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EL PROJECTE: ROLDAN + BERENGUÉ ARQUITECTES.

HABITATGE PER A JOVES A L’ANTIGA FÀBRICA FABRA I COATS.

 L’edifici projectat per a 80 habitatges s’ubica en una parcel·la de 1.628,64 m2, amb una superfície 
ocupada del 90,7 % (1.478,32 m2). El programa d’usos és 100 % residencial, amb un 72% per habitatge 
i un 28 % per espais comuns i sales polivalents amb 80 places previstes per a bicicletes.

 La intervenció de l’estudi Roldán+Berengué consisteix a buidar una nau de 100 x 15m del complex, 
per tornar-la a omplir amb 80 habitatges per a joves. La naturalesa repetitiva que imposa el programa 
d’habitatge fa que siguin els espais comuns els protagonistes. Aquests, escales i sales, permeten que 
percebem una volumetria interior sencera, mitjançant un doble espai que es desplaça en vertical. A 
més, connecten visualment en diagonal des del vestíbul de la planta baixa fins a les encavallades de la 
coberta. Materials, acabats i textures són els encarregats que en aquests espais reconeguem també el 
caràcter industrial de la nau.

 Les unitats d’habitatge s’agrupen a partir d’un carrer interior per on circulen tots els serveis. 
Segons el programa resulten unitats de superfície acotada i són els blancs i les textures els encarregats 
de jugar amb la percepció de l’espai.

NOVA PROPOSTA.

 Reutilitzant una de les antigues naus del complex fabril de Fabra i Coats, que havia tingut funció 
de magatzem, es planteja la construcció de 46 habitatges socials que aprofiten l’antic envoltant.
 
 El conjunt de 5.000 m2 construïts acullen 46 nous habitatges –44 de dues habitacions i dos 
adaptats per a persones amb discapacitat d’una habitació-, zones comunes i un espai destinat a la 
Colla Castellera Jove de Barcelona, la qual tindrà una sala d’assaig en un soterrani adaptat per evitar les 
vibracions que generin els instruments.

 Es procura respectar al màxim l’edifici existent, per la qual cosa es proposa una estructura interior 
independent i lleugera de fusta. S’ocupen quatre plantes que respecten una capa de separació de les 
façanes existents. Les tipologies responen a la ventilació creuada, que permet la doble orientació.
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PEIM DESTINAT A HABITATGE DOTACIONAL DE L’ÀMBIT A L’ANTIGA FABRA I COATS.2007.

 NORMATIVA.
CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DE LA ZONA. CLAU HD/7-j (GENT JOVE) i -g (GENT GRAN)

Art 05.- Condicions de edificació.
 - L’alçada i nombre de plantes. L’alçada de l’edificació correspon a la de l’edifici existent. El 

nombre de plantes s’estableix en PB + 3 PT + Golfes.
 - Cossos annexes. A la testera d el’edificació s’admet incorporar exteriorment un cos d’escales 

amb característiques constructives similars a l’existent.

Art 07.- Nombre d’habitatges.
 - Es manté en 100 unitats d’habitatges dotacionals tal i com es determina en el MPGM per a la 

incorporació al sistema d’habitatges dotacionals del sól situat a l’àmbit de la Fabra i Coats, en 
concret el que s’estableix per a la zona HD/7.

PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA (PHMB).
 
 El Patronat Municipal de l’Habitatge és el principal promotor d’habitatge protegit i dotacional i 
com a principal administrador del parc públic d’habitatges de la ciutat.

 MEMÒRIA 2008.

 MEMÒRIA 2015.

PROPOSTA FINAL (2015)

PROPOSTA INICIAL (2009)

REGULACIÓ URBANÍSTICA.
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