 

d'un tècnic col·legiat: 

a) Superfície total superior a 30 m2 ; 

b) Construcció que comporta afectacions a l'estructura del mercat o façanes; 

c) Parada que disposa de soterrani; 

d) Potència elèctrica contractada superior a 15 kW; 

e) Instal·lació per subministrament de gas (gas natural, propà, ...); 

3. Els articles 93 a 106 d'aquesta Ordenança són d'aplicació a totes aquelles parades de mercats que 

s'hagin de 

fer noves, bé per un procés de remodelació (parcial o integral), bé per renovació individual de la parada 

corresponent. 
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4.5 CUMPLIMENT DEL CTE 

 

4.5.1- REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT  

  

SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB SE)  

 El sistema estructural compleix amb els principis bàsics en resistència mecànica i estabilitat, seguretat, 

durabilitat, economia, facilitat constructiva, modulació i possibilitats de mercat.  

L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat Estructural” consisteix a assegurar que l’edifici té un 

comportament estructural adequat davant les accions i influències previsibles a les que pugui estar 

sotmès la seva construcció i ús previst.  

 Per satisfer aquest objectiu, l’edifici es projectarà, es construirà i es mantindrà de manera que 

compleixi amb una fiabilitat adequada i amb les exigències bàsiques següents:  

 - DB-SE Seguretat Estructural  

- DB-SE-AE Accions en l’Edificació  

- DB-SE-C Fonaments  

- DB-SE-A Acer  

- DB-SE-F Fàbrica  

- DB-SE-M Fusta  

 Aquests documents bàsics citats, especifiquen paràmetres, objectius i procediments a realitzar per 

mantenir els requisits mínims de seguretat estructural. Prèviament a l’execució de les obres, s’haurà de 

realitzar un exhaustiu estudi de la situació real de l’estructura, determinant si cal, la necessitat 

d’intervenció.  

  

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB SI)  

 Al tractar-se d’una intervenció en un edifici ja existent, s’ha procurat el compliment del CTI DB SI, en 

els elements de nova intervenció, millorant la protecció ja existent.  

 SI 1- Propagació interior  

 - Compartimentació en sectors  

 Es considera sector d’incendis cada una de les diferents habitacions, circulacions i zones de pas. La 

separació entre aquests, tindrà una resistència al foc tipus EI 90 o superior.  

 - Locals de risc  

Es considera local de ris l’espai on s’ubicarà el comptador d’electricitat. Aquest estarà situat dintre d’un 

armari de resistència al foc EI 30 (risc baix) i s’ubicarà a la planta soterrani.  

 - Espais ocults i passos d’instal·lacions  

 Aquests espais hauran de constar de mecanisme d’obturació automàtica o per altra banda, ser 

construïts amb materials amb la mateixa resistència que l’element travessat.  

 - Compartimentació en sectors  

Es considera sector d’incendis cada una de les diferents habitacions, circulacions i zones de pas. La 

separació entre aquests, tindrà una resistència al foc tipus EI 60 o superior.  

 SI 2- Propagació exterior  

 - Mitgeres, façanes i cobertes: resistència i reacció al foc  

En l’edifici en estudi, no hi ha parets mitgeres ja que és un edifici aïllat, però en el cas que n’hi hagués, 

aquesta paret, garantirà una resistència al foc EI 120. A la coberta, els materials que ocupin més del 

10% de l’acabat exterior, hauran de ser del tipus Broof (t1) així com també hi hauran de ser els 

elements d’extracció de fums, claraboies, etc.  

 SI 3- Evacuació d’ocupants  

 Per tal de garantir la seguretat i el màxim rendiment alhora d’evacuar els ocupants en cas d’incendi, 

s’estudiaran i calcularan els següents condicionants:  

 - Compatibilitat dels elements d’evacuació  

- Càlcul de l’ocupació  

- Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació  

 SI 4- Instal·lacions de protecció contra incendi  

 Existeix un hidrant d’incendis exterior a la via pública que es troba a menys de 100 metres de 

qualsevol punt de la façana accessible, segons el que estableix el Decret 241/94 “Condicionants 

urbanístics i de protecció contra incendi complementaris de la NBE-CPI/91”.  

 SI 5- Intervenció de bombers  



PFG ADAPTACIÓ I CANVI D’US DE LA FÀBRICA CAN BAGARIA 

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA UPC 

21 
 

 En compliment amb el Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendi 

complementaris de la NBE-CPI/91”, al tractar-se d’un edifici on l’altura d’evacuació és menor a 9 metres 

d’alçada, no requereix de condicions més exigents a les ja establertes al CTE DB SI.  

 SI 6- Resistència estructural en cas d’incendi  

 Els elements estructurals principals seran de resistència al foc R 60. La coberta serà de resistència al 

foc tipus R 60. Els elements estructurals secundaris rebran el mateix tractament al foc que els 

principals.  Per a la determinació de la resistència al foc, es prendran els valors establerts que indiquen 

el temps en minuts exigit de resistència al foc davant l’acció representada per la corba normalitzada 

temps - temperatura.  S’adoptaran en tot cas les classes de resistència al foc obtingudes a partir de les 

taules i mètodes simplificats dels annexes E “estructures de fusta” i F “elements de fàbrica” del CTE DB 

SI  

  

 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ (DB SU)  

 En aquest plec de normativa, s’indica quines mesures i intervencions s’han de dur a terme per a unes 

bones condicions de seguretat d’utilització.  

