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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Perquè? 
UTILITAT

Sant Martí era un territori ampli gairebé deshabitat, situat als afores 
de la muralla de Barcelona i gran part del que ara són els barris del 
Poblenou i el Besòs eren aigüamolls i llacunes. Al llarg dels segles, amb 
el retrocés de la línia de costa i l’acció humana, el poble va créixer fins a 
esdevenir un dels pobles més extensos de Barcelona. El fort creixement 
demogràfic de la ciutat durant el segle XIX va causar el desplaçament 
de població barcelonina a Sant Marti, atreta per l’oferta laboral que 
generava l’agricultura i la manufactura tèxtil, que va convertir Sant 
Martí en el segon nucli industrial de Catalunya. La industrialitzaió va 
comportar la urbanització del medi rural i va accelerar el procés de 
creixement demogràfic amb la construcció de nous habitatges pels 
obrers que van rellevar als agricultors, pescadors i ramaders.

A l’any 2000 l’Ajuntament de Barcelona va impulsar un nou projecte 
per tal de transformar 200 hectàrees del que havia estat  sòl industrial 
al districte de Sant Martí, en el pol econòimc, productiu i innovador de 
la ciutat de Barcelona: el Districte del 22@. La voluntat d’aquest nou 
impuls és conservar el caràcter productiu d’una zona que havia estat 
l’epicentre de la revolució industrial a Catalunya mesclant-ho també 
amb nous habitatges, zones verdes i equipaments. 

Tot i els clars objectius de l’Ajuntament de Barcelona, durant els 
darrers anys han hagut diverses protestes per part del veïnat del 
districte  per rebutjar el el projecte del 22@. El creixement continu 
d’aquest projecte, els nous edificis d’oficines, hotels i seus de grans 
empreses han anat substituïnt mica en mica els habitatges i el petit 
comerç dels l’antics barris del Poblenou i Sant Martí i s’ha perdut la 
vida i l’escència del barri. En alguns casos els veïns i veïnes s’han 
vist obligades a deixar el seu habitatge de tota la vida perquè diversos 
inversors havien comprat l’edifici.

A finals del 2020 l’Ajuntament de Barcelona va modificar el Pla 
general en l’àmbit del 22@ per dotar-lo de més habitatge sense 
disminuir l’espai destinat als usos econòmics. Es faran 10.100 pisos 
assequibles, en comptes dels 5.200 que plantejava el pla inicial. Per 
aquesta quantitat d’habitatges, però, no es planteja cap equipament 
per a complementar-los.

“diversos inversors han comprat una vintena de blocs de pisos” “tres 
famílies s’han vist obligades a marxar” 
 - Font: beteve.cat (29.10.2017)

“Denuncien que la modificació del pla urbanístic no ha tingut en compte les 
propostes dels veïns i que es continua afavorint “empreses i hotels”” 
 -Font: beteve.cat   (8.11.2020)

“No volem viure en un barri d’oficines” i “Fora especulació del Poblenou” 
 -Font: beteve.cat   (8.11.2020)

Arrel d’aquestes preocupacions han nascut diverses organitzacions que 
tenen l’objectiu de recuperar i revitalitzar el barri com ara l’associació 
Taula Eix Pere IV o l’Observatori dels Bariis del Poblenou. A més a 
més, des de la Taula Eix Pere IV s’ha impulsat una recaudació de fons 
(Recooperem Can Ricart) amb el que volen reactivar Can Ricart com a 
epicentre econòmic, social i cultural i punt de trobada del veïnat.

Can Ricart, un dels recintes pocs conjunts industrials que queden a 
Barcelona ha estat en desús durant molts anys fins a arribar a un 
estat preocupant, tot i tenir el nivell de protecció més elevat. Partint 
d’aquest punt, sorgeix una oportunitat que satisfà a dues necessitats. 
La primera és dotar del barri d’equipaments socio-culturals i la segona 
és rehabilitar i revitalitzar un edifici patrimonial de gran valor.

Pels motius exposats anteriorment, opino que el que fa falta a  
Provençals de Poblenou és una barreja d’usos que incloguin tant les 
activitats econòmiques ja implantades com les activitats del dia a dia 
dels veïns i veïnes del barri tornant-li així, la vida al barri i convertint 
Can Ricart en el nou punt de trobada del barri.

A

A’

problema 

problema oportunitat solució resultat
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MOTIVACIÓ

Vaig conèixer el recinte fabril de Can Ricart el tercer any del grau 
d’arquitectura, realitzant dos projectes que se situaven als seus 
voltants. La primera intenció per a desenvolupar el PFC era recuperar 
un antic projecte d’habitatge situat just al costat de les naus de Can 
Ricart, en un gran emplaçament que feia frontera amb el carrer 
Marroc i el carrer Bilbao. Però ben pensat, no era gaire coherent fer un 
projecte d’habitatge tenint en compte el que el 22@ ja en preveu un 
cert nombre, com tampoc era coherent construïr al costat d’un edifici 
patrimonial en deús i que es va deteriorant amb el pas del temps.

En el context d’emergència climàtica actual, on l’edificació representa 
un 40% de les emissions de CO2 a Europa1 i considerant el plantejament 
del màster de la linia de tecnologia, em va semblar pertinent ubicar 
el projecte a les naus de Can Ricart, aprofitant així gran quantitat de 
material i recuperant el patrimoni industrial de Sant Martí. Encara 
que els veïns i veïnes reivindiquessin aquest espai, el recinte de Can 
Ricart ha estat en desús durant molts anys i s’ha anat degradant fins 
a arribar a un estat precari i preocupant. 

L’antic projecte, un massiu edifici d’habitatges que tancava l’illa on 
se situa Can Ricart, creava un espai ajardinat central que pretenia 
relacionar-se amb els edificis industrials existents. Aquest projecte 
però, actuava de muralla, pràcticament cega, i impedia la percepció 
de les antigues naus des del carrer. 

Per tots els motius citats anteriorment, el més congruent és abando-
nar l’antic projecte d’habitatge i proposar una rehabilitació de les naus 
plantejant una mixtura d’usos que inclouen tan activitats socials, de 
lleure, culturals i d’espai de treball.

1 Segons “United Nations Sustainable Developments Goals”

Antic projecte d’habitatge situal a la parcel-la adjacent de Can Ricart

2

1,65

2,74,3

1

2,8

2,0

0

3,8

0
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PER A QUI?

Com ja s’ha comentat, el districte de Sant Martí està patint una 
gentrificació que, entre d’altres coses, està causant la pèrdua 
d’activitats de barri i activitats enfocades als residents ja que s’està 
centrant quasi tota la atenció en satisfer les activitats econòmiques i 
turístiques.

Per una part, es proposa un equipament cultural, el qual té la missió 
d’omplir Can Ricart de continguts, activitats i usuaris amb un ús 
regular i continuat. Aquest, seria un punt de trobada que fomentaria 
les interaccions socials i culturals entre la gent del barri però també 
de d’altres habitants externs a ell. Aquest centre cultural també preveu 
allotjar diferents organitzacions ja establertes a Can Ricart però que 
manquen d’espai propi, com ara El traster de Can Ricart o la Sala 
Perequartu, de manera que  puguin seguir la seva activitat  de manera 
fixa i amb unes condicions millors.

D’altra banda, es planteja una biblioteca local pública per a servir
a un municipi de 20.000 habitants que correspon amb la població del 
barri de Provençals de Poblenou. 

L’espai de treball conjunt cowork està pensat per les petites empreses 
o autònoms i autònomes del barri que no poden permetre’s una zona 
de treball al 22@ on s’estableixen les grans empreses i multinacionals.

QUI?

REDACCIÓ      Teresa Sumerakin Amich 
  
TÈCNICS COL.LABORADORS 
      Jaume Valor. Tutor
      Jaime Blanco. Tutor
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NORMATIVA URBANÍSTICA
Informació extreta del PIU de l’Ajuntament de Barcelona

CAN RICART (7@(p))
Qualificació:  Equipaments comunitaris i dotacions (Edifici Catalogat). 
No s’admet l’ús d’habitatge.

Es manté
Sostre màxim: 7517m2

Es manté
Profunditats: m / m / m / m (sense informació)

Els edificis que formen el conjunt arquitectònic de Can Ricart estan 
catalogats com BCIN amb el nivell de protecció A i identificats, en 
la documentació gràfica, com 7@(p). Les condicions d’edificació 
d’aquests edificis s’adreçaran a les determinacions indicades al 
Capítol II Protecció de Patrimoni. (Art. 9)

Les condicions d’edificació venen determinades pel fet que els edificis 
formen part del conjunt històric de Can Ricart. (Art.13.1)

S’han de respectar els volums i les alçades dels edificis existents. 
S’admeten, però, les variacions en els elements de coberta quan 
siguin necessàries per garantir la solidesa estructural i la millora de 
l’eficiència energètica. Es permeten modificacions puntuals respecte 
d’aquest avantprojecte degudament justificades i que es valoraran per 
part de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la ciutat de 
Barcelona. (Art.13.2). S’ha de mantenir la mètrica de les obertures 
per donar continuïtat visual a la façana original. (Art.13.2)  
  
      Es manté
(1) Per naus dels edificis històrics que mantenen parts visibles les 
superfícies de sostre són les relacionades a continuació:
- Nau principal: sostre màxim de 2.322 m2, repartits en els diferents 
cossos històrics.
- Nau lateral: sostre màxim de 2.909 m2, repartits en els diferents 
cossos històrics.
- Nau auxiliar petita: sostre màxim de 224 m2, repartits en un únic 
cos.
- Nau exempta: sostre màxim de 1.504 m2.    
             Es manté

Cal garantir la funcionalitat del pas de vehicles d’emergència. La 
traça indicativa d’aquest cos esta dibuixada als plànols d’ordenació i 
en l’avantprojecte que acompanya el PEI.

Es manté
(2) El tipus d’equipament assignat als edificis de l’àmbit ha de 
complir les determinacions de l’article 12 de la Modificació del 
PGM per la renovació de les àrees industrials del Poblenou. Districte 
d’activitats 22@BCN. (Art. 12)

Es manté

EDIFICIS VEÏNS (22@T)
Qualificació: Subzona d’activitats 22@ transformat. No s’admet l’ús 
d’habitatge.

No es manté
Ocupació: 100%

No es manté
Alçades: Vegis el plànol adjunt

No es manté

Pel que fa al recinte de Can Ricart, es manté la qualificació d’equipament 
comunitari i dotacions. Es mantenen també els requeriments relacionats 
amb la superfícies, volumetria i alçades dels cossos existents de Can 
Ricart. 

D’altra banda, no es manté la qualificació i per tan, tampoc la ocupació 
ni alçades dels edificis del 22@T en l’emplaçament ajdacent. La 
proporció d’alçades d’aquests edificis és desmesurada en comparació 
a les de Can Ricart i per tant, es faria molt difícil reconèixer el recinte 
des dels seus voltants. En aquest cas, opino que s’hauria de plantejar 
un espai que remarqués la preseància de la fàbrica i en facilités el seu 
descobriment, i no el seu bloqueig, tan visual com d’accessibilitat.

Per aquest motiu i per la evident mancança d’espais verds a la ciutat 
de Barcelona, el que es proposa és un parc-jardí. Aquesta taca vegetal 
s’entén com a part d’un sistema d’espais verds que van des del parc de 
Diagonal Mar fins al Parc Central del Poblenou, passant per l’avinguda 
Diagonal com a eix verd i acabant a la futura Plaça de les Glòries 
com gran zona verda. Funcionaria com a transició del verd a la ciutat 
donant nous recorreguts i entrellaçant Can Ricart amb el Parc Central 
i amb la Diagonal i per tant, amb la resta de la ciutat.
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On?
SITUACIÓ

Ens ubiquem a l’est de  l’àrea metropolitana de Barcelona, al barri de 
Provençals de Poblenou al districte de Sant Martí. Queda limitat per la 
Gran Via de les Corts Catalanes, la rambla de Prim, el carrer Pere IV, 
Josep Pla, Pallars, l’avinguda Diagonal i el carrer Lacuna. Com s’ha dit, 
el districte de Sant Martí va ser un motor industrial a Barcelona que el 
llarg dels anys ha anat evolucionant tot i que encara està en procés de 
desenvolupament perquè es troba dins el sector del 22@. En el barri 
actual s’hi troba principalment indústria, i habitatges als fronts amb la 
av. Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes. Han quedat algunes 
de les antigues fàbriques com ara ca l’Alier, la Escocesa o la fàbrica 
Oliva Artés. L’emplaçament fa frontera a sud-est amb el Parc Central 
del Poblenou, un espai ampli on la vegetació és força abundant.
Perimetralment limita, al nord-oest amb el carrer Bolívia que queda 
tallat al entrar per Can Ricart, al sud-est amb el carrer Marroc i al 
nord-est amb el carrer Emilia Coranty, l’antic passatge del Marquès de  
Santa Isabel, l’accés principal quan la fàbrica estava en funcionament. 
En l’extrem sud-oest limita amb el solar sense edificar que toca al 
carrer Bilbao. La superfície d’intervenció és d’uns 7.500 m2, sense 
incloure el parc-jardí.

CONNECTIVITAT
El recinte de can Ricart queda ben conectat amb la resta de la ciutat ja 
que queda molt aprop de l’avinguda Diagonal i s’hi troba una  varietat 
de transport públic dins un radi de 500m, tal i com mostra el plànol.

TEIXIT URBÀ

Can Ricart és un recinte industrial configurat dins de quatre illes de 
l’Eixample i situat a l’antic eix industrial de Pere IV juntament amb 
d’altres fàbriques com Oliva Artés, Ca l’Alier, La Escocesa o Ca l’Illa.
El teixit urbà d’aquesta zona és una mescla entre la trama de l’eixample 
i l’antiga trama industrial i els fronts construïts a l’avinguda Diagonal 
i la Gran Via de les Corts Catalanes. En aquestes dues grans vies es 
distingeixen edificacions lineals i tangents a elles que solen tenir l’ús 
d’habitatge i presenten alçades de PB+10 en el cas de la Gran via,  
i de PB+5 en el cas de la Diagonal. Es veu, es aquests casos com 
les típiques illes de l’eixample queden sovint dividides per passatges 
creant espais de caràcter pçublic A vegades els límits de dites illes 
queden desdibuixades quan es troben amb una antiga fàbrica com 
és el cas de Can Ricart, l’Escocesa i ca l’Alier. En aquests punts on 
es troben aquestes dues morfologies, apareixen espais intersticials en 
desús. En les illes on s’hi implanten magatzems i indústries desapareix 
el pati central típic de l’illa de l’eixample i normalment són un cúmul de 
naus de baixa alçada que no segueixen cap ordre, només es regeixen 
pels límits de l’illa. Les naus de poca alçada i de ràpida construcció 
es contraposen a les torres de nova edificació que vorejen l’avinguda 
Diagonal. Es podria dir que és un dels punts on es localitzen més 
torres de gran alçada a Barcelona. Com ja hem dit, és una zona encara 
en desevolupament, seguint el pla del 22@ estàn previstos una sèrie 
d’eixos verds, un dels quals queda tallat al limit nord-est de Can Ricart 
i que el projecte preté prolongar fins a connectar amb la cara sud-oest.