 SU 1- Seguretat enfront el risc de caigudes  

 - Lliscament dels sòls  

Els nous paviments que s’instal·laran a l’edifici, al tractar-se d’ús de pública concurrència, respondran a 

la taula 1.2 del DB-SU. Aquesta indica que per a les zones interiors seques, els paviments hauran de 

ser de classe 1, i per a les zones humides, la classe 2 (ja que tots els paviments tenen un pendent 

inferior al 6%).  

- Discontinuïtat en els paviments  

 El sòl en els espais interiors complirà amb les següents especificacions:  

 o No tindrà juntes que superin els 4 mm.  

o No presenta imperfeccions o irregularitats que suposin un desnivell superior a 6 mm.  

o No hi ha desnivells superiors a 50 mm.  

o El sòl no presenta perforacions ni forats en que es pugui introduir una esfera de 15 mm.  

 - Desnivells  

 Per evitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció als desnivells, forats i obertures entre 

plantes. Aquestes baranes no seran inferiors a 1,10 metres d’alçada i tindran una resistència a la força 

horitzontal de qK>0.8 kN/m  

 - Escales i rampes  

 L’amplada mínima dels trams serà de 0,90 metres, el frontal serà de 0,18 metres i l’estesa de 0,30 

metres. No existiran replans amb graons partits. Les barreres de protecció seguiran criteris anàlegs als 

establert al punt de desnivells.  

- Neteja de vidres exteriors  

 Tots els vidres són accessibles des de nivell de terra interior de l’edifici, ja que majoritàriament són 

finestres practicables. En els casos on hi ha finestres amb vidre fix, es compleix que aquest queda dins 

l’àmbit delimitat pels 85 cm des de qualsevol punt de la vora a una alçada no superior a 130 cm.  

 SU 2- Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat  

 - Impacte amb elements fixes  

 Totes les zones de circulació tenen més de 220 cm d’alçada i les portes més de 200 cm de pas lliure. 

No es col·locaran elements que sobresurtin més de 15 cm en zones de circulació entre 100 i 220 cm 

d’alçada.  

 - Impacte amb elements practicables  

Les portes practicables, una vegada obertes, no interrompran el pas a les zones de circulació, deixant 

una amplada mínima de 2,50 metres.  

 - Impacte amb elements fràgils  

Les superfícies envidriades situades en àrees amb risc d’impacte, garanteixen una resistència a 

l’impacte de nivell 3.  

 - Enganxades  

 No hi ha portes corredisses. En el cas que es plantegés posar-ne en un futur, es garantirà una 

distància major a 20 cm a qualsevol element fix.  

 SU 3- Immobilització en recintes tancats  

 Quan les portes tinguin un dispositiu per al seu bloqueig des de l’interior i les persones puguin quedar 

atrapades accidentalment dins del mateix, existirà algun sistema de desbloqueig de les portes des de 

l’exterior del recinte.  
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 SU 4- Il·luminació inadequada  

 - Enllumenat normal en zones de circulació  

A cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat capa de proporcionar un enllumenat mínim de 

20 lux a zones exteriors i de 100 lux a zones interiors.  

- Enllumenat d’emergència  

 Es disposa d’enllumenat d’emergència. En cas de fallida de la il·luminació normal, està previst que el 

sistema d’emergència segueixi funcionant com a mínim una hora més per tal de permetre la visibilitat 

als usuaris per tal que puguin evacuar l’edifici.  

 SU 5- Seguretat per alta ocupació  

 Aquesta exigència no és aplicable per edificis on es preveu una ocupació inferior a 3.000 persones 

dretes.  

 SU 6- Seguretat enfront del risc d’ofegament  

Aquesta exigència no és aplicable a l’edifici en estudi, ja que no disposa de piscines ni pous.  

 SU 7- Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment  

 Aquesta exigència no és aplicable a l’edifici en estudi, ja que només es basa en zones d’aparcament o 

vies de circulació.  

 SU 8- Seguretat enfront del risc de llamps  

 Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps. Serà necessària la instal·lació d’un 

sistema de protecció contra els llamps de nivell 3 (E=90).  

  

 

4.5.2- REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT  

 

 SALUBRITAT (HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT) (DB HS)  

 L’objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, consisteix a reduir a límits 

acceptables el risc que els usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, pateixin 

molèsties o malalties, així com el risc que els edificis es deteriorin i de que això provoqui que també es 

deteriori el medi ambient en el seu entorn més immediat, com a conseqüència de les característiques 

del seu projecte, construcció, ús i manteniment.  

 El Document Bàsic “DB HS Salubritat” especifica paràmetres, objectius i procediments a realitzar per 

mantenir els requisits mínims i les exigències bàsiques en criteris de salut.  

 HS 1- Protecció enfront de la humitat  

 Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i en els 

seus tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, 

d’escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, 

per altra banda, permetin la seva evacuació sense producció de danys.  

 HS 2- Recollida i evacuació de residus  

El sistema de recollida a la ciutat de Cornellà, és mitjançant contenidors al carrer. 

 HS 3- Qualitat de l’aire interior  

 L’edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres i condicions de disseny 

establerts amb la normativa.  

 HS 4- Subministrament d’aigua  

 L’edifici disposarà dels mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic i amb suficient 

previsió d’aigua apta pel consum de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu 

funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns 

que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control de l’aigua.  

 HS 5- Evacuació d’aigües  

 L’edifici disposarà dels mitjans adequats per extreure les aigües residuals generades dins seu de 

forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.  

 A banda d’aquesta normativa, aquest apartat també complirà els paràmetres de l’article 3 del Decret 

d’eco eficiència 21/2006.  

  

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL (DB HR)  

 Per la protecció dels ocupants de l’edifici de les molèsties ocasionades pels sorolls, i per aconseguir un 

nivell acústic acceptable, es complirà amb les condicions mínimes exigides a la normativa sobre 

condicions acústiques als edificis.  
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ESTALVI D’ENERGIA (DB HE)  

HE 1- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  

 L’edifici disposarà de les instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar 

tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment a la normativa vigent RITE 

(reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis). La seva aplicació quedarà definida al projecte final de 

rehabilitació de l’edifici.  

HE 2- Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  

 L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora 

eficaços energèticament, disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació 

real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les 

zones que reuneixin unes determinades condicions.  

 HE 3- Contribució solar mínima d’ACS  

 En un estudi posterior a aquest avantprojecte, es faria una previsió de la demanda d’aigua calenta 

sanitària o de climatització. Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d’aquesta 

demanda, es cobriria mitjançant la incorporació en els mateixos sistemes de captació, 

emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa temperatura, adequada a la radiació solar global 

del seu emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici.  
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PLÀNOLS ORIGINALS 

ESTAT ACTUAL 

- CROQUIS 

- SITUACIÓ 

- EMPLAÇAMENT 

- VOLUMETRÍA 

- PLANTA BAIXA 

- PLANTA ALTELL 

- PLANTA COBERTA 

- SECCIÓ LONGITUDINAL 

- SECCIÓ TRANSVERSAL 

- PERSPECTIVA INTERIOR 

PROPOSTA 

- CROQUIS 

- ESBOÇOS 

- PLANTA BAIXA 

- RESTAURANT. AULES 

- PLANTA ALTELL 

- PLANTA COBERTA 

- DETALLS COBERTA 

- URBANITZACIÓ 

- ALÇAT SE 

- ALÇAT NE 

- ALÇAT NO 

- ALÇAT SO 

- SECCIÓ LONGITUDINAL I 

- SECCIÓ LONGITUDINAL II 

- SECCIÓ TRASVERSAL I 

- SECCIÓ TRANSVERSAL II 

- ZONIFICACIÓ 

- PAVIMENTS 

- ILUMINACIÓ 

- PARADA MERCAT 

- PERSPECTIVA MERCAT 
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6_CONCLUSIONS 

 

Un cop realitzat aquest projecte final de grau, son varies les conclusions que en puc extreure. La 

primera de totes seria la meva decepció personal per l’equip de govern de la ciutat on visc, ja que és 

vergonyós que un emblema de la ciutat com és la fàbrica de Can Bagaria s’estigui consumint poc a 

poc, entre el pas del temps, els que en fan un mal ús i els que no hi fan res per evitar-ho. 

Però si en algún aspecte en puc estar agraït és en la meva profundització sobre el coneixement 

constructiu de l’època modernista, de la qual fins aleshores només en coneixia la part visual-

arquitectónica, i de la que em considero un admirador. Aprendre com funcionen les seves estructures i 

com combinaven els materials per crear els grans espais necessaris per els úsos industrials requerits. 

Aquest interès per l’arquitectura modernista i un visita al mercat de San Miguel de Madrid van ser les 

meves inspiracions per crear aquest projecte d’adaptació i canvi d’us, on he aprés a dotar a un espai 

interior, com un punt de trobada, on crear una circulació i un ben estar per l’usuari. Sempre respectant 

el simbolisme de l’edifici, part principal del projecte. 

Són moltes les dificultats trobades al llarg de la realització d’aquest projecte. Al enfrontar-te a un repte 

nou com és el cas d’aquest projecte on des de un principi tot han sigut dubtes respecte a l’organització, 

recerca, projectar i d’altres. Però a la fi és aquest l’objectiu d’un projecte final. M’ha servit per anar 

millorar en aspectes a l’hora de treballar, com és el cas de projectar, de treballar l’espai interior, una 

habilitat que durant els estudis no es desenvolupant suficient, però que constitueixen una part molt 

important del treball que desenvolupa un tècnic. Gracies aquesta mancança, he profunditzat més en 

aquest aspecte gracies a la col·laboració d’alguns companys arquitectes que m’han fet veure els seus 

punts de vista. 

La meva forma de treballar i organitzar-me també s’ha vist millorada gracies a la realització d’aquest 

projecte. A planificar la feina i enfocar-la des de un aspecte global, i a partir d’aquí anar centrant-me en 

aspectes més específics i concrets, i veien d’una forma més directe com s’anaven complint aquests 

objectius 

  



PFG ADAPTACIÓ I CANVI D’US DE LA FÀBRICA CAN BAGARIA 

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA UPC 

26 
 

7_BIBLIOGRAFIA 

 

LLIBRES I ARXIUS 

MONTANER Jose Maria, Arquitectura industrial a Catalunya: del 1732 al 1929 

GUTIÉRREZ ORTOLA Gregorio, La industria en Cornellá de Llobregat: 1851-1940 

MOYA BLANCO Lluís, Voltes tabicades 

CAZADO HORADA Gabriel, Mercats de Barcelona 

ETSAB, El Mercat del Born 

AJUNTAMENT DE BARCELONA, Rehabilitació de l’antic mercat del Born 

Arxiu històric de Cornellà de Llobregat 

Ordenança Municipal de Mercats de Barcelona 

Código Técnico de la Edificación 

 