Fins a: Plaça Catalunya

 H14+L1 : 25’

 H14+7: 30’

 T4+L1: 29’

 L4: 26’ 

 15’  

 H14 - N8 - N11: Marroc-Bilbao

 N7: Diagonal-Parc del Poblenou

 7: Diagonal-Pere VI

 192: Bilbao-Perú

 H12-N2: Gran Via-Bac de Roda

 V27: Espronceda-Pere IV  

 

 T4: Pere IV

500 m

1 km
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Jerarquia viaria

2 sentits/4 carrils/
amb aparcament

1sentit/3 carrils/
sense aparcament

1sentit/2 carrils/
aparcament als 2 costats

1sentit/1 carril/
amb aparcament 

PB+25

PB+15-10

PB+9-6

PB+3-1

JERARQUIA D’ALÇADES JERARQUIA VIÀRIA

Edificis de gran alçada als fronts de les avingudes Diagonal i Gran Via de les Corts Catalanes
Gran superfície de construccions de baixa alçada, majoritàriament naus industrials
Font: elaboració pròpia

Principals eixos viaris de l’entorn
Font: elaboració pròpia
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CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
informació segons es.weatherspark.com
A Barcelona, els estius són humits i majoritariament amb cels clars i 
els hiverns són freds i parcialment ennuvolats. Durant el transcurs de 
l’any la temperatura generalment varia de 5ºC a 28ºC i poques vegades 
baja a menys de 1ºC o puja més de 31ºC.

TEMPERATURA
La temporada temperada dura 2,9 mesos, del 22 de juliol al 17 de 
setemnre, i la temperatura màxima mitja diària és de més de 25ºC. El 
dia més calurós de l’any és a l’agost, amb una temperatura màxima 
mitja de 28ºC i una temperatura mínia mitja de 21ºC.La temporada 
fresca dura 4,1 mesos, del 20 de novembre al 23 de març, i la 
temperatura màxima mitja dirària és menor a 16ºC. El dia més dres 
de l’any és al gener amb una temperatura mínia mitja de 5ºC i màxima 
mitja de 13ºC.

PRECIPITACIÓ
La temporada més plujosa dura 9,3 mesos, de l’agost al juny amb 
una probabilitat de més del 15% de que cert dia serà un dia moll. 
La temporada més seca dura 2,6 mesos, del de juny a l’agost amb 
una probabilitat mínima d’un dia moll del 8%.  Entre els dies molls, 
distingim entre els que tenen només pluja, només neu o una combinació 
de les dos però la precipitació més comú durant l’any és només pluja 
amb una probabilitat màxima del 22% a l’octubre.

SOL
La durada del dia a Barcelona varia considerablement durant l’any. Al 
2021, el dia més curt va ser el 21 de desembre amb 9 hores de llum 
natural i el dia més llarg el 21 de juny amb 15 hores de llum natural.
La sortida del sol més primerenca és a les 6:17h el 14 de juny i la 
sortida del sol més tardana és a les 8:20 el 30 d’octubre. La posta de 
sol més primerenca és a les 17:21 el 8 de desembre i la més tardana 
és a les  21:28 el 27 de juny.

VENT
L’epoca més ventosa de l’any dira 6,9 mesos, del 2 d’octubre al 30 
d’abril amb velocitats mitges de més de 12,4km/h. El dia més ventós 
de l’any és al desembre amb una velocitat mitja de 14km/m. El vent 
ve del sur amb més freqüència durant 6,2 mesos. El vent més freqüent 
ve del sud durant 6,2 mesos, de l’abril a l’octubre i durant 5,8 mesos 
el vent més freqüent ve de l’oest, des de l’octubre a l’abril.

ENERGIA SOLAR
L’energia solar d’ona curta incident mitja diària té variacions 
estacionals extremes durant l’any. El perïode amb més radiació 
solar dura 3,2 mesos, del 8 de maig al 15 d’agost, amb una energia 
incident diària mitja per m2  superior a 6,5 kWh. El dia amb més 
radiació solar és el 6 de juliol, amb una mitja de 7,6 kW. El període 
més fosc de l’any dura 3,5 mesos, del 26 d’octubre al 12 de febrer, 
amb una energia menor de 3,1 kWh/m2. El dia més fosc és el 18 de 
desembre amb una mitja de 2,0 kWh/m2.

direcció vdel vent mitja anual a Barcelona 
Font: Weatherspark.com

Temperatures mitges anuals a Barcelona 
Font: Weatherspark.com

Radiació mitja anual a Barcelona
Font: Weatherspark.com

Precipitacions mitges  anuals a Barcelona
Font: Weatherspark.com

estudi solar d’ombres acumulades
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CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Provençals de Poblenou es carateritza per ser un barri industrial (40%), 
amb grans magatzems logístics i diversos solars en desús. També 
compta amb un cert percentatge residencial (30%) on s’hi combina 
l’ús d’habitatge i usos mixtes en planta baixa. El barri té un total de 
20.516 habitants amb una superfícies de 1,1km2 .

Tal com mostra el gràfic, la diversitat de programes del barri no és molt 
extens. El que trobem amb més quantitat són els centres educatius 
infantils i de primària, també s’hi troba un centre per a joves al recinte 
de Can Ricart i un centre per a gent gran. Al sud de l’emplaçament de 
projecte s’hi ubica un gran parc d’uns 30.000 m2 amb alguns punts 
d’esbarjo. Cal dir també que alguna de les antigues naus estàn essen 
reutilitzades per a joves artistes com a centres artístics com és el 
cas de la nau Hangar també dins el recinte. Aquest espais artístics 
proliferen sobretot al barri veí, el Poblenou. No és estrany doncs, que 
aquesta corrent s’estigui extenent per tot el districte de Sant Martí 
donant lloc a comunitats artístiques que ofereixen activitats a diferents 
punts del districte. 

A part d’aquestes activitats artístiques que s’emplacen en gran part al 
Poblenou, no existeixen altres espais que acullin activitats socials, d’oci 
i cultura al barri. I, si analitzem els horaris que ocupen els diferents 
programes que existeixen, veiem que la majoria d’ells s’acaben abans 
de la jornada laboral. Per aquest motiu el projecte pretén despertar 
Can Ricart i convertir-lo en punt de trobada socio-cultural del barri, 
diversificant les activitats i allargant-ne la durada en una jornada.

Pel que fa als desplaçament i connexions, el projecte té la voluntat 
de connectar tant horitzontalment com verticalment els perímetres 
de Can Ricart, fent-lo més accessible. Per una banda, es connectaria 
el carrer Bolívia que romàn ara interromput a l’inici del recinte i es 
creatria un agradable passeig que permetria contemplar des de 
diversos angles les naus de l’antic recinte fabril. D’altra banda, la 
revitalització de l’emplaçament tornaria activar l’ús del carrer Emilia 
Coranty que havia estat el principal carrer d’entrada quan la fàbrica 
estava en funcionament. A més a més, existeix un passatge públic que 
travessa una de les illes de l’eixample adjacents que s’endinsaria al 
nou parc-jardi creant diferents recorreguts amb les naus de Can Ricart 
com a meta final.

DADES ESTADÍSTIQUES DEL BARRI
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PREEXISTÈNCIES

El projecte s’emplaça sobre un sector pla de pendent molt suau, 
inferior al 3%, cap a mar que per tant, considerarem nul. La línia de 
costa es troba a una distància al voltant de 1.5km. La cota topogràfica 
absoluta actual de l’entorn és al voltant dels +2,4 m i +3,7 m. Es 
considera que el nivell freàtic pot assolir cotes al voltant de +1.5m. 
En quan a preexistències de vegetació trobem un conjunt de plàtans 
d’ombra a banda i banda de la nau més propera al carrer Marroc.

Els materials dels edificis rehabilitats dins el recinte de Can Ricart 
són bàsicament façanes estucades de color clar i teulades de teula 
ceràmica. Les actuals façanes de les naus a rehabilitar es troben en un 
estat deteriorat i sovint tapades amb art urbà.

EDIFICIS EXISTENTS

RECINTE FABRIL DE CAN RICART
Can Ricart és un dels tres grans conjunts històrics industrials del segle 
XIX que queden a Barcelona. Josep Oriol Bernadet i Josep Fontseré i 
Mestres van ser els arquitecte que intervingueren en el seu disseny. 
L’any 1852 comença la primera fase de la fàbrica i no acaba dins el 
1854. Aleshores el pla urbanístic de l’enginyer Ildefon Cerdà no estava 
signat però si plantejat i aixó es veu en la alineació de la nau principal i la 
nau annexa. L’arquitecte va projectar Can Ricart amb trets neoclàssics 
amb una composició simètrica i unitària a la vegada que adaptava els 
diferents elements del conjunt al procés mecànic de tractament del 
teixit i d’estampació. El 1884 Can Ricart ocupava una superfície de 
39.700m2, dels quals 14.440 estaven edificats. El resultat final era un 
conjunts neoclassic de gran racionalitat compositiva en la disposició 
de les naus i espais lliures amb una gran qualitat en el teixit urbà, 
creant carrers i places dins el mateix recinte.

Al l’any 1920, la fàbrica dels Ricart va passar a formar part d’un 
altre grup empresarial que va mantenir les activitats tèxtils. Més 
endavant comença la segona fase històrica del recinte i es converteix 
en parc industrial amb locals de lloguer on s’hi van instal-lar diverses 
activitats innovadores d’altres sectors, com ara la producció d’oli de 
coco i sabons. Més tard hi arribaria la Sociedad Ibérica de Industrias 
Químicas i passada la Guerra Civil hi arribaria el sector de paper i 
arts gràfiques. Així doncs, Can Ricart va ser en la primer en part de 
l’història un gran recinte fabril d’estampats i durant la segona meitat, 
un parc industrial diversificat.

Per aquests motius, Can Ricart és considerat patrimoni industrial de 
Barcelona però també de Catalunya i és especialment adequat per a 
establir-hi activitats d’innovació, usos culturals 

EVOLUCIÓ DE LA FÀBRICA (1853-1988)
Can Ricart ha anat creixent al llarg del anys i tot i els canvis d’ús ha 
patit poques modificacions. Com ens mostra el gràfic, les naus en 
negre són les projectades inicialment per Josep Oriol Bernadet el 1855 
i més tard per Josep Fontseré i Mestres el 1871. Any rere any apareixien 
noves naus fins a la consolidació total del recinte el 1888. Als anys 20 
, que el recinte passa a ser parc industrial, aparèixen nous cossos al 
voltant de les naus principals les quals no pateixen cap cannvi. El 1988 
es perd una part de la nau històrica i n’aparèixen de noves ed poca 
qualitat i poc valor aquitectònic.

VOLUMETRIA I ELEMENTS ACTUALS
Entrant pel Passatge del Marquès de Santa Isabel (actual carrer Emilia 
Coranty) trobem a mà dreta la caseta de la porteria i a l’esquerra la 
cantina (actual casal jove). Aquest és el principal passatge d’accés on  
a la dreta s’hi ubiquen una franja de naus allargades (naus del passatge) 
d’una i dues plantes que, antigament ocupàven la totalitat de dues illes 
de l’eixample però actualment només arriben fins al carrer Bolívia.
A mà dreta del passatge trobem el conjunt de naus que es proposa 
rehabilitar format per la nau principal, que segueix la trama de 
l’Eixample,  la nau de cereria perpendicular a la principal, la torre del 
rellotge, element característic del recinte, i la nau exempta paral-lela a 
la principal. Totes aquestes edificacions són d’entre una i dues plantes 
i estàn arrebossades i pintades de diferents colors. 

Esquema de les diferents indústries a Can Ricart a la dècada del 1980
Font: Arxiu històric de Sant Martí
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Evolució de la fàbrica de Can Ricart: estat al 1988
Font: CAN RICART. ESTUDI PATRIMONIAL (SÍNTESI), Mercè Tatjer Mir i Marta Urbiola Domènech 
(2005)
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NAU PRINCIPAL
Formada per 3 naus d’entre una i dues plantes 
col-locades en linia però amb diferentes orienta-
cions. Estructura de pilars de fosa i volta ceràmi-
ca en molt mal estat. Encavallades metàl.liques 
que han estat substituïdes. Coberta de xapa me-
tàl.lica provisional. Té una nau annexada per la 
cara interior, repetint el volum d’una planta.

NAU EXEMPTA
De forma quadrada només 
se’n conserva els murs 
amb les obertures origi-
nals. La coberta era anti-
gament era en part a dues 
aigües i en part plana.

NAU DE LA CECERIA
Nau longitudinal de dues plantes. Actualment dividida en 
tres parts. La primera al costat de la torre del rellotge amb 
pilars de fosa i forjat en molt mal estat. La del mig conté pi-
lars d’obra de fàbrica sense forjat. La última està formada 
per una estructura de pilars de fosa amb bigues de fusta i 
forjat de volta ceràmica en bon estat.Està connectada amb 
un pont de fusta que comunica amb les naus del passatge 
en planta primera. Aquesta última part té una coberta pro-
visional mentre que les altres no en tenen.
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ALÇATS ESTAT ACTUAL
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ESTRUCTURA I SISTEMA CONSTRUCTIU

L’estructura de les naus de dues plantes està formada per capitells 
i pilars de fosa que suporten bigues de fusta que formen part d’un 
forjat de volta ceràmica. Els pilars de fosa corresponen al moment 
de construcció de la fàbrica i és una solució característica dels anys 
1850-1860. En les naus d’una sola planta, l’estructura de la coberta 
éstà formada per encavallades metàl-liques reblonades. En quan als 
materials de construcció, s’utilitza el maò ceràmic per als murs que 
van del 30 al 70 cm de gruix i teula ceràmica per a les cobertes.