ENLLAÇOS WEB 

tejasborga.es 

mercadosanmiguel.es 

mercadosananton.es 

mercatdelaprincesa.com 

hicarquitectura.com 

wikiartmap.com 

nou.cornellaweb.com 

arquba.com 

 

  

http://www.tejasborja.es/es/catalogo/formatos/tejas/plana_alicantina-4
http://www.mercadodesanmiguel.es/
http://www.mercadosananton.com/
http://www.mercatprincesa.com/
http://hicarquitectura.com/
http://ca.wikiartmap.com/
http://www.cornella.cat/ca/index.asp?idioma=ca
http://www.arquba.com/


PFG ADAPTACIÓ I CANVI D’US DE LA FÀBRICA CAN BAGARIA 

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA UPC 

27 
 

8_AGRAÏMENTS 

 

Aquest projecte ha suposat un repte personal molt important per mi, i es evident que no l’hauria pogut 

tirar endavant sinó hagués sigut per l’ajuda, col·laboració i comprensió d’algunes persones que 

m’envolten.  

Vull donar les gràcies a la meva família. A la meva mare per el seu suport incondicional i per no   

deixar-me rendir en moments de dificultat al llarg de tots aquets anys. Al meu pare per donar-me la idea 

a partir de la qual va sorgir aquest projecte i el seu suport. 

A l’Alberto per fer-me veure l’arquitectura més enllà de línees rectes i colors, i l’aportació del seu granet 

de sorra en aquest projecte. 

Els meus companys de pis i de feina per el seus ànims i suport. 

Aquelles persones que al final han resultat ser una part molt important del projecte i de la meva vida, 

traduint-la en grans moments.  

I també un gran agraïment al Rafa Marañon, per acceptar la meva proposta, apostar per ella i entre els 

dos haver pogut crear un treball del qual em puc sentir molt orgullós. 

Gràcies de tot cor a tothom. 

  



PFG ADAPTACIÓ I CANVI D’US DE LA FÀBRICA CAN BAGARIA 

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA UPC 

28 
 

9_ANNEXES 

 

9.1 FINAL PROJECT: ADAPTATION AND CHANGE OF US OF CAN 

BAGARIA FACTORY (TRADUCCIÓ PROJECTE) 

ABSTRACT  

This Final Project is a proposal for adaptation and change of use in the central building of the Can 

Bagaria industrial complex, located in the city of Cornella de Llobregat, Barcelona.  

Can Bagaria factory is located on the Esplugues road which is one of the most important avenues of 

Cornella, shaft connecting the neighboring cities.  

The proposed project consists of a first part of research and documentation of the building and graphical 

representation of its current state. And the second part consists of a graphical approach to adapt and 

change of use in a gastronomic  space where you can find a market, workshop rooms, conference 

rooms and a restaurant, in addition to provide the complex with an outdoor pedestrian space accessible 

to citizens, transforming the old modernist factory in a culinary  meeting point in Baix Llobregat. 
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INTRODUCTION 

STUDY OBJECT 

The objective of this project is a proposal for adaptation and change of use of an old modernist factory 

from Can Bagaria industrial complex, which is located in the municipality of Cornellà de Llobregat , in 

the province of Barcelona . Currently, the factory is owned by the City council of Cornella by the 

company Pro-Cornellà that promotes urban city. The complex is situated on the 169 of Esplugues road, 

that is the principal avenue of the city and the main connecting shaft between the neighboring cities in 

Cornellà. 

Can Bagaria complex has a total area of 16,824 m². The complex consists of four buildings, three of 

them peripherals and a central one which is in a ground floor and 6 meters in height that consists of four 

diferent units and with 3,512 m² of built area. This last building is the object of study of this project. 

The proposed adaptation and change of use of this industrial complex involves the creation of a culinary 

meeting point in the city and the Baix Llobregat region. The building incorporates a market of 2,489 m² 

with a total of 72 stalls of 12,5 m² each one ,two workshop rooms of 57 m²  each , a conference room of 

69 m² , and a restaurant of 185 m². 
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HISTORICAL AND FUNCTIONAL  

CONTEXT AND ENVIRONMENT 

Bonaventura Bagaria Vidal, born in 1875 in Puigcerda, is the driving force of this industrial complex 

bearing his name. In 1919 the Bagaria family moved to Cornella but the construction of the existent 

buildings didn’t started until 1922. That construction cost only over 800,000 pesetas. 

The factory designed by the architect Modest Feu began operating in 1925 and was one of the most 

important textile companies in the area. The company Bagaria had the exclusivity in the supply of 

blankets to the ships that went to Cuba. Its main production was the manufacturing of woven wool, 

cotton and silk. 

When Bonaventura died in 1937, the factory activity continued in the hands of his sons, Bonaventura 

Bagaria (1897-1970) and Eduard Bagaria (1898-1995), until in 1972 the industry stopped working. 

In the historical archive of Cornellà we can find the petition presented for granting permission to work by 

Mr. Bagaria Bonaventura Vidal to city council to carry out the construction of several industrial buildings 

objects as well as resolution adopted by the Council after the resolution of the municipal Commission of 

Development. 