Tal i com mostren les imatges, l’estructura tan de la nau principal com 
la meitat esquerra de la nau de la cereria es troba en molt mal estat 
i es fa molt dificil la seva rehabilitació. L’altre meitat de la nau encara 
conserva els pilars de fosa i el forjat de volta que es troben en bon 
estat. La majoria de les encavallades originals han estat substituides 
per altres de noves per tal de suportar noves cobertes de xapa metàl-
lica tot i que la meitat de la nau de la cereria i la nau exempta manquen 
de coberta.

Per tant, per al projecte es planteja una rehabilitació de les estructures 
existents en bon estat i un buidatge en les naus on l’estructura és 
inrrecuperable per a la col-locació d’una de nova. En mantenen els 
murs de maó perimetrals amb totes les seves obertures originals per 
a mentenir-ne l’estètica i es col-loquen noves encavallades i cobertes.

ELEMENTS A CONSERVAR/ENDERROCAR

Es conservaran totes les naus excepte de dues que han quedat 
aïllades respecte la configuració general de la fàbrica i que han 
perdut tots els trets característics de les naus originals com ara les 
obertures i l’estructura i que per tant han perdut valor patrimonial. 
Aquestes naus es troben en molt mal estat i s’enderrocarien per 
a fer un passeig més ample i alliberar espai a la cara nord de la 
nau de cereria. En canvi, al final del mateix passeig existeixen tres 
altres naus que fan front amb el carrer d’Emilia Coranty que encara 
conserven la identitat estilística del recinte i, dues d’elles són vistes 
des del carrer Bolívia i per tant, són la primera imatge que dóna el 
recinte des d’aquest carrer. 

Com es pot veure tant a les seccions com a la fotoimatge, les 
obertures originals en planta baixa han estat tapiades fins a un 
punt de ser desdibuixades i en molts casos, perdent els ornaments 
i elements que confomaven aquesta obertura, com és el cas de la 
nau de la cereria. En aquest cas se’n proposen de noves.  Per tal 
que la fàbrica recobri el seu estil estètic i el seu caràcter original 
es proposa una recuperació quasi total de les obertures en façana. 
Per a fer-ho utilitzarem els plànols de l’aixecament de Can Ricart, 
ortofotos i les fotografies del lloc, tant actuals com antigues. 
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CONNEXIONS PEATONALS

En l’actualitat, el recinte de Can Ricart està poc relacionat i connectat 
amb el seu entorn, el seu únic accés és pel carrer Emilia Coranty. El 
que es proposa doncs, són nous accessos peatonals per tal que el 
recinte sigui més permeable i accessible i  des de tots els punts del 
seu perímetre, donant continuitat a l’espai públic i obrint-se més al 
seu entorn.

El primer seria la prolongació del carrer Bolívia que es planteja com un 
passeig que travessa en horitzontal dues illes de l’Eixample, passant 
per la façana nor-oest de la nau de cereria. A més, aquest carrer és 
un dels que el nou 22@ proposen com a eix verd però no li donen 
una continuitat dins el complex fabril. El segon accéss es donaria en 
paral-lel a aquest per l’oest, seguint la direccionalitat del passatge 
públic dels Jardins de Tecla Sala i creuant el nou parc-jardí que es 
proposa al projecte amb els recorreguts que comporta. El tercer accés 
coincidiria amb una entrada del Parc Central del Poblenou, que és 
delimitat perimetralment per un mur, per connectar-lo amb el nou jardí 
creuant el carrer Marroc. Finalment, un accés a 45º a la cantonada, 
connectarà amb l’avinguda Diagonal.

D’aquesta manera el recinte quedaria obert en set punts repartits en 
els quatre carrers que delimiten el perímetre d’aquesta superilla, fent 
més reconeixible el conjunt fabril.

Eixos verds del 22@
Font: Ajuntament de Barcelona
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INTERVENCIÓ EN L’ESPAI PÚBLIC

El projecte desenvolupa dues intervencions en l’espai públic de 
diferent caràcter: el primer queda recollit entre els volums de les naus 
a rehabilitar i per tant té una connotació de plaça mentre que l’altre, 
més a nivell paissatgístic, és el que es proposa per al jardí adjacent que 
es pot veure a la pàgina 07. Antigament l’eix Pere IV emmarcava una 
perepectiva que alternava fàbriques amb paissatges rurals i, d’alguna 
manera es vol recuperar aquesta postal.

Aquest jardí, té la intenció de crear diferents recorreguts– partint 
dels diferents accessos creats– que vorejaran tangencialment petites 
topografies que deixaràn entreveure l’edifici des de diferents angles. 
Els turons es plantegen com a espais vegetals ocupables  d’alçada 
suficient per a bloquejar i dirigir les diferents visuals que es volen 
aconseguir. En alguns casos, en comptes de turons trobarem vegetació 
elevada, de manera que hi haurà diferents barreres visuals, algunes  
ceges i d’altres translúcides. Aquestes topografies o taques vegetals 
també ajudaran a delimitar el límit del parc i separar-lo amb el carrer 
sense haver de recórrer a valles o murs de manera que romandrà 
sempre obert al públic. Les espècies vegetals utilitzades seràn sempre 
autòctones per a facilitar el manteniment i per a activar els petits 
ecosistemes de la zona.

La plaça, que inicialment era un espai residual entre les naus, és ara 
una agrupació que es divideix en tres espais gràcies al volum de nova 
construcció ubicat al centre de la nau de cereria i desplaçat cap a 
l’interior d’aquesta plaça. Aquest volum, permet generar dins la plaça 
principal, dos espais més acotats que corresponen a les entrades 
dels dos usos proposats donant-lis així una escala més humana. Així, 
aquest espai es llegeix com una transició partint d’un espai més global 
de dimensió més oberta cap a un espai més reduït que acompanya i 
convida a l’usuari a entrar a l’edifici. Pel que fa als espais ajardinats, 
segueixen la mateixa lògica del parc-jardí adjacent. Els “parterres” 
delimiten els camins que guien a l’usuari cap a cada accés de l’edifici.
Aquests espais seràn en part pavimentats amb totxo ceràmic i en part 
coberts de vegetació autòctona, combinant plantes seques i humides.
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Què?
PROGRAMA I USOS

El programa està dividit en 3 usos principals: la biblioteca, el centre 
cultural polivalent i l’espai de trebal conjunt coworking, per tant 
estariem parlant d’usos de pública concurrència i administratiu.

VOLUMETRIA GENERAL
Partint de les preexistències, l’estratègica volumètrica neix del buidatge 
central de la nau de cereria. L’espai alliverat es converteix en el volum 
de nova construcció que es posiciona al davant d’aquest pati envaint 
la plaça. Tant el pati com el volum central tenen l’objectiu de dividir, 
però alhora, unir ambdós programes. Per una part, el pati interromp 
la continuitat de la nau i permet la separació dels dos usos i per una 
altra, permet les relacions visuals des de la biblioteca al centre cultural. 
De la mateixa manera, el volum central parteix la nau des de la plaça 
creant dos accessos diferenciats, però uneix els programes mitjançant 
el seu ús: l’espai social i l’espai expositiu. Així doncs, relacions socials 
i culturals s’extenen a diversos espais de diferents categories: a la 
plaça, als vestíbuls, al volum central i al pati central.

En aquest volum central, d’una sola planta, s’hi afegeixen dues ales 
que actuen com a vestíbuls d’entrada per a la biblioteca i pel centre 
cultural i uniràn horitzontalment els dos programes.

ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA
La nau principal és ocupada en la seva totalitat per la biblioteca, i 
aquesta ocupa també el tram esquerra de la nau de cereria que queda 
connectada amb el vestíbul annexat al volum central. Aquest volum 
nou recull la sala d’exposicions, connectada amb el pati, i l’espai social 
(cafè) que formen part del centre cultural.

La resta de la nau de cereria és ocupada en planta baixa pel pati central 
i pel centre cultural que també té accés directe a la sala d’exposicions 
mitjançant el vestíbul annex. En la priemra planta d’aquesta mateixa 
nau hi trobem l’espai coworking que, al ser d’ús privat, gaudeix d’un 
accés independent pel passatge que queda entre aquesta nau i la nau 
exempta.

En la nau exempta, d’una sola planta i connectada amb la nau de cereria 
pel vestíbul, hi trobem la  sala polivalent  i alguns dels magatzems i 
sales tècniques que corresponen al centre cultural.

WC

WC

WC

WC

WC

WC

PB

P1

P2

BIBLIOTECA LOCAL (20.000 habitants) m2

Zona d’acollida i promoció 311

1. Àrea d’accés 145

2. Espai polivalent 90

3. Espai de suport 30

4. Espai de formació 46

Zona general 1250

5. Àrea d’informació i fons general 982

6. Àrea de música i imatge 45

7. Àrea de diaris i revistes 223

Zona infantil 183

8. Àrea d’informació i fons infantil 183

Zona de treball intern 130

9. Despatxos de direcció 20

10. Espai de treball intern
80

11. Dipòsit documental

12. Magatzem logístic 15

13. Espai de descans de personal 15

Espai intermedi (pati) 90

Superfície total del programa 1964

Superfície total construïda 2.420

CENTRE CULTURAL POLIVALENT  
(tipologia ampliada)

Sup. útil unitat (m2) unitats
Sup. útil 

total

Recepció, espai socials, exposició 434

1. Vestíbul recepció 97 1 97

2. Taulell recepció 10 1 10

4. Serveis sanitaris repartits 13 5 65

5. Espai social 107 1 107

6. Espai expositiu 155 1 155
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11. Camerinos 42 2 84

     12. Serveis i dutxes 9 2 18
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ESPAIS

ESPAIS DE TRANSICIÓ AMB L’EXTERIOR
Els dos vestíbuls mencionats anteriorment funcionen com a espais 
de transició entre l’interior i l’exterior i per tant, com a coixí tèrmic, 
permetent una doble entrada cap a les zones climatitzades. El 
vestíbul de la biblioteca s’entén com un espai de pas i connector cap 
a la sala d’exposicions. Mentre que el vestíbul del centre cultural és 
l’eix vertebrador de tots els espais que el composen. Uneix la sala 
d’exposicions, les aules-taller i la sala polivalent i dóna accés al 
passatge pero on s’accedeix independentment al coworking.

ESPAIS INTERIORS
Biblioteca
La biblioteca és un espai diàfan de nombroses obertures situades 
sobretot a la façana adjacent al parc-jardí. L’accés, dóna a un espai 
de recepció ampli amb una retícula estructural de 5,1m x 6,2m. La 
primera crujía dóna pas a la nau central on s’hi ubica la zona de fons 
general, mentre que les altres s’omplen amb aules de diverses funcions 
que rodejen la façana exterior i la façana que dóna al pati central. La 
planta baixa s’organitza en tres franges seguint l’estructura: la primera 
és ocupada pels espais servidors que ocupen els trams on el mur és 
cec, i tmabé serveix com a eix connector entre la nau de doble alçada i 
la nau d’una planta, passant pel pati. Aquest pati s’entén com un espai 
més de la biblioteca, una zona de lectura on l’usuari pot esstar en 
contacte amb la vegetació i gaudir d’un aire més fresc. A més,  permet 
il-luminar les zones més fosques, llunyanes a les obertures en façana. 
La zona de fons general es desenvolupa en tres nivells que segueixen 
una retícula estructural de tres crujíes longitudinals subdividides de 
5m x 5,2 m i ocupen les dues alçades originals. Els forjats es col-
loquen de manera esglaonada de major a menor tamany, buscant una 
relació visual entre les diferents alçades. La primera planta ocupa dues 
crujíes en la nau més alta, deixant lliure la façana amb obertures per 
tal que la llum entri i s’escampi per tot el volum, i recórrer en una 
crujía tota la llargada de la nau més baixa.
Les escales que connecten aquests nivells es divideixen en dos trams 
i s’alinien a dues crujíes diferents, creant un recorregut no lineal des 
de la planta baixa fins a la planta segona.  El nucli vertical se situa 
dins la torre del rellotge, essent un espai tancat en sí mateix i per tant, 
protegit contra incendis. La segona planta, en forma de U es connecta 
amb la nau de cereria, per sobre de l’àrea d’accés, on s’hi situa la zona 
de treball intern.
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Centre Cultural
El centre cultural és una suma de diferents cossos que queden units pel 
vestíbul d’acés. Per una banda tenim el volum de nova construcció que 
queda a mà esquerra de l’entrada principal i conté la sala d’exposicions. 
Aquest és un espai d’alçada considerable amb una llum d’uns 7m 
que queda directament relacionat amb el pati central, permetent 
la ocupació d’aquest amb activitats expositives. A la banda sud del 
volum, trobem el cafè que queda separat per la barra i els serveis però 
resten dos espais als extrems que poden ser oberts i connectar els dos 
espais. Això permetria la utilització de l’espai del cafè i de la barra de 
bar durant una exposició amb un horari diferent al del cafè. Aquest 
volum s’entén com a un element totalment diferenciat de la resta de 
cossos existents, per aquest motiu, es busca un constrast de material 
i de consistència entre lo vell i lo nou. Vol ser un volum compacte però 
a lhora transparent, en comparació amb la massivitat i perforació dels 
murs existents. És el punt que il-lumina Can Ricart de nit i es fa veure 
des de qualsevol punt. 

Les aules-taller i l’administració ocupen la planta baixa restant de la 
nau de cereria seguin l’estructura original de pilars de fosa i volta. 
Les divisòries verticals coincideixen amb la direcció de les bigues 
existents, i les particions horitzontals s’intenten alinear al màxim amb 
les linies de pilars. Totes les aules disposen d’obertures a l’exterior o 
al pati central. 

La sala polivalent és un espai de grans llums format per un escenari 
integrat i un espai lliure i flexible que pot encabir diverses activitats 
socials i culturals. Aquest està connectat amb la plaça per tal d’extendre 
les activitats a l’exterior quan el clima ho permeti.

Coworking
El coworking en planta primera planteja una distribució més lliure ja 
que només existeix una fila central de pilars i per tant,  es disposa 
d’una llum més gran. Es parteix d’un nucli central adjacent a la façana 
sud on s’hi situen els serveis i la circulació vertical. La resta d’espais, 
es divideixen entre la zona de descans i els espais de treball que poden 
ser tancats o oberts. Tots ells se situen al perímetre de la façana, 
deixant un passadís central que segueix la fila de pilars de fosa.
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DAFO

LLEGENDA: [PE_Parcel·la i Emplaçament; EI_Energia i Atmósfera; RN_Recursos Naturals; AI_Qualitat Ambiental Interior; EC_Aspectes Soacials i Econòmics]  

ASPECTES POSITIUS ASPECTES NEGATIUS OBJECTIUS:Projecte/Ambientals ESTRATÈGIES AMBIENTALS  SOLUCIONS AMBIENTALS

OPORTUNITATS (EX+) AMENACES (EX-)

PE 1_Bona comunicació amb la ciutat PE 1_Planejament urbanístic del 22@: 
gentrificació

OP 1_Programa que incentivi l’activitat del barri: 
activitats socio-culturals 
[IN+EC1,EC2; IN-EC1]

EA 1_ESPAIS INTERMEDIS: PATIS com a espais 
bioclimàtics i socials 
[OP1, OP2, OA1, OA2, OA3, OA4, OA6]

SA 1_ESPAIS INTERMEDIS: PATIS com a espais 
bioclimàtics i socials: Estalvi energètic i qualitat de 
l’ambient interior 
[EA1]

PE 2_Gran zona verda adjacent:Parc 
Central del Poblenou PE 2_Zona d’illa de calor

OP 2_Plantejar usos que completin l’horari 
després de la jornada laboral 
[IN+EC1;EC2; IN-EC2]

EA 2_COBERTES captadores 
- Captadores solars 
- Captadores d’aigües pluvials: reutilitzar per a 
aigua sanitaria i reg 
[OA1, OA3, OA5, OA6] 

SA 2_ REUTILITZACIÓ D’AIGUES PLUVIALS PER A 
AIGÜES SANITARIES I REC Estalvi d’aigua (ús d’aigua 
no potable) 
[EA2]EI 1_Clima suau: poca diferència de 

temperatura. Incidència solar tot l’any
EI 1_Alta incidència solar a l’estiu OP 3_Nova plaça verda com a espai públic 

[IN-EC1, EC2] [EX-PE2]

EI 2_Edificis adjacents no 
obstaculitzen el sol: no projecten 
ombres

EI 2_Alta humitat relativa durant els 
mesos d’estiu

OP 4_Sistema constructiu divisori flexible 
[IN-AI3]

EA 3_VEGETACIÓ a l’interior i exterior de l’edifici 
[OA2]

SA 3_ PANELLS FOTOVOLTÀICS I COL·LECTORS 
SOLARS: autosuficiència energètica iproducció d’ACS 
Estalvi energètic 
[EA2]

EI 3_Bona orientació SE i SO dels 
edificis preexistents EI 3_Poques precipitacions

OP 5_Control dels accessos i sectorització dels 
diferents programes i activitats 
[IN+RN2, RN3; IN-PE1, EI2, AI1,]

EA 4_Utilització de materials reciclables i de 
proximitat (economia circular) 
[OP7, OA5, OA6]

SA 4_ COBERTA AJARDINADA EXTENSIVA: Qualitat de 
l’aire i barrera acústica 
[EA3]

AI 1_Bones visuals des de quasi tots 
els punts de l’edifici existent

AI 1_Alta contaminació atmosfèrica i 
acústica (provinent del carrer Marroc)

OP 6_Integrar les organitzacions/associacions ja 
establertes a Can Ricart

EA 5_Prefabricació dels sistema constructiu: 
muntatge en sec 
[OP4, OA5, OA6]

SA 5_ ESPAIS AJARDINATS INTERIORS I EXTERIORS: 
Confort, qualitat de l’aire i protecció solar 
[EA3]

FORTALESES (IN+) DEBILITATS (IN-)
OP 7_Possible canvi d’ús futur: aprofitament de 
les naus rehabilitades

EA 6_FAÇANES captadores solars i protegides de 
l’excessiva radiació solar a l’estiu 
[OA1, OA3, OA5, OA6]

SA 6_ CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA DE FUSTA EN 
SEC: Cicle de vida i emission de CO2 dels materials 
[EA4, EA5]

PE 1_Espai suficient per a edifici de 
nova construccuó+parc/jardí

PE 1_Volumetria preexistent poc 
modificable (poca flexibilitat)

RN 1_Múltiples obertures en l’edifici 
existent: captació solar+ventilació 

EI 1_Edifici existent de gran alçada: alt 
condicionament climàtic OA 1_Treure profit del clima utilitzant sistemes 

passius 
[EX+EI1, EI2, EI3; EX-EI1] [IN-EI1]

EA 7_Aprofitar la inèrcia tèrmica dels murs 
existents massius 
[OA1, OA3, OA5, OA6]

SA 7_ VENTILACIÓ MECÀNICA DE DOBLE FLUXE AMB 
RECUPERADOR DE CALOR: Estalvi energètic i qualitat 
de l’ambient interior 
[EA8]

RN 2_2 programes diferents que 
poden compartir alguns espais

EI 2_Funcionament independent dels 
dos programes

OA 2_Garantir la bona qualitat de l’aire interior 
amb el mínim d’energia 
[EX-AI1] [IN+RN1; IN-EI1]

EA 8_Millora de la qualitat de l’aire interior i 
exterior. Fer front a la contaminació 
[OA1, OA2]

SA 8_ REHABILITACIÓ MÀXIMA DE LES NAUS 
EXISTENTS. Es recuperen els murs existents i part de 
l’estructura existent 
[EA11]

RN 3_Multiciplitat d’usos i usuaris en 
un sol espai en diferents horaris

AI 1_Combinació de programes 
silenciós+sorollós (centre 
cultural+biblioteca)

OA 3_Garantir la bona climatització de l’espai 
interior amb el mínim d’energia 
[EX+EI1 ,EI2, EI3; EX-EI1, EI2]

EA 9_Protecció solar en les obertures per evitar una 
excessiva radiació solar 
[OA1, OA2]

SA 9_ PROTECCIÓ SOLAR MÒBIL. Lamel·les orientables 
i porticons de xapa perforada 
[EA9]

EC 1_Edifici existent de caràcter 
indústrial (patrimoni): Can Ricart com 
a centre d’activitats de barri

AI 2_Mal estat dels edificis existents OA 4_Espai intermedi que funcioni com a espai 
comú entre els 2 programes 
[IN+RN2, RN3, EC1] [IN-PE1, AI1, EC1]

EA 10_Combinació de programa que presenten 
activitats diürnes i nocturnes. Accessos 
independents per a cada un 
[OP2, OP5, OP6, OA6]

SA 10_ GRAN EXTENCIÓ VEGETAL  
[EA3, EA8, EA9]

EC 2_9.500 nous habitatges 
futurs=falta d’equipaments en un 
futur

AI 3_Transformació fàcil i ràpida dels 
espai. Poder sectoritzar les possibles 
activitats simuntànies 

OA 5_Rehabilitació de les naus com a intenció de 
projecte: Reutilitzar, Reduir, Reciclar+Revaloritzar 
Can Ricart 
[IN+EC1, EC2] [IN-EC1, EC2]

EA 11_Ocupació total de les naus a rehabilitar 
[OP7, OA5, OA6]

SA 11_ ESPAIS SEMIEXTERIORS COM A COIXÍ TÈRMIC. 
Doble espai d’accés per a cada programa 
[EA8, EA9, E10, EA12]

EC 1_Falta d’espais socials al barri OA 6_Minimitzar l’impacte ambiental EA 12_Minimitzar l’impacte ambiental prioritzant 
elements o sistemes passius, seguits dels sistemes 
actius

SA 12_ COBERTA PLANA EN NAU EXEMPTA. Per a una 
bona orientació dels panells fotovoltaics que en les 
cobertes inclinades no es podria aconseguir 
[EA2, EA12]

EC 2_Falta d’activitat en horari no 
laboral

OA 7_Sectorització de les instalacions segons el 
programa i el seu horari 
[IN+RN2, RN3] [IN-AI1, AI3]
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BUS: H
14, N

8, N
11

parada 260m

AIGÜES PLUVIALS
Sistema de recollida i

emmagatzematge d’aigua per
a sanitaris i rec

ESPAIS AJARDINATS
Mitigació de l'illa de la calor
sombrejament de l’espai a l’entorn
Vegetació caducifolia
Control de la temperatura per
efecte de la evapotranspiració

PROTECCIÓ SOLAR
Lamel·les orientables a
totes les obertures
orientades a sud-est i
sud-oest
CARPINTERIES ALTES
PRESTACIONS
U = 1.5 W/m2K

ESPAIS AJARDINATS
Mitigació de l'illa de la calor
sombrejament de l’espai a l’entorn
Arbres caducifolis
Control de la temperatura per
efecte de la evapotranspiració

BICLETES
Movilitat

sostenible

TRASDOSAT INTERIOR
Per a millorar el comportament

del mur

ESTRUCTURA
DE FUSTA

Unions atornillades: permeten
un fàcil desmuntatge

MÒDULS I PANELLS
PREFABRICATS
Fàcil muntatge en sec insitu
Cicle de vida: reutilitzaciódel
material al final de la vida de
l’edifici

PATI MDEITERRANI
ESPAI BIOCLIMÀTIC

Sistema passiu
Millora del confort

TOLDO RETRÀCTIL
Millora el

comportament
d'aquest pati

PROTECCIÓ SOLAR
Doble pell: xapa

metàl·lica perforada

TRAM: T
4

<500m

RECUPERADOR DE CALOR
en els sistemes de
climatització+ventilació (UTA)

PARC CENTRAL DEL
POBLENOU
espai verd

TOPOGRAFIES
VEGETALS
Mitigació de l'illa de calor
Activació dels petits
ecosistemes animals

INÈRCIA TÈRMICA
dels murs existents

COBERTA
AJARDINADA
EXTENSIVA
Mitigació de la illa
de la calor

5

Evaluació global i per àrees

Adaptació al
canvi climàtic

CAI

Aigua

Materials

Energia

Evaluació per impactes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 5 IN 6 IN 7 IN 8

IN 1 Canvi climàtic
IN2 Emissions a l'atmósfera, terra i aigua
IN3 Esgotament d'energia no renovable
IN4 Esgotament d'aigua potable
IN5 Esgotament de recursos materials

IN 6 Generació de residus
IN 7 Impactes sobre el veïnat
IN 8 Salut i confort
IN 9 Aspectes econòmics del resultat

IN 9

*El número al centre del gràfic fa referència al resultat global de
l'evaluació sobre un total de 5

*Aquesta evaluació expressa el percentatge de reducció d'impacte que l'edifici
assoleix per cada un d'ells en comparació amb un edifici de referència. Aquest
edifici és el que compleix estrictament la normativa.

COIXÍ TÈRMIC
Vestíbuls d'entrada

Doble porta

COIXÍ TÈRMIC
Vestíbuls d'entrada

Doble porta

profunditat=1
Vòrtex que afavoreix
la circulació d el'aire

PANELLS
FOTOVOLTÀICS

Orientats a sud

COL·LECTORS
SOLARS
Per a ACS

REUTILITZACIÓ
màxima de les
preexistènxies

Estalvi de materials de construcció
revalorització del patrimoni

21 Juny

     ASPECTES AMBIENTALS
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DETALL CONSTRUCTIU A (5m de façana x 1m de coberta)

TIPUS MATERIAL UN MEDICIÓ
MEDICIÓ 

TOTAL
PREU (€/UN) IMPORT (€)

Cost energetic 
unitari (Kwh/

UN)

COST ENERGÈTIC 
(Kwh)

Emissions CO2 
unitaries (kg/UN)

EMISSIONS CO2  (kg)
Contingut materia 

prima (%)
Contingut reciclat 

(%)
Contingut 

reutilització (%)
descripció ITEC LINK

ESTRUCTURA

Pilar fusta m3 0,3x0,3x5m 0,45 1189,34 535,203 455,0000 204,75 91,8288 41,32296 100 0
Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 
a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i 
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2506755/class/1682458/pilar-de-madera-
laminada

Biga fusta m3 0,3x0,3x1m 0,09 1.089,14 98,0226 455,0000 40,95 91,8288 8,264592 100 0
Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 
constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, 
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de 
penetració NP 1, muntada sobre suports

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2506755/class/1682459/viga-de-madera-
laminada

Encavallada fusta m3 0,3x0,4x1m x2 0,24 1.517,89 364,2936 1.623,0473 389,531352 427,0584 102,494016 100 0
Encavallada de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 
secció constant, amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a una llum de 
fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un 
nivell de penetració NP 1, col·locada sobre suports de fusta o acer

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2506755/class/1682461/cercha-de-madera-
laminada-colocada

COBERTA 

Taulell suport OSB 18mm m2 1x1m 1 6,91 6,91 60,0000 60 19,4400 19,44 100 0 100 Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 18 mm de gruix, per a ambient sec 
segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1715143/b0cu3-tablero-de-virutas-orientadas-osb-

Barrera de vapor m2 1x1m 1 20,30 20,3 25,0838 25,0838 1,1855 1,1855 98,00 2
Barrera de vapor/estanquitat amb làmina autoadhesiva de betum modificat 
LBA (SBS) 15-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada sobre 
parament vertical

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1700156/p7a0-barrera-de-vapor-estanqueitat-d-una-
lamina-bituminosa-autoadherida

Aïllament tèrmic de  llana 
mineral de roca 

(140mm)**
m2 1x1m 1 9,97 9,97 22,1581 22,1581 5,3079 5,3079 100 0

 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 
140 mm de gruix amb paper kraft, col·locat amb fixacions mecàniques

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1680216/p7c40-aillament-amb-feltre-de-llana-mineral-
de-roca-mw-

Biguetes de fusta m3
0,14x0,1x1m 

(x2)
0,028 1.108,47 31,03716 484,7136 13,5719808 97,8191 2,7389348 100 0 80

Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 
a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i 
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2506755/class/1682460/vigueta-de-madera-
laminada

Taulell suport OSB 18mm m2 1x1m 1 6,91 6,91 60,0000 60 19,4400 19,44 50 50
Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 18 mm de gruix, per a ambient sec 
segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1715143/b0cu3-tablero-de-virutas-orientadas-osb-