 

ARCHITECT 

Modest Feu i Estrada was born in Santa Maria de Sants in Barcelona in 1870 and died in 1933. At first 

he was a Modernist architect who later became in Noucentist. Modest Feu who was natural of Santa 

Maria of Sants , carried out the most part of his architectural production in the districts of Sants, 

Hostafrancs and Les Corts Hostafrancs currently belonging to the districts of Sants -Montjuïc and Les 

Corts. 

He also made a remarkable architectural production in Cornella de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat , 

Igualada, Molins de Rei , Sant Andreu de la Barca ... 

Graduated in 1893 , his first period was highlighted by his modernist works : Ramon Pujol House (1901-

1902), Consol Grassot House (1902 ) Jaume Estrada House (1906 ) , Gras Factory (Can Gras) (1906), 

Trinxet Factory (Can Trinxet) (1907-1916), Joaquim Pau i Maria Benosa House (1912) , Capdevila i 

Amigo Houses (1913-1922) ... 

He was a close friend of Antoni Gaudí, so he designed several mosaics for Gaudí’s projects 

Trinxet factory was also teamwork with the modernist architect Joan Alsina. 
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The decoration of lintels of Joaquim Pau i Maria Benosa House presents clear modernism influences 

according to central european currents, mostly from Vienna (Secession) and the Bavarian (Jugendstil). 

Modest Feu noted for his eclectic contribution in the modernism style, mainly in the decoration and 

architectural elements. 

In his second period, he was influenced by the current trends and he developed into the Noucentism. 

He made several noted Noucentistes works and some teamworks with architects like Adolf Florensa 

(Joaquim Teixido House, 1924-1928). 

However, in the same time period, Modest Feu made other works which are classified a modernist style 

like Figueras Store (1916), Bagaria Factory (1922) and Pedemonte House (1930-1931). 

Finnally, note that Modest Feu was a defensor of Catalan culture, and some of his works incorporate 

the symbols of the flag, four bars, like the Celler of Can Julià in Sant Andreu de la Barca. 

 

CRONOLOGY 

 

Any Works and Awards 

1893 Degree in Architecture 

1901 Ramon Pujol House (Barcelona) 

1902 Joaquim Pau i Badia House (Barcelona) 

1902 Consol Grassot House (Barcelona) 

1906 Jaume Estrada House (Barcelona) 

1906 Can Gras Factory (Hospitalet) 

1907-1916 Can Trinxet Factory (Hospitalet) 

1911 Miquel Tusset House (Barcelona) 

1912 Joaquim Pau  i Maria Benosa House(Barcelona) 

1913 Modest Sagalés House (Barcelona) 

1916 Figueres Store (Molins de Rei) 

1917 Alvaro Capdevila i Amigó House(Barcelona) 

1918-1933 Domènec Vila i Jané House (Barcelona) 

1922 Andreu Capdevila i Amigó House (Barcelona) 

1922 Can Bagaria Factory (Cornellà) 

1922  Antoni Pi de la Serra I House (Barcelona) 

1922 Gran House(Barcelona) 

1924-1928 Joaquim Teixidó House (Barcelona) 

1925 Celler de Can Julià (Sant Andreu de la Barca) 

1925 Germans Climent Factory (Barcelona) 

1926 Antoni Pi de la Serra III House (Barcelona) 

1928-1932 Set of Housing Ptge Jordi Ferran, Ptge Madrona Piera, Ptge Pere Rodriguez 

(Barcelona) 

1931-1934 Set of Housing Ptge de Xile (Barcelona) 

 

Modernist period 

Noucentist period 

 

 

THE BRICK VAULT AND IRON BRACES  

One of the main features of the structure of the building consists of its laps fastened with an iron force 

system used in the architecture of the time. 

An important part of industrial architecture in Catalonia carried out during the modernism is based on 

the application of a new technique as a structural solution: brick vaults with iron braces. This new 

architectural structure was based on balance the pushing of vault bricks with iron braces, crossing the 

room or hidden in the thick walls instead of using the traditional mass building like a buttress. It 

combined the brick work with iron, so that formed the walls and roof parts subject to compression, using 

iron straps to dominate oblique efforts undertaken. Both brick vaults and iron braces were traditional 

practices in Catalan architecture. The novelty was in the combination of these two practices, forming 

that way an offset and inseparable structure. Solutions with visible straps could simply consist of vaults 

structures on a combination of arches and vaults.  

With this system, with a high technical rigor and mathematical way to calculate the shape and arrow of 

the vault and the shape and section of the straps, what was intended was the searching of covering light 

systems with a great lighting to recreate a certain poetic in the forms and vault covered spaces. This is 

precisely the most important expression in the factory buildings of that time, that combine the needs of 

industrial architecture (light, large open spaces...) with the provision and improvement of technical and 

defined forms. 

 

 

https://archive.today/o/t3NdZ/http:/www.barcelonahistorico.com/obres-modernistes/
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MODERNIST FACTORIES 

The modernist movement introduces significant changes in the industrial architecture, enriching the 

purely artistic values while trying to solve, according to the new social and cultural situation, the facades 

and other exterior elements. 

At the same time modernism gives more professionalism to buildings, so the front loses its value 

superimposed.  

The assessment, in any case you want to give certain items such as accent representative load the 

bodies of the building devoted to office or goal, you step out of the way of the visitors. Architecture with 

open space and more homogeneous happens to highlight the variation in industrial processes, with their 

greater mechanization. This will be possible with the use of prefabricated pieces of cast iron, iron 

armors and brick vaults. 