Aïllament tèrmic de llana 
mineral de vidre 

(100mm)**
m2 1x1m 1 13,41 13,41 316,5038 316,5038 9,8854 9,8854 40,78 59,18

Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons 
UNE-EN 13162, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 
W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,125 m2·K/W, amb paper kraft imprès, 
col·locat amb fixacions mecàniques

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1679275/p7c41-aillament-amb-feltre-de-llana-mineral-
de-vidre-mw-

Biguetes de fusta m3
0,1x0,07x1m 

(x2)
0,014 1.108,47 15,51858 484,7136 6,7859904 97,8191 1,3694674 100 0

Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 
constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-
fungicida amb un nivell de penetració NP 1, col·locada sobre suports de fusta 
o acer

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2506755/class/1682460/vigueta-de-madera-
laminada

Taulell suport OSB (18 
mm)**

m2 1x1m 1 6,91 6,91 60,0000 60 19,4400 19,44 100 0
Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 18 mm de gruix, per a ambient sec 
segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1715143/b0cu3-tablero-de-virutas-orientadas-osb-

Làmina impermeable m2 1x1m 1 14,33 14,33 19,5833 19,5833 10,1245 10,1245 100 0
Membrana de gruix 0,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, 
col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500785%7C2501647/class/1680255/membrana-no-
adherida-de-lamina-de-polietile-d-alta-densitat

Teulada ceramica plana m2 1 1 33,30 33,3 37,2685 37,2685 14,7528 14,7528 100 0
Teulada de teula plana de ceràmica color de palla, de 12 peces/m2, com a 
màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500783%7C2501281/class/1679864/teulada-de-teula-plana-
de-ceramica

AMPIT Coronament planxa m 1 1 5,26 5,26 6,9976 6,9976 1,4107 1,4107 14,40
24,85 (preconsum) 
60,75 (postconsum)

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1904756/b0chk-remat-de-planxa-d-acer-plegada

TRASDOSSAT

Taulell fusta (18 mm)** m2 5x1m-obertura 3,56 17,14 61,0184 6,3000 22,428 0,6486 2,309016 100 0
Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 18 mm de gruix, 
per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit 
amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
10002938%7C10002961%7C10003495/class/1721151/
tauler-contraxapat-de-fusta

Aïllament tèrmic llana 
mineral de roca 

(100mm)**
m2 5x1m-obertura 3,56 8,46 30,1176 15,9821 56,896276 3,8401 13,670756 100 0

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 
100 mm de gruix amb paper kraft, col·locat amb fixacions mecàniques

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1680216/p7c40-aillament-amb-feltre-de-llana-mineral-
de-roca-mw-

Rastrells de fusta 
(Bigueta)

m3
0,1x0,07x1m 

(x2)
0,014 554,80 7,7672 350,0000 4,9 36,0360 0,504504 100 0

Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de 
secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament 
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1)

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2506755/class/1682455/bigueta-de-fusta-col-
locada

Taulell suport OSB 
15mm**

m2 1x5m-obertura 3,56 6,01 21,3956 50,0000 178 16,2000 57,672 100 0
Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 15 mm de gruix, per a ambient sec 
segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1715143/b0cu3-tablero-de-virutas-orientadas-osb-

OBERTURA

Fusteria mixta alumini-
fusta

u 1,2x1,2 1 400,16 400,16 24,9843 24,9843 6,2355 6,2355 100 0

Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla 
batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 
cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 
bastiment de doella amb tapaboques, caixa de persiana i guies

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/class/
undefined%7C1682983/true/element/
OjMzNTc5MT0zMzExNjl8OjkwMzk9MjE3NTB8OjkwNDA9MjE3N
TR8NDY2MDo5MDcyPTIxODYzfDQ2NjA6OTA3Mz0yMTg2OHw0
NjYwOjkwNzg9MjE4ODh8NDY2MDo5MDgxPTIxOTA4fDQ2NjA6O
TA4ND0yMTkxNg__

Doble vidre m2 1,2x1,2 1,44 44,42 63,9648 60,6013 87,265872 14,0232 20,193408 75,38 24,62

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i 
lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer 
o alumini

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/class/
undefined%7C1680195/true/element/
OjE1MzgzPTM2MzE3fDozNDg4MjM9MzQ2MDQ0fDE2ODk6MjM
1MDM9NTQxNjl8MTY4OToyMzUwND01NDE4MXwxNjg5OjIzNTA
1PTU0MTg0fDE2ODk6MjM1MDY9NTQxODZ8MTY4OToyMzUwN
z01NDE5MQ__

Protecció solar lamel·les m2 1,2x1,2 1,44 73,49865 105,838056 399,6667 575,520048 211,5036 304,565184 100 0
Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la orientable horitzontal de 100 a 150 
mm d'amplària,, amb accionament motoritzat, col.locada

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500788%7C2500996/class/1680338/gelosia-d-alumini-col-
locada

FORJAT ALTELL

Biga de fusta m3 0,3x0,3x1m 0,09 1.089,14 98,0226 455,0000 40,95 91,8288 8,264592 100 0
Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 
constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, 
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de 
penetració NP 1, muntada sobre suports

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2506755/class/1682459/viga-de-madera-
laminada

Taulell suport OSB 
18mm**

m2 1x1m 1 6,91 6,91 60,0000 60 19,4400 19,44 100 0
Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 18 mm de gruix, per a ambient sec 
segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1715143/b0cu3-tablero-de-virutas-orientadas-osb-

Biguetes de fusta m3
0,1x0,07x1m 

(x2)
554,80 0,00 350,0000 0,0000 36,0360 0,0000 100 0

Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de 
secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament 
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1)

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2506755/class/1682455/bigueta-de-fusta-col-
locada

Taulell suport OSB 
18mm**

m2 1x1m 1 6,91 6,91 60,0000 60 19,4400 19,44 100 0
Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 18 mm de gruix, per a ambient sec 
segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/search/
class/1715143/b0cu3-tablero-de-virutas-orientadas-osb-

Aïllament acústic m2 1x1m 1 4,18 4,18 45,4538 45,4538 1,7182 1,7182 100 0
Làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, autoadhesiva, per 
aïllament acústic

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
10002946%7C10003036%7C10003459/class/1716562/
lamina-bituminosa

Acabat de paviment de 
fusta

m2 1x1m 1 42,65 42,65 10,2697 10,2697 3,0170 3,017 100 0
Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de 
fusta de roure americà amb olis vegetals, de llargària > 1900 mm, d'amplària 
de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 1 llistó per post, amb unió a 
pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500787%7C2501331/class/1680351/parquet-flotant-amb-
posts-multicapa-amb-acabat-de-fusta

FAÇANA 
EXISTENT

Acabat arrebossat m2 5x1m 5 30,65 153,25 13,1106 65,553 8,9378 44,689 100 0
Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 
m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500786%7C2501307/class/1678542/arrebossat

IMPORT (€)
COST ENERGÈTIC 

(Kwh)
EMISSIONS CO2  (kg)

TOTAL A 2163,559196 2495,4054192 758,8959302

TOTAL B 1728,001756 5822,150855 2469,954347

1
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DETALL CONSTRUCTIU B (5m de façana x 1m de coberta)

TIPUS MATERIAL UN MEDICIÓ
MEDICIÓ 
TOTAL

PREU (€/UN) IMPORT (€)
Cost energetic 
unitari (Kwh/

UN)

COST ENERGÈTIC 
(Kwh)

Emissions CO2 
unitaries (kg/UN)

EMISSIONS CO2  (kg)
Contingut materia 

prima (%)
Contingut reciclat 

(%)
Contingut 

reutilització (%)
descripció ITEC LINK

ESTRUCTURA

Pilar de formigó armat m3 0,3x0,3x5m 0,45 442,55 199,1475 869,2817 391,176765 361,7165 162,772425 100 0
Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una 
quantia de 8 m2/m3, formigó HA-25/F/10/IIa, abocat amb 
cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 
una quantia de 120 kg/m3

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2501269%7C10003537/class/1679762/
pilar-de-formigo-armat

Biga de formigó m3 0,3x0,3x1m 0,09 480,13 43,2117 952,1337 85,692033 363,4267 32,708403 100 0
Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, 
amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat 
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades 
amb una quantia de 150 kg/m3

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2501269%7C10003539/class/1679763/
biga-de-formigo-armat

Encavallada metàl·lica kg

0,04x0,4x1m          

1m3 = 

7.850kg

125,6 2,67 335,352 12,9228 1623,10368 4,6740 587,0544 100 0

Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades 
formades per peça composta, en perfils laminats en calent 
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb 
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb 
soldadura i cargols

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2501268/class/1679094/encavallada

COBERTA 

Panell sandwitch amb 
aïllament de llana 
mineral de roca

m2 1x1m 1 56,91 56,91 290,7763 290,7763 77,7744 77,7744 100 0 0

Coberta sandwich "in situ" amb pendent superior a 30 %, 
formada per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de 
planxa d'acer galvanitzada amb 3 nervis separats entre 245 i 
255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm de 0,6 mm de 
gruix, amb una inèrcia entre 148 i 150 cm4 i una massa 
superficial entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis, segons la norma 
UNE-EN 14782perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb 
greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, 
amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa superficial 
entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN 
14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a 
separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 
126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/class/
undefined%7C1681310/true/element/
OjM1OTgwPTYyMDMyfDozNTk4MT02MjAzNXw6OTg1Mj
0yMzk0NnwyMToxMTg2MT0yODQ1OXwyMToxMTg2Mj0
yODQ2OHwyMToxMTg3ND0yODUzMXwyMToxMTg3OD0
yODU0OHwyMjoxMjQ1Mj0zMDA2N3wyMjoxMjQ1ND0z
MDA3M3wyMzoxMjQ0MT0wfDIzOjEyNDU0PTB8MjQ6Nj
EzOT0wfDI0OjYxNDE9MHwyNTo2MTM3PTB8MjU6NjE0
MT0wfDI2OjExODYxPTB8MjY6MTE4NjI9MHwyNjoxMTg
3Nj0wfDI2OjExODc4PTA_

Barrera de vapor m2 1x1m 1 20,30 20,3 25,0838 25,0838 1,1855 1,1855 98,00 2
Barrera de vapor/estanquitat amb làmina autoadhesiva de 
betum modificat LBA (SBS) 15-FV amb armadura de feltre de 
fibra de vidre, col·locada sobre parament vertical

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
search/class/1700156/p7a0-barrera-de-vapor-
estanqueitat-d-una-lamina-bituminosa-autoadherida

AMPIT Coronament planxa m 1 1 5,26 5,26 6,9976 6,9976 1,4107 1,4107 14,40
24,85 (preconsum) 

60,75 (postconsum)

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 
mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 
4 plecs, per a coronament

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
search/class/1904756/b0chk-remat-de-planxa-d-acer-
plegada

TRASDOSSAT
Envà de plaques de guix 

laminat
m2 5x1m 3,56 45,95 163,582 147,6648 525,686688 32,6801 116,341156 96,75 3,19

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla 
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un 
gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 400 mm de 
100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa 
estàndard (A) de 18 mm de gruix en cada cara, fixades 
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre 
de resistència tèrmica >= 1,143 m2·K/W

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/class/
undefined%7C1684400/true/element/
OjIzNDIyPTU0MDA2fDozMzQ3NTY9Mzk4NzM4fDozNjA
zMj02MjE1OHw6NTExMD0xMzAxNXw6NjQwMj0xNTkw
OHwzNDE0OjEzMzM0PTMyMzM2fDM0MTU6MjExMjc9
MHwzNDE2OjI1OTcyPTYxMDMyfDM0MTc6NTExNj0wfD
M0MTg6NTExNT0xMzAyNXwzNDE4OjUxMTY9MTMwMj
g_

OBERTURA

Fusteria alumini u 1,20x1,20 1 411,55 411,55 1.456,1659 1456,1659 745,0521 745,0521 100 0

Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre 
bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla 
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, amb caixa de persiana i guies

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500788%7C2506123/class/1682943/finestra-
practicable-d-alumini-col-locada

Doble vidre m2 1,2x1,2 1,44 44,42 63,9648 60,6013 87,265872 14,0232 20,193408 75,38 24,62

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire 
de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/class/
undefined%7C1680195/true/element/
OjE1MzgzPTM2MzE3fDozNDg4MjM9MzQ2MDQ0fDE2O
Dk6MjM1MDM9NTQxNjl8MTY4OToyMzUwND01NDE4M
XwxNjg5OjIzNTA1PTU0MTg0fDE2ODk6MjM1MDY9NTQ
xODZ8MTY4OToyMzUwNz01NDE5MQ__

Protecció solar lamel·les 
d’alumini

m2 1,2x1,2 1,44 73,49865 105,838056 399,6667 575,520048 211,5036 304,565184 100 0
Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la orientable horitzontal 
de 100 a 150 mm d'amplària,, amb accionament motoritzat, 
col.locada

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500788%7C2500996/class/1680338/gelosia-d-
alumini-col-locada

FORJAT ALTELL

Biga de formigó m3 0,3x0,3x1m 0,09 480,13 43,2117 952,1337 85,692033 363,4267 32,708403 100 0
Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, 
amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat 
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades 
amb una quantia de 150 kg/m3

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2501269%7C10003539/class/1679763/
biga-de-formigo-armat

Forjat de formigó m2 1x1m 1 123,73 123,73 566,5929 566,5929 351,6345 351,6345 100 0
Formigó per a sostre nervat unidireccional autocompactant, 
HAF-30/AC/12/IIIa, amb additiu superplastificant, amb 
addició de fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 
mm, abocat amb bomba

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500782%7C2501269%7C10003540/class/1731747/
formigonament-de-sostres-nervats-unidireccionals-amb-
formigo-autocompactant

Aïllament acústic m2 1x1m 1 4,18 4,18 45,4538 45,4538 1,7182 1,7182 100 0
Làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, 
autoadhesiva, per aïllament acústic

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
10002946%7C10003036%7C10003459/class/
1716562/lamina-bituminosa

Acabat de paviment de 
fusta

m2 1x1m 1 42,65 42,65 10,2697 10,2697 3,0170 3,017 100 0

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de 
gruix >2,9 mm, de fusta de roure americà amb olis vegetals, 
de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de 
gruix total 14 mm, amb 1 llistó per post, amb unió a pressió, 
col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500787%7C2501331/class/1680351/parquet-
flotant-amb-posts-multicapa-amb-acabat-de-fusta

FAÇANA 
EXISTENT

Acabat arrebossat m2 5x1m 3,56 30,65 109,114 13,1106 46,673736 8,9378 31,818568 100 0
Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal 
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 
morter mixt 1:0,5:4, remolinat

https://metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/section/
2500786%7C2501307/class/1678542/arrebossat

IMPORT (€)
COST ENERGÈTIC 

(Kwh)
EMISSIONS CO2  (kg)

TOTAL B 1728,001756 5822,150855 2469,954347

TOTAL A 2163,559196 2495,4054192 758,8959302

2

Comparativa de dos solucions constructives segons les emossions de 
CO2 que generen. 
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ESTRATIFICACIÓ
DE L'AIRE

(aire fresc a l'inferior)

aire fresc
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OBERTURES

practicables

ventilació natural

VEGETACIÓ
protecció solar i control de la
temperatura per efecte de la

evapotranspiració

TOLDO

MÒBIL
protecció solar

afavoreix la creació
del remolí central

VENTILACIÓ MECÀNICA
aprofitant el microclima del pati

VÒRTEX
permetrà una

renovació de l'aire
adequat

OBERTURES

existents

tapiades

OBERTURES

practicables

ventilació natural

SOLUCIÓ AMBIENTAL 1

Denominació de la mesura > ESPAIS INTERMEDIS: PATIS

Categoria > ENERGIA I SALUT  
Mesura Passiva

Criteri 
Estalvi energètic i qualitat d el’ambient interior

DESCRIPCIÓ

Aplicació al projecte 
Es generen dos patis al projecte: un de central que serveix als dos programes (centre cultural i biblioteca) i un 
altre al centre del cos principal de la biblioteca. S’intenta aconseguir una profunditat adient per a garantir un 
microclima intens i obtenir majors diferències de temperatura entre exterior i interior. La vegatació caducifolia 
dels patis ajudarà a que el pati funcioni com a embornal tèrmic i no com a foco tèrmic, fent de protecció 
solar que mantindrà els murs frescos i facilitant el moviment d’aire fresc cap a la zona inferior del pati, on la 
relació amb l’edifici és major.

Beneficis 
S’assoleix un microclima degut a una diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior del pati que 
beneficia directament a l’ambient interior de l’edifici. El benestar i confort de les persones depèn del contacte 
que tenen amb l’evolució de l’ambient i la temperatura exterior. Les persones troben confort més ràpid en 
espais que presenten variacions de termperatura zonal i temporal, sempre relacionades amb la temperatura 
exterior. 
Ventilació i il·luminació natural amb un balanç energètic sobre l’edifici positiu amb un baix cost econòmic. 

Limitacions 
El pati és un element o un espai fix dificil de regular. La seva forma i profunditat estan estretament 
relacionades amb els patrons de fluxe (o corrents d’aire) amb els quals podem entendre la distribució de 
temperatura en el pati. La profunditat idònia (P=1) serà  en alguns casos difícil d’assolir degut a aspectes  
formals del projecte.

DOCUMENTACIÓ

Documentació de la mesura en cada fase del projecte

Valoració econòmica / Amortització de la mesura 
En el cas del projecte en qüestió, el cost dels patis és 
quasi nul ja que s’aprofiten els murs existents i 
només caldrà afegir les oberbtures dels espais 
adjecents per treure profit d’aquest pati

Paràmetres de evaluació de l’èxit de la mesura 
Segons els les simulacions de càlculs de la tesi Rojas, 
Juan Manuel - Comportamiento termodinamico del patio 
mediterráneo Tesis, 2017, els patis amb una proporció 
entre la base i l’alçada igual, presenten un 
funcionament termodinàmic molt favorable en el 
clima mediterràni.

CONCLUSIONS

És una mesura molt econòmica i completa amb un impacte ambiental i de confort molt elevat en climes com 
el mediterrani. El pati de profunditat P=1 representa equilibrades característiques de renovació i 
comportament tèrmic molt adequat en climes temperats.

SOLUCIÓ AMBIENTAL 2

Denominació de la mesura > REUTILITZACIÓ D’AIGUES PLUVIALS PER A AIGÜES SANITARIES I REC 

Categoria > MATERIALS I ENERGIA 
Mesura Activa

Criteri 
Estalvi d’aigua (ús d’aigua no potable)

DESCRIPCIÓ

Aplicació al projecte 
Captació i emmagatzematge de les aigües pluvials mitjançant cobertes inclinades i dipòsits soterrats. 
Reutilització d’aquesta per a rec i aigües sanitaries.

Beneficis 
L’aigua de pluja és una aigua extremadament neta en comparació amb altres fonts d’aigua dolça. És un 
recurs gratuït i independent de les companyies subministradores. Necessita una infraestructura bastant 
senzilla per la seva captació, emmagatzematge i distribució. Alguns usos com la cisterna del vàter i el rec no 
necessiten una qualitat d’aigua “apta per el consum humà” i en aquest cas, l’aigua de pluja pot substituir la 
potable.

Limitacions 
Requereix una instal·lació que va associada a una despesa energètica. El cost dels dipòsits són bastant 
elevats i requerèixen un espai considerable. 

DOCUMENTACIÓ

Documentació de la mesura en cada fase del projecte 

Font: https://aquaespana.org/

Valoració econòmica / Amortització de la mesura 
Teninet en compte que l’aigua de pluja és un recurs 
gratuït i il·limitat, el cost de la instal·lació serà 
amortitzada al llarg de la vida de l’edifici. En aquest 
cas l’aigua és un recurs bastant econòmic i 
l’amortització tardaria uns quants anys però s’ha 
d’entenre com a una mesura d’estalvi de recursos i 
d’autosuficiència.

Paràmetres de evaluació de l’èxit de la mesura 
- Pluviometria mitja a Barcelona= 37L per m2 al mes 
- Superfície de cobertes captadores del projecte=1800m2 
- 37L/m2 x 1800m2 = 66.600L mensuals que podrem 

emmmagatzemar 
- Superfície ajardinada del projecte = 885m2 
- Es necessiten 96.500L/100m2 anuals per regar el tipus 

de jardí que es proposa en el projecte (segons eina 
HADES) 

- 96.500L/100m2 x 885m2 = 854.025L anuals 
                                             = 71.168L mensuals 
Amb l’aigua captada per les cobertes podrem regar 
pràcticament la totalitat de les superfícies ajardinades. 
Tenint en compte que aquestes ja reben aigua directament 
quan plou, l’aigua restant podrà ser utilitzada per a les 
cisternes dels inodors.

CONCLUSIONS

Amb una petita inversió inicial amb la que cobrirem el cost dels aparells i la instal·lació aconseguirem un 
sistema d’aprofitament d’aigua pràcticament il·limitat i molt positiu sobretot quan s’han d’abastir grans 
superfícies ajardinades.
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SOLUCIÓ AMBIENTAL 3

Denominació de la mesura > PANELLS SOLARS FOTOVOLTÀICS 

Categoria > ENERGIA 
Mesura Activa

Criteri 
Estalvi energètic i autosuficiència energètica

DESCRIPCIÓ

Aplicació al projecte 
Instal·lació de panells fotovoltàics en les cobertes inclinades a sud per a cobrir al màxim possible la demanda 
energètica.

Beneficis 
L’energia captaca prové del Sol, una anergia inesgotable i neta. L’edifici serà energèticament autosuficient i hi 
haurà la possibilitat de distribuïr l’energia restant a la resta del veïnat.

Limitacions 
Alt cost inicial. Impacte visual en l’envolvent d el’edifici.

DOCUMENTACIÓ

Valoració econòmica / Amortització de la mesura 
3.632,52 €/u (5 unitats de mòdul de 1000W de 
potència) 
1 Panell solar genera 300W/h x 12h de sol al dia = 
3,6 kW/h al dia. 
1kW/h=0,12€ x 12h = 1.44€/dia 
L’amortització mitjana d’una instal·lació de panells 
fotovoltàics està al voltant dels 7 anys.

Paràmetres de evaluació de l’èxit de la mesura 
La mitjana d’hores de sol a Barcelona és de 12h, pel 
que els panells tindràn una alta incidència solar i 
produïràn una gran quantital d’energia. El sistema es 
situa al mateix edifici on es consumirà l’energia, per 
tant, les pèrdues energètiques pel transport seràn 
mínimes

CONCLUSIONS

És una mesura molt favorable en el clima de Barcelona ja que compta amb moltes hora de sol. Es genera 
energia de manera autosuficient, neta i ilimitada, pel que compensa i amortitza el cost inicial de la 
instal·lació.

Documentació de la mesura en cada fase del projecte 
(planta de col·locació dels panells fotovoltaics en coberta i instal·lació) 

 

SOLUCIÓ AMBIENTAL 4

Denominació de la mesura > COBERTA AJARDINADA EXTENSIVA

Categoria > SALUT I MATERIALS 
Mesura Passiva

Criteri 
Qualitat de l’aire i barrera acústica

DESCRIPCIÓ

Aplicació al projecte 
S’opta per una coberta ajardinada extensiva en les cobertes planes dels volums de nova construcció que 
generen unes visuals agradables des de les planta superiors dels volums existents adjacents.

Beneficis 
La vegetació en coberta ajuda a mitigar l'efecte de illa de calor, millora la qualitat de l’aire absorvint-ne les 
partícules de CO2 contaminants, dóna una protecció tèrmica i acústica extra a l’edifici i gran part dels residus 
generats al acabar la vida de la coberta són d’orígen orgànic. Els ajardinaments extensius ofereixen important 
hàbitats naturals per la flora i la fauna.

Limitacions 
La coberta ajardinada extensiva requereix un cert manteniment de la vegetació, tot i que aquest és mínim. 
Utilitzant vegetació autòctona en reduirem el seu manteniment. El pes propi de la coberta ajardinada és 
bastant elevat i s’haurà de tenir en compte la repercusió que tindrà tant en estructura com en fonamentació.

DOCUMENTACIÓ

Valoració econòmica / Amortització de la mesura 
El cost per m2 d’una coberta plana no transitable 
ajardinada és d’uns 85€ i el d'una coberta plana no 
transitable autoprotegida o amb acabat de grava 
costa una 55€. Els beneficis ambientals que presenta 
la coberta ajardinada en comparació amb una altra fa 
que aquesta mesura sigui rentable tot i un cost 
econòmic més elevat.

Paràmetres de evaluació de l’èxit de la mesura 
Tenint en compte que una coberta ajardinada 
absorveix CO2 (entre 45-50% del pes en sec de la 
planta) ens permet dir que aquesta és més exitosa 
que un altra tipus de coberta que no absoriveix CO2.

CONCLUSIONS

La coberta ajardinada extensiva amb vegetació autòctona és una solució gens complicada i de preu 
assequible que tot i alguns desavantatges, presenta certes millores tant ambientals com de salut i de qualitat 
de l’ambient.
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SOLUCIÓ AMBIENTAL 5

Denominació de la mesura > ESPAIS AJARDINATS 

Categoria > SALUT 
Mesura Passiva

Criteri 
Confort i qualitat de l’aire

DESCRIPCIÓ

Aplicació al projecte 
Espais ajardinats i de terra tou en la plaça pública exterior i en l’interior dels patis.

Beneficis 
Aporten una millor qualitat de l’aire absorvint CO2 , refrescant l’aire i ombrejant els patis afavorint l’efecte 
d’estratificació de l’aire. Aporta un confort visual tant en l’exterior com en l’interior de l’edifici. Amb un terra 
tou i porós es redueix l’efecte d’illa de calor. Els arbres caducifolis orientats a Sud protegeixen de la radiació 
solar a l’estiu i permet la seva entrada a l’hivern.

Limitacions 
La vegetació requereix un cert manteniment i rec ques es podrà assolir amb aigua de pluja emmagatzemada. 
Es perd superfície útil

DOCUMENTACIÓ

Documentació de la mesura en cada fase del projecte 

Valoració econòmica / Amortització de la mesura 
Paviment panot ceràmic: 36€/m2 
Superfície ajardinada macissa: 20-25€/m2 (segons 
espècie) 
Tenint en compte el preu de cada material, les 
limitacions i tots els beneficis que aporta una 
superfície vegetal, la mesura queda amortitzada.

Paràmetres de evaluació de l’èxit de la mesura 
Una superfície ajardinada absorveix CO2 (entre 
45-50% del pes en sec de la planta), mentre que una 
superfície de panot no. Per tant, des del punt de vista 
ambiental podem dir que aquesta mesura és més 
exitosa.

CONCLUSIONS

Les superfícies ajardinades en zones urbanes tenen un gran impacte ambiental positiu, el cost és igual o 
inferior a un paviment sòlid no transpirable i el seu manteniment és mínim si s’utilitzen espècies autòctones. 
Per tant, amb poc esforç podrem beneficiar-nos de tot el que ens aporta la vegetació a dins de la ciutat.

SOLUCIÓ AMBIENTAL 6

Denominació de la mesura > CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA DE FUSTA EN SEC

Categoria > MATERIALS 
Mesura Passiva

Criteri 
Cicle de vida i emission de CO2 dels materials

DESCRIPCIÓ

Aplicació al projecte 
Sistema estructural de fusta en les naus on l’estructura existent està malmesa i en els volums de nova 
construcció. Particions de fusta en tot el projecte

Beneficis 
Reducció de la petjada ecològica gràcies a l’emmagatzematge de CO2 de la fusta, el fàcil transport, la 
prefabricació i posada en obra en sec i el fàcil desmuntatge i reutilització del material per les unions 
cargolades. Bon funcionament estructural i bona protecció contra incendis. El muntatge  sec reduirà 
considerablement el temps de posada en obra, fet que també reduirà el consum d’energia. 
És un material natural i orgànic, lliure de productes químics.

Limitacions 
Les dimensions dels elements de fusta s’hauràn d’ajustar a les dimensions dels fabricants.  Planificació 
exhaustiva de cada peça, menys marge d’error.  
Hi ha poques empreses locals que disposin de fusta en grans quantitats, de manera que en alguns casos 
s’haurà d’importar d’un altre país cosa que incrementaria les emissions de CO2  a causa del transport.