From about 1900, modernism takes a few new features that separate substantially and gradually the 

current spirit of the nineteenth century. Well into the twentieth century industrial buildings are still 

designed in accordance with the parameters of what was modern. Yet so accepted, implicitly or 

explicitly, some aspects of the new conception of space. 

 

THE BUILDING 

CAN BAGARIA FACTORY 

Following the influence of Belgian and English architecture of the period for the construction of industrial 

buildings, it was usually used brick and forge iron in the structure and decoration of the building. The 

glass was only used in skylights located on the roof of buildings to achieve a daytime interior lighting. 

Can Bagaria is a Modernist Building, with an approximately square floor. The main façade presents a 

strong symmetry axis over the access door, which is highlighted by a small turret on the roof. The rest of 

the front is built of brick base, with a thickness of 30 cm based on English and flamenco rigging. It also 

presents pilasters finished with pinnacles with geometric shapes. 

The type of construction consists of cast iron pillars and pillars of brick, vaults similar to the four points, 

load interior walls of brick of high thickness, metal profiles (beams and girders), great thickness brick 

closing walls, Arabian tile roof gable and undulating roof of ceramic tiles. 

All interior walls and ceilings are plastered and painted. Wood doors are from solid wood; the main 

access door is made with two wood sheets and the doors of access to the laterals and rear front of the 

building, made of one sheet. The doors from the outside access (three in each of the walls and one in 

the rear) are metallic. 

The building only has two windows with iron frame, which are in the main facade. 

The floors in the foyer and main hallway are metal profiles with folded joist based ceramic tile. 

The building consists of six stairs. The stair access to the office is in two sections, with the Catalan 

vault, with wooden railings and with ceramic tile stairs. We find the other five stairs on the mezzanine 

floor. From the office there comes one of a Catalan vault of  one section with metal railing , from this 

one we reach a narrow corridor where there are two small rooms with windows to the front main. In the 

central part of the corridor goes another metal stairway so you can access the deck. 

The other three stairs are in the back of the building, at the end of the central corridor; the first one, 

which is a single stage, is wooden and has a raised platform about a meter above the floor of the 

mezzanine. In This platform we find a stairway of two Catalan vault sections that reaches the level of 

the undulating roof. From here, much of it takes place inside the tank where there is a wooden 

staircase. 

The floor is made out of cement mortar with a thickness of about 7 cm. 

Inside the main building, there are two types of cover; the most predominant is the Arabian tile gable on 

each axis of pillars with air chamber that separates it from the vaults. In the center of the vaults there is 

a skylight protruding from the plane of the roof , which provides light to the interior of the buildings . The 

tiles are placed with lime mortar, placing the tiles on wooden rakes. Over the central area of the 

building, the roof is undulating and based on a doubling of ceramic tile and mortar lime. The water 

collecting gutters are located on every shaft pillar of the building. 

There are two characteristic  exterior features of the building that give it personality; one of them is the 

turret of the main facade on the front door, consisting of four arches with a vault , carved on four arches, 

and covered with a brittle. This is made of brick and plastered inside. The other exterior element feature 

is the tower tank placed at the end of the undulating roof. It is a symmetric element with two distinct 

parts. The bottom is built with brick mortar lime, and the top also built of brick, but lined with lime mortar. 
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PLANNING  

Can Bagaria is a consolidated urban land. It is a set of buildings, but we’re only going to study the main 

nave.  

This industrial complex is located between the Bagaria street and the Iscle Soler street, these streets 

were built in conjunction with the factory, as the name suggests, one of them dedicated to Mr. Bagaria.  

As to the surrounding area, we find that throughout the life of the building, there have been buildings, 

industries and various gardens.  

The plot is divided into (7a) equipment, (6b) parks and gardens and (22a) industry.  

Both the nave and the aisles are considered industrial building. 

 

LAND REGISTRY  

The building studied is 3269 m2 built and 3008 m2 of land. 

 

PROTECTION  

Included in the catalog. Classification B 

Environmental protection. Classification C-1.  

 

OWNER  

Public. City of Cornella de Llobregat. (The southwest building).  

Private. Pro-cornellà (municipal corporation). 

 

PROPERTY REGIME  

 

Horizontal Property by parcels.  

 

Article 553-53. Concept and configuration. 

1.The regime of horizontal property can be established, by plots, about a group of neighbor states 

physically independent that are considered as sites, built or not, and form part of a residential area that 

share elements of a joint ownership, which include other sites and collective services and also 

limitations about its use in favor of all or some of the other sites of the group.  

2. The Horizontal Property Regime by plots affects the plots or the private sites and is regulated by the 

specific rules of this section, and supplementary by those of this chapter, according to its specific nature 

and with those of the urban normative applicable.  

 

Article 553-54. Private ownership estates.  

1.The private estates and, if necessary, their annexed buildings, belong exclusively to their owners in 

the property regime applicable to them.  

2. The acts of alienation and mortgage and distrait of the private sites spread inseparably to the 

participation corresponding to them in the common elements.  

3. The alienation of a private property doesn’t represent, in itself, any preferential acquisition right of 

legal nature.  

 

Article 553-55. Elements of public property.  

1. Public elements are the sites, the real-estate elements and services and installations destined to 

common use mentioned in the title of the constitution, in which are included the landscaped areas and 

parks, sports facilities, social halls, surveillance services and if necessary, similar elements.  

2. The common elements are inseparable to the private properties, which are bind with the participation 

fee that, expressed in hundredths, belong to each site in the group.  