DOCUMENTACIÓ

Documentació de la mesura en cada fase del projecte 
(Axonometria explicativa del procés de  
posada en obra i cicle de vida del material) 

Valoració econòmica / Amortització de la mesura 
La fusta és un material car d’entrada però ho 
compensa al ser un sistema prefabricat i de muntatge 
en sec. La prefabricació implica un trasport més 
optimitzat i per tant més econòmic, un calcul de 
material més exacte, de manera que no hi ha material 
restant i per tant, tampoc pèrdues econòmiques, un 
muntatge més eficient que significa estalvi en mà 
d'obra i menys accidents laborals. A més a més, les 
unions cargolades permeten reorganitzar l’espai per a 
diferents usos futurs, fent així l'edifici més durader i 
reduint la utilització de materials. Finalment, la fusta 
pot ser reciclada i reutilitzada.

Paràmetres de evaluació de l’èxit de la mesura 
1 m3 de fusta     = -664,0 kg CO2  
1 m3 de formigó = +229,0 kg CO2 
1 m3 d’acer        = +8831,2 kg CO2  

A banda de les emossions negatives de CO2 podem 
dir que la fusta, al ser un material més lleuger que el 
formigó o l’acer, també reduirà la quantitat de 
combustible necessitat pel seu transport, fet que farà 
reduir de nou la quantitat de CO2  alliverat.  

CONCLUSIONS

Els beneficis de la fusta com a material de construcció són molt més amplis que les seves limitacions. Per 
tant, podem dir que és un material que presenta molts avantatges des del punt de vista ambiental (tant 
d’estalvi energètic com a reducció de CO2)
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SOLUCIÓ AMBIENTAL 7

Denominació de la mesura > VENTILACIÓ MECÀNICA DE DOBLE FLUXE AMB RECUPERADOR DE CALOR 

Categoria > SALUT I ENERGIA 
Mesura Activa

Criteri 
Estalvi energètic i qualitat d el’ambient interior

DESCRIPCIÓ

Aplicació al projecte 
S’instalaran aparells de ventilació mecànica amb recuperador de calor en la majoria d’estances de l’edifici 
que ens permetrà renovar l’aire interior amb unes pèrdues energètiques mínimes i obtenint aire net i filtrat, 
lliure d'impureses i partícules contaminants que aportarà un major confort a l’usuari.

Beneficis 
S’obté un aire nou lliure d’impureses amb les mateixes condicions psicomètriques de temperatura i humitat  
que les de l’aire viciat que volem renovar, de manera que es redueix la demanda d’energia per a climatització 
i a més es ventila l’espai sense tenir pèrdues energètiques. S’aconsegueix una bona ventilació sense corrents 
d’aire, fet molt positiu per un espai com la biblioteca. En espais amb molta concurrència com ara la sala 
polivalent, es generarà molta energia provinent dels cossos humans que s’aprofitarà per a escalfar l’aire 
entrant a l’hivern. Possible obtenció de l’aire nou dels patis on l’aire ja ha estat estratificat i és més fresc 
(estiu).

Limitacions 
Conductes d’admisió i extracció en totes les estances. Instal·lació i manteniment dels aparells i conductes.

DOCUMENTACIÓ

Documentació de la mesura en cada fase del projecte 

Valoració econòmica / Amortització de la mesura 
7.042,23 €/u (Unitat de ventilació amb recuperador 
estàtic amb freecooling, cabal nominal de 10000 m3/
h)

Paràmetres de evaluació de l’èxit de la mesura 
La renoavció de l'aire interior dels edificis millora les 
condicions de salubritat. Aquest sistema ens ho 
permet fer sense pèrdues energètiques.

CONCLUSIONS

És un sistema eficient per a la ventilació mecànica que permet una molt bona renovació d’aire sense grans 
pèrdues energètiques. En casos concrets i favorables es pot complementar o substituir per ventilació natural.
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REQUERIMENTS A CUMPLIR PEL CTE
El projecte aplica els diferents documents 
del Codi Tècnic de l’Edificació. En aquest 
apartat s’expliquen els punts més importants 
de cada  document que afecta al usos de 
pública concurrència i administratiu.

DB-SUA : Seguretat d’utilització i accessibilitat
El terra no presenta discontinuitats majors a 4mm i perforacions o forats 
majors a 1,5cm de diàmetre. En quan a la protecció dels desnivells, es 
disposen de barreres de protecció en els desnovells majors a 55cm. 
L’alçada de dits elements és igual a 1,1m ja que en alguns casos es 
superen els 6m de desnivell.
Les escales d’ús general compleixen la relació 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 
cm, amb la petja (H) de 28 cm i contrapetjada (C) de 17,5cm. Els 
replans tenen com a mínim l’amplada de l’escala i una longitud d’1 
m en el seu eix. En els replans no hi haurà passadissos d’amplada 
inferior a 1,20 m ni portes situades a menys de 40 cm del primer graó.
Es disposa d’un itinerari accessible des de l’acces a totes les plantes 
de l’edifici.
Els serveis higiènics accessibles tenen espai pel gir de diàmetre 1,50 
m lliure d’obstacles, les portes compleixen l’amplada mínima i són 
abatibles a l’exterior o correderes. En zones d’ús públic, els inodors 
tenen un espai de transferència lateral d’amplada mínima de 80 cm a 
cada costat.

DB-SI : Seguretat contra incendis
La superfície construïda de cada sector s’incendi no supera els 
2.500m2. L’ocupació de cada zona es calcula segons la taula 2.1.
En les plantes amb una única sortida de planta, l’ocupació no supera 
les 100 persones i els recorreguts fins a una sortida de planta no 
passen dels 25m. En les plantes que disposen de més d’una sortida de 
planta, els recorreguts no superen els 50m. Les escales no protegides  
d’evacuació descendent sempre compliràn la fórmula A ≥ P / 160, 
essent A l’amplada de l’element i P el nombre de persones en ser 
evacuades. Les escales protegides d’evacuació compliràn la fórmula 
E ≤ 3 S + 160 A, essent E l’ocupació de totes les plantes que recórro 
dita escala i S la superfície útil del recinte. En tots els casos l’alçada 
d’ecavuació és menor a 10m i per tant les escales poden ser no 
protegides. A la biblioteca, aquestes escales tindrpan una amplada 
mínima de 1,9m ja que el nombre d’ocupant que poden fer-les servir 
no spera els 304.Tanmateix, tant a la biblioteca com al coworking es 
disposa d’escales protegides.

DB-SI

DB-SUA
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DB-HE : estalvi d’energia
Segons la taula a de l’annex B, la zona de Barcelona amb altitud sobre 
el nivell del mar menor a 50m, pertany a la zona climàtica C2.
La transmitància dels murs en contacte amb l’exterior no superen els 
0,29 W/m²K i la de les cobertes no supera els 0,23 W/m²K. L’edifici 
satisfà les seves necessitats de ACS (aigua calenta sanitària) que 
correspon a 22L/dia*persona segons la taula de l’annex F.
Com que la superfície edificada del conjunt supera els 3.000m2 i l’ús 
és diferent al residencial privat, caldra que l’edifici incorpori sistemes 
de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables per ús 
propi o subministre a la xarxa. Per a complir-ho, s’instal-len panells 
fotovoltàics en coberta.

DB-HE
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Com? 
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ALÇATS
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AXONOMETRIA
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Estructura

ACTUACIÓ EN LES PREEXISTÈNCIES
Al tractar-se d’un edifici patrimonial, es té la voluntat de preservar tots 
aquells element existents característics i que presentin un bon estat. 
Així doncs, es mantenen tots els murs de càrrega d’obra de fàbrica, 
tant els perimetrals com els interiors que comformen els patis. En la 
nau de cereria es manté la volta ceràmica i els pilars de fosa ja que 
es troben en bon estat, mentre que a la nau central s’enderroca les 
restes del sistema estructural existent ja que es troba en molt mal 
estat. En aquest cas es substitueix per una estructura nova de fusta 
prefabricada. S’eliminen totes les cobertes provisionals existents i se’n 
afegeixen de nova construcció.

D’aquesta manera es redueix al màxim la demanda de materials de 
construcció i per tant, d’energia. Es reutilitza un edifici d’ús industrial 
per a donar-li un nou ús, aprofitant-ne part dels elements constructius 
evitant l’enderroc i la nova construcció.  Es recicla, evitant la generació 
de nous residus evitant la extracció i processat de noves matèries 
primes.

El projecte combina doncs,  dos sistemes estructurals: 

- Volta ceràmica amb bigues de fusta i pilars de fosa: estructura 
existent i reforçaad mitjançant una altra capa de rasilla ceràmica i 
amb tensors. Es localitza a la planta baixa de la nau de cereria on s’hi 
ubiquen les aules del centre cultural.

- Pòrtics de fusta laminada i forjats de fusta contralaminada 
prefabricats: estructura de nova construcció que es troba a la biblioteca 
i als volums de nova construcció

CIMENTACIÓ 
Segons el geotècnic realitzat prop de l’emplaçament, el terreny no 
és prou favorable per a la utilització de fonamentació superficial. Es 
proposa una fonamentació profunda a base d’encepats i micropilons 
de formigó que hauràn d’assolir una fofunditat de -10 m fins a arribar 
al terreny més favorable amb  una  tensió adequada. Els micropilos 
seràn de diàmetre ø= 15cm i se’n col.locaran 4, recollits en un encepat 
de 135 x 135 x 70 cm. 
La fonamentació existent consta de sabates corregudes de pedra en el 
cas dels murs, i de daus de pedra en el cas dels pilars de fosa.
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ESTRUCTURA BIBLIOTECA 
En les naus més altes l’estructura comformarà 2 nivells diferents en 
la zona de la recepció i 3 nivells en la zona del fons general. En les 
naus més baixes trobarem dos nivells en la zona de fons general, i un 
sol nivell en la zona infantil.

S’elimina tot element estructural existent  excepte els murs perimetrals  
de càrrega de maó massis que oscil.len del 40 als 80 cm de gruix. 
En contraposició a aquests elements més massius es proposa una 
estructura lleugera de fusta laminada i prefabricada  en una reticula  
de 5 x 4.5 m que combina:
-  Pilars de fusta laminada GL36h i de secció 40 x 26 cm amb alçades 
de 3.2 i 7 m.
- Bigues principals bífides de fusta laminada GL36h de 34 x 26 cm de 
secció i oscil.len dels 4.2 als 8.1 m de longitud.
- Bigues secundàries de fusta laminada GL24h que arriostren els murs 
existents amb la nova estructura amb una secció de 26 x 26 cm i unes 
longituds de 4.1 a 4.5 m.
- Encavallades de fusta laminada GL24h que cobreixen tota la llum de 
la nau deixant la planta lliure. La secció del cordó superior és de 40 
x 26 cm i té una llargada de 14.7 m, mentre que la resta de cordons 
seràn de 26 x 26 cm de secció. El cordó superior és major ja que haurà 
d’aguantar el pes del forjat i coberta.

Les bigues principals aniràn anclades als murs mitjançant pletines en 
L i als pilars mitjançant perns. Les bigues secundàries s’anclaran al 
mur de la mateixa manera i a les bigues principals amb anclatges 
metàl.lics tipus ALUMIDI. Els pilars aniràn collats a una pletina metàl.
lica en forma de U que anirà acorada a la fonamentació, evitant així el 
contacte directe de la fusta amb el paviment.

VOLUM NOVA CONSTRUCCIÓ
Seguirà el mateix sistema estructural que el de la biblioteca i s’eliminen 
els dos pilars centrals que es troben a la sala d’exposicions per a 
donar més llibertat espaial. En aquest cas doncs, les bigues bífides 
augmentaran el seu cantell fins als 80 cm. Per tant, l’estructura consta 
de:
-  Pilars de fusta laminada GL36h i de secció 40 x 26 cm amb alçades 
de 5.5 m.
- Bigues principals bífides de fusta laminada GL36h de 80 x 26 cm de 
secció de 9.5 i 5.2 m de longitud
- Bigues secundàries de fusta laminada GL24h amb una secció de 26 
x 26 cm i unes longituds de 5.6 m

ESTRUCTURA CENTRE CULTURAL (AULES: NAU DE CERERIA)
L’estructura existent d’aquesta nau és composta per tres files de 
pilars de fosa de diàmetre ø = 15 cm i separants entre ells 6.7 m, que 
recolzen bigues de fusta de 15.25m de llargada que conformen un 
forjat de volta ceràmica que salven una llum de 3.1 m. 
El reforç de la volta no haurà de ser excessiu ja que la sobrecàrrega de 
l’ús industrial anterior (aprox. : 3000 kg/m2) és major a la sobrecàrrega 
d’ús administratiu actual (aprox.: 1000 kg/m2).
Per aquest reforç es proposa utilitzar el mateix sistema constructiu 
afegint una darrere capa de rasilla ceràmica. Altrament caldràn tensors 
en sentit perpendicular a la volta per a acabar de rigiditzar aquest 
element estructural.

ESTRUCTURA COWORKING
Aquesta planta es recolza sobre la descrita anteriorment. En aquest 
cas només consta d’una fila de pilars de fosa, els quals deixen com a 
element icònic de la fàbrica industrial. S’afegeixen noves encavallades 
de fusta laminada GL24h que cobreixen tota la llum de la nau deixant 
la planta lliure. La secció del cordó superior és de 40 x 26 cm i té una 
llargada de 15.4 m, mentre que la resta de cordons seràn de 26 x 26 
cm de secció.