 

Article 553-56. Limitations  

The limitations to the exercise of the right of property about private sites that impose the title of 

constitution or the statutes, the urbanity planning or the laws have the consideration of common 

elements.  
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Article 553-57. Title of constitution  

1. The title of constitution of the group must be present in the public document, which must contain, at 

least:  

a) The description of the group in general, which must include the name and location, the extension, the 

administrative approbation of the urban actuation in which its integrated, the essential data of the 

license or the agreement of parceling, the number of sites in it and the reference and de description of 

the properties and common installations.  

b) The relation of the urbanization work and the installations of the group and the planned system to 

conserve and maintain them, and also the information about the provision of services no urbanistics and 

the other circumstances resulted from the ordination plan.  

c) The descriptive relation of all the sites and the other private elements, which must include the number 

order; the general participation fee and, if needed, the specials that correspond; the extension, the 

limits, and if needed, the physic spaces or rights that are annexes or vinculated.  

d) The general or specific rules about the destination and suitability for building of the sites and the 

information about if they are divisible.  

e) The statutes, if there are any.  

f) The relation of lands reserved for urban systems and the ones declared for public use, if there are 

any, in case that the urbanization coincides territorially with an urban act.  

g) A descriptive blueprint of the ensemble, in which must be identified the private properties and the 

common elements.  

2. The urban determination that contains the title of the constitution only has informative effects.  

3. There is no need to describe each one of the sites if the regime of private urbanization is established 

by the agreement of all or a part of the owners of plots, built or not, situated in a consolidated urban unit, 

which are already present in the Land Registry as independent sites, but it must be recorded, at least, 

the number that corresponds to them in the urbanization, the registered identification, the cadaster 

reference and the name of the owners. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSED CHANGE OF USE AND ADAPTATION 

Proposal description 

The purpose of this project is to make a change of use of the existing building and adapt it to a 

gastronomic space, where we can find a market, classrooms for workshop courses, a conference room 

and a restaurant. All these changes will be done keeping the original structure and facades of the 

building that give it the characteristic romanticism of the Modernism era. 

The square-shaped building , which initially consisted of four units, two central and two smaller, keep 

the same divisions , but integrating the two central warehouses in one to accommodate a market with 

72 stalls 12 5 m² each. Symmetrically divided in half for the corridor at the last time was loft features and 

now you have included openings in the beginning, middle and end, allocating it to the main axis of 

movement in the market. We will remove the floor of the attic , getting a natural light from the outside 

through the new roof installed which at the same time allows us to visualize the arches which support 

the vaults. The remaining walls of brick vaults and structure of brick and iron braces, with forged pillars 

will be kept, integrating the pillars inside the stalls and working as an axis to divide them. In this way we 

will achieve a circular route around the market, providing secondary circulations to reach all market 

stalls. 

On the two side walls and the rear one, it will be opened entrances to the public, thus creating two 

facing entrances and keeping the main front entrance as the main entrance to the market. 

The C warehouse is divided into three areas, taking advantage of the existing pillars; two of them will be 

workshop classrooms where taking cooking courses, and a third one located between the two workshop 

rooms, designed to conferences or talks.  

The D warehouse maintains its original surface and is used for the addition of a restaurant. 

The deck is where the most important transformation of the building occurs; replacing shingles Arab 

gable roof, to flat roof Alicante tiles in carmine color, creating a more attractive cover. The 

polycarbonate skylights are replaced by others that are protected by a second skin to form longitudinal 

skylight, creating an overhead interior light. 

Finally, central undulating roof is replaced by a metallic cover, with flat Alicante roofs and perimeter 

glazing and steel sheets, which allows natural light inside the aisle market. 
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Box surface 

FIRST FLOOR 

Zone Area (m²) Total (m²) 

Market   

Stalls (72) 900,00  

Secondary circulation 685,92  

  1585,92 

Principal circulation   

Main corridor 162,00  

Perimeter corridor 725,97  

  887,97 

Workshoop clasroom 1 56,73 56,73 

Workshop clasroom  2 56,75 56,75 

Conference room 69,35 69,35 

Restaurant   

Kitchen 25,05  

Dining room 148,92  

Bathroom 10,81  

  184,78 

Access 13,56 13,56 

Hall 39,22 39,22 

Stairs 7,47 7,47 

Room 1 7,47 7,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZANINE 

Zone Area (m²) Total (m²) 

Stairs 7,56 7,56 

Metal walkway 130,29 130,29 

Room 39,58 39,58 

Spiral staircase 3,75 3,75 
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constructive memory  

 

4.3.1 Previous work 

The first step to be made for the rehabilitation of the space is to verify that you have all permits needed:  

- License works.  

- Licence for use of public areas.  

- License assembling scaffolding.  

- Approved Health and Safety Plan.  

Then, there will be detours and disconnection of all services that affect the works, as well as the closing 

of the work and delimit the area of material gathering and signaling.  

To conclude, the access areas and the selection and collection of materials must be defined. 

 

4.3.2 Demolition  

Once the previous works are completed, the demolition phase should begin, consisting of cleaning 

inside the building. All the interior partitions that do not affect the structural elements should be removed 

using manual and mechanical systems. 

The manual demolition of the dividing elements using hydraulic hammers will be done taking the 

preventive measures to prevent landslides. All existing timber parts and interior doors will be removed. 

The demolition of flooring will be done manually with hammer chopper.  

The debris will be manually loaded on containers and transported to a permitted landfill.  

 

4.3.3 Structural Systems  

FOUNDATION  

The foundation of the building points out to consist on isolated shoes and enclosing walls, probably built 

with a base of mortar and stone work or ceramics. When rehabilitation works were begun, there should 

be a study of field using probes, to determine the size of the foundation. 

 

STRUCTURE  

The building retains good structural condition, with load-bearing walls of bricks, forming thicknesses of 

between 30 and 45 cm and structure of pillars supporting the arches forge pottery.  

The general condition of the supporting structure is preserved in good security conditions, not being 

necessary rehabilitation and reinforcement. Bearing walls will be reviewed in their existing entirety. 

Anyway if cracks were found, these should be properly stapled with galvanized steel staples.  

The metal gateway for maintenance of the shed is made by metal profiles pillars embedded in the walls 

of the central corridor, which will rely on the gateway metal grill. 

 

4.3.4 SURROUND SYSTEM  

WALL CRANE  

Remain intact the facades of the building due to its modernist value.  

Only one of the side walls will be removed, removing an existing piece of building, apart from the three 

opening to the public in each of the side and back walls. 

Over the years, the facades have been subjected to atmospheric and human aggression. To avoid 

damage, which could cause a series of pathological lesions, maintenance of all sides of the building will 

take place. These interventions will be entrusted to qualified technicians and advice of a specialized 

company. The recovery works aim at the recovery of the crane in its original conditions, new 

technologies will be applied in order to avoid change in the color or shapes that have remained intact 

over the years. 

COVER  

The roof of the building will be renovated with a gabled roof tile with Alicante’s flat and an inclination of 

15% as was already done. The ridge height will be 1.60m and will be finished in front without eaves and 

roof gutter between the two central aspects of 20cm. for collecting rainwater. The channel will be made 

of galvanized steel, and, to protect the union of the gutter and the cover, a sheet of tin is placed.  

Water collection will continue through some downpipes made of the same material as before, which will 

pass through drawers work throughout the building. The deck will have smoke and ventilation outputs, 

characteristics necessary for the use of the building. 
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4.3.6 CLOSURES  

CLOSURE EXTERIOR VERTICAL  

The vertical walls, like the structural system used, were under the age of the building and the time of its 

construction, as a consequence, they consist of brick walls with ceramic stone base that rests directly 

on the foundation.  

FACADE  

As mentioned above, the exterior wall will remain partially, except for the new openings created and the 

removal of a piece of building of the lateral facades. The brick facade may lose its glory with time 

because of damage produced by the climate and pollution.  

There may appear stains, discoloring, ..., depending on the quality of the bricks and mortar that had 

being used. As the materials were porous, rainwater can penetrate substances and drag damaging the 

wall surface. To prevent such damages arise, waterproof products must be used. The facing of the 

facades will be made in the same way as its currently building view.  

To continue with the aesthetic line of the building, all types of ornamentation and outbound bodies 

should be maintained.  

INTERNAL DIVISIONS 

All dividing walls will be resolved with gypsum plasterboard fastened on a network of metal hidden 

profiles with insulated wool inside.  

Ventilation ducts will be formed with prefabricated ceramic connected through insulating plaster paste 

with forged passes.  

To overcome the gaps in the exterior cladding, the corresponding lintels will be formed.  

The interior walls will be finished with plastic paint, after sanding the small adhesions and imperfections, 

and painted with acrylic paint finely diluted. 

 

4.3.7-PAVING  

Both the lobby and in the area for the movement of the market will have a floor technician raised by step 

installation finished with granite pieces of 40x80 cm with a thickness of 1.5 cm.  

Both the workshop and classroom lecture hall will be paved with high technical wood parquet. 

The restaurant will also have high technical parquet flooring in oak except for the kitchen and the 

bathroom, which have white ceramic tile paving.  

Common area: the area of vehicles will be finished with smooth asphalt and the park site will be done of 

granite gravel with delimitation of the different parking slots. At the main entrance area, pavement 

clinker pieces with the same tonality than the facades bricks will be used. 

 

4.3.8-INSTALLATIONS  

Will be given to the building of sanitation facilities, water, electricity, safety fire and air, so that the 

building has the necessary comfort and category enough to accommodate the new use to which you 

want to allocate.  

INSTALLATION OF PLUMBING  

The building will be provided with a full installation of plumbing that should supply the water required for 

proper operation to, both, the market stalls and the restaurant. 

For the water distribution system, installation of cross-linked polyethylene plumbing pipes will be used 

for hot and cold water distribution on the inside of the building. 

 INSTALLATION OF SANITATION  

We have a separate network of drainage of rainwater and wastewater. Thus, collecting rainwater 

downpipes are made independently of the downspouts that collect the wastewater from the building. By 

separating rainwater from waste water, rainwater is intended to be reused and recycled. The facility 

must ensure perfect drainage of both the rainwater deck as wastewater bathrooms. A PVC pipe with 

uniform diameter will be made in all columns and according to the specifications set out the CTE DB-HS  

ELECTRICAL INSTALLATION  

The electric installations will be made following the rules both national and municipal and according to 

the guidelines of REBT.  

INSTALLATION OF AIR  

It includes the complete installation of air conditioning. The location of the outdoor units will be at the 

cover.  

INSTALLATION FIRE  

They will be conducted according to the relevant Specific installation projects. 
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 9.2 DOCUMENTACIÓ ORIGINAL   
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