ESTRUCTURA CENTRE CULTURAL (SALA POLIVALENT: NAU 
EXEMPTA
En aquest cas també s’opta per a una nova estructura de fusta seguint 
el mateix sistema que en la biblioteca però sustituïnt les bigues bífides 
per a bigues bífides alveolars ja que han de salvar una llum de 15.5 m 
al tractar-se de la sala polivalent. Per tant, l’estructura combina:
-  Pilars de fusta laminada GL36h i de secció 40 x 26 cm amb alçades 
de 5.6 m.
- Bigues principals bífides i alveolars de fusta laminada GL36h de 120 
x 26 cm de secció amb cables tensors com a element triangulador.
- Bigues secundàries de fusta laminada GL24h que arriostren els murs 
existents amb la nova estructura amb una secció de 26 x 26 cm i unes 
longituds de 3.5 a 4.3 m.
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PLANTES ESTRUCTURA
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CÀLCULS. BIBLIOTECA
Pública concurrència  R90
 
FORJAT PLANTA TIPUS: CLT MIX 240mm

Estat de càrregues

- PP (Pes Propi): 1.89 kN/m2
 CLT MIX e = 240 mm: 0.64 kN/m2
 Capa de compressió e = 5 cm: 1.25 kN/m2
- CP (Càrregues Permanents): 1.2 kN/m2
 Paviment: 0.2 kN/m2
 Envans lleugers: 1 kN/m2 
- SU (Sobrecàrrega d’Ús): 3 kN/m2
 C1 - Zones amb taules i cadires

ELU
(1.35  (PP + CP) + 1.5 · SU) · 1 m = 8.67 kN/m

ELS
1 · (PP + CP) · 1 m = 3.09 kN/m
1 · SU · 1 m= 3 kN/m

ELS (inc.)
(1· (PP +CP) + 0.7 · SU) · 1 m = 5.19 kN/m

Comprovació de la resistència
comprovació flexió

FORJAT COBERTA:  CLT 120mm 

Estat de càrregues

- PP (Pes Propi): 0.63 kN/m2
 CLT e = 120 mm: 1.38 kN/m2
- CP (Càrregues Permanents): 1 kN/m2
 Coberta amb acabat de teula plana: 1 kN/m2
- SU (Sobrecàrrega d’Ús): 0.4 kN/m2
 G2 – Cobertes lleugeres accessibles únicament per conservació.
-Vent:
 qb: 0.52 kN/m2
 ce: 2.1 
Vent en la direcció X:  0.52 kN/m2 · 2.1 · (-0.8) = -0.87 kN/m2
 cp: -0.8
Vent en la direcció Y+:  0.52 kN/m2 · 2.1· (-0.4) = -0.44 kN/m2
   0.52 kN/m2 · 2.1· (-0.2) = -0.22 kN/m2
 cp: -0.4, -0.2
Vent en la direcció Y-:  0.52 kN/m2 · 2.1 · 0.4 = 0.44 kN/m2
 cp: 0.4

- Neu: 0.4 kN/m2
 Barcelona – Altitud 0 m

ELU
(1.35 · (PP + CP) + 1.5 · SU) · 1 m = 2.58 kN/m
(1.35 · (PP + CP) + 1.5 · (Neu + VY-)) · 1 m = 3.24 kN/m
(1· (PP + CP) + 1.5 · VX · 1 m = 0.17 kN/m

ELS
1 · (PP + CP) · 1 m = 1.47 kN/m
1 · SU · 1 m= 0.4 kN/m
1 · Neu · 1 m= 0.4 kN/m
1 · VY- · 1 m= 0.44 kN/m

ELS (incendi)
(1 · (PP +CP) + 0 · SU + 0 ·Neu + 0 · VY-) · 1 m = 1.47 kN/m
(1 · (PP +CP) + 0.2 · Neu + 0 · SU + 0 · VY-) · 1 m = 1.55 kN/m
(1 · (PP +CP) + 0.5 · VY- + 0 · SU + 0 · Neu) · 1 m = 1.85 kN/m

comprovació tallant
 

Comprovació foc

comprovació flexió

comprovació tallant
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Comprovació de la resistència
comprovació flexió

comprovació tallant

Comprovació foc

Taules utilitzades: paràmetres de càlcul

comprovació flexió

comprovació tallant
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DIAGRAMES PÒRITC 1
AXIALS (N) AXIALS (N) incendi

MOMENTS FLECTORS (M) MOMENTS FLECTORS (M) incendi
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DIAGRAMES
TALLANTS (V) TALLANTS (V) incendi

FLETXA (PP + CP) FLETXA (SU)



CAN RICART DESPERTA | Teresa Sumerakin Amich

Projecte final de carrera
Línia projectes - tecnologia [T]
Curs 2020 - 2021

45

DIAGRAMES: PÒRTIC 2
AXIALS (N) AXIALS (N) incendi

MOMENTS FLECTORS (M) MOMENTS FLECTORS (M) incendi
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DIAGRAMES
TALLANTS (V) TALLANTS (V) incendi

FLETXA (PP + CP) FLETXA (SU)
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comprovació tallant

Comprovació foc
comprovació flexió

comprovació tallant

Taules utilitzades: paràmetres de càlculBIGA BÍFIDA (PRINCIPAL) 340 x 260 mm

envolupant ELU

ELS incvvendi

Comprovació de la resistència
comprovació flexió
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PILAR 400 x 260 mm

envolupant ELU

ELS incendi

Comprovació de la resistència
comprovació compressió amb “pandeo”

Comprovació foc
comprovació compressió amb “pandeo”

Taules utilitzades: paràmetres de càlcul
Es faràn servir els mateixos paràmetres de càlcul utilitzats per a la 
biga bífida.
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ENCAVALLADA: CORDÓ SUPERIOR 400 x 260 mm

envolupant ELU

ELS incendi

Comprovació de la resistència
comprovació flexo-compressió amb “pandeo”

comprovació tallant

Comprovació foc
comprovació flexo-compressió amb “pandeo”

comprovació tallant

Taules utilitzades: paràmetres de càlcul
Es faràn servir els mateixos paràmetres de càlcul utilitzats per a la 
biga bífida.
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ENCAVALLADA: CORDÓ INFERIOR 260 x 260 mm

envolupant ELU

ELS incendi

Comprovació resistència
comprovació tracció

ENCAVALLADA: BARRA VERTICAL 260 x 260 mm

envolupant ELU

ELS incendi

Comprovació de la resistència
comprovació tracció



CAN RICART DESPERTA | Teresa Sumerakin Amich

Projecte final de carrera
Línia projectes - tecnologia [T]
Curs 2020 - 2021

51

comprovació tracció

ENCAVALLADA: DIAGONAL 260 x 260 mm
envolupant ELU

ELS incendi

Comprovació de la resistència
comprovació compressió amb “pandeo”

Comprovació foc
comprovació compressió amb “pandeo”
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DIAGRAMES: ENCAVALLADA
AXIAL (N) AXIAL (N) incendi

MOMENT FLECTOR (M) MOMENT FLECTOR (M) incendi
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DIAGRAMES
TALLANTS (V) TALLANTS (V) incendi

FLETXA (PP + CP) FLETXA (SU)
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DIAGRAMES
FLETXA Vent X FLETXA Vent Y

FLETXA Neu
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COMPROVACIÓ DEFORMACIÓ

FORJAT PLANTA TIPUS

integritat dels elements constructius

aparença a l’obra

confort dels usuaris

FONAMENTACIÓ: MICROPILONS

La resistència de disseny de cada micropiló és:

La resistència característica total és:
v

La resistència unitària per punta:

La resistència unitària per fust:

Pilar més desfavorable
Suposarem agrupacions de 4 micropilons de diàmetre 0.20 m sota 
cada pilar.

Tindran una profunditat total de 4.4 m + 5.6 m = 10 m

FORJAT PLANTA COBERTA

integritat dels elements constructius

aparença a l’obra
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Sistemes d’envolupants i acabats exteriors

El sistema d’envolupant que predomina en el projecte és l’existext, és 
a dir l’obra de fàbrica. En l’estat actual, els murs es troben majoritària-
ment rebossats i el maó no queda vist. El que es proposa en aquest 
cas és polir aquests murs per a deixar vist el material pioner en l’era 
indústrial Sant Martí, el maó. Es proposa doncs, la retirada de la capa 
d’arrebossat i una neteja amb aigua a pressió o aigua nuvolitzada per 
a evitar l’erossió del mur. 

Tot i els elevants gruixos que presenten els murs existents, s’haurà 
d’intervenir per a millorar les característiques tèrmiques d’aquest. Per 
aquest motiu es planteja un trasdossat interior format per aïllament 
tèrmic de llana de roca de 10cm i un panell de fusta laminada que 
dóna l’acabat final interior. Amb el conjunt de mur de maó i trasdossat 
s’assoleix una transmitància de U = 0.282 W/m2K. Aquest trasdossat 
ressegueix el mur perimetralment tant en planta com en secció per 
a reproduir el tall de les obertures existents i que aquestes encaixin 
perfectament amb el forat existent tot i anclant-se en el trasdossat. Els 
brancals i ampits de les obertures són recoberts amb una xapa me-
tàl.lica acabada en blanc per a ressaltar-ne la geometria i millorar-ne 
l’acabat exterior. Tant  en els ornaments existents de les obertures  
com en les obertures tapiades en els patis s’opta per un acabat arre-
bossat amb estucat de morter de cal. 

Pel volum de nova construcció s’ha emprat un sistema que produeix 
la sensació contrària al mur de maó. Si bé aquest mur és un element 
pesat i dens amb unes obertures que segueixen un ritme clar, el volum 
nou vol ser un element lleuger i transparent que permetria reconèixer 
Can Ricart de nit. Per a aquest volum s’utilitza doncs, un mur cortina 
de muntants i travessers de fusta que modulen verticalment aquest 
cos més baix i horitzontal. Per tant es tracta d’un sistema constructiu 
prefabricat i de muntatge en sec i de ràpida execució. Es complementa 
amb una doble pell  com a protecció solar, de xapa perforada acabada 
en blanc anclada a una subestructura de muntants i travessers metàl.
lics. En planta baixa aquesta pell pot ser plegada mitjançant porti-
cons, per a permetre una entrada de llum  més intensa dins l’edifici i 
per a permetre el pas a la zona de cafè. En la part superior dels volums 
la xapa queda fixada.
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COBERTA  [U: 0,159 W/m²K]

C 00 - encavallada de fusta laminada GL24h com a element estructural principal en
coberta i en la planta segona. Secció del cordó superior: 400 mm x 260 mm. Secció de la
resta de cordons: 260 mm x 260 mm
C 01 - panell de fusta contra laminada (CLT) de 3 capes de 40 mm cada una (120 mm)
com a element d'entrebigat del forjat de coberta
C 02 - làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de vapor per evitar
condensacions en la cara calenta del tancament (sd = 150m)
C 03 - llana de roca de 140 mm de gruix com a aïllament tèrmic col·locat entre rastrells de
fusta paral·lels al pendent de coberta
C 04 - taulell de fibres de fusta de 50 mm de gruix com a element de suport pel segon
aïllament
C 05 - fibres de vidre de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic col·locat entre rastrells
de fusta perpendiculars al pendent de coberta
C 06 - rastrells de fusta de 100 mm x 70 mm com a element de subjecció de l'aïllament
tèrmic
C 07 - taulell de fibres de fusta de 50mm com a element de suport per le fixacions de
l'acabat de la coberta
C 08 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable (sd=100m)
C 09 - rastrell metàl·lic per a teula plana
C 10 - teula ceràmica plana com a acabat de coberta
C 11 - canaló metàl·lic anclat al taulell de suport CO 04
C 12 - xapa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix com a remat del mur existent
C 13 - pletina metàl·lica d'unió entre l'encavallada de fusta laminada i el mur existent d'obra
de fàbrica

FAÇANA EXTERIOR [U: 0,282 W/m²K]

FE 01- panell de fusta laminada de 20 mm de gruix com a acabat interior anclat a un entremat
de fusta
FE 02 - làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de vapor per evitar
condensacions en la cara calenta del tancament (sd = 150m)
FE 03 - llana de roca de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic del trasdossat interior de la
façana
FE 04 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable
FE 05 - mur existent d'obra de fàbrica de 60 cm de gruix
FE 06 - llistó de fusta de 100 mm x 50 mm de secció com a premarc de la finestra
FE 07- carpinteria batent mixta de fusta i alumini collada al premarc FE06
FE 08 - xapa d'alumini plegada  com a escopidor per evitar l'entrada d'aigua
FE 09 - doble vidre
FE 010 - lamel·les orientables de fusta fixades a un marc d'alumini tipus TAMILUZ com a protecció
solar en obertures orientades a sud-est i sud-oest
FE 11 - panell de fibres de fusta OSB de 20 mm de gruix com a separació entre els dos
aïllaments
FE 12 - llana de roca de 200 mm de gruix com a aïllament tèrmic en el tros d'obertura que es
tapia
FE 13 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable
FE 14 -  totxana ceràmica de 140 x 105 mm de secció com a element de tancament de
l'obertura existent
FE 15 -  estucat de morter de cal com a acabat exterior en les obertures tapiades i en els
elements d'ornamentació en obertures  existents

FORJAT INTERIOR

FI 01 - pilar de fusta laminada  GL24h de 400 mm x 260 de secció contínua
FI 02 - pletina metàl·lica com a element d'anclatge entre el pilar i el fonament i que evita el contacte
directe entre la fusta i el paviment
FI 03 - biga bífida principal de fusta laminada GL24h de 340 mm x 260 mm de secció que
s'ancla als pilars mitjançant perns metàl·lics
FI 04 - unió metàl·lica tipus ALUMIDI com a alement d'unio entre la biga principal i la biga
secundària
FI 05 - biga secundària de fusta laminada  GL24h de 260 mm x 260 mm de secció  anclada a la
biga principal  com a element de riostra dels murs existents
FI 06 - panells de fusta alveolars tipus CLT MIX (EGOIN) de 240 mm de gruix  formats amb
rastrells de fusta interiors que configuren els alveòls i que s'emplenen amb aïllament tèrmic de
llana de roca. S'acaba amb dues planxes de taulells de fusta superiors i inferiors, formant un
total de cinc capes
FI 07 - capa de compressió de formigó
FI 08 - làmina antiimpacte
FI 09 - acabat de llistons de fusta

DIVISÒRIA INTERIOR

DI 01 - làmina separadora per evitar la transmissió de càrregues de l'estructura a l'envà interior
DI 02 - taulell de fibres de fusta OSB de 30 mm de gruix com a acabat interior
DI 03 - aïllament acústic de 78 mm
DI 04 - taulell de fusta laminada de 30 mm de gruix com a acabat exterior

FORJAT PLANTA BAIXA I FONAMENTACIÓ

F 01 - formigó de neteja
F 02 - càmbra ventilada i de pas d'instalacions formada per els peces càvity

F 03 - forjat sanitàri tipus CÀVITY d'elements prefabricats de polipropilè reciclat
F 04 - capa de compressió de formigó del forjat sanitàri
F 05 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable (sd=1500m)
F 06 - taulell de fibres de fusta tipus GUTEX de 100 mm de gruix  com a aïllament tèrmic
F 07 -  làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de vapor per evitar
condensacions en la cara calenta del tancament (sd = 150m)
F 08 - capa de ciment de 50 mm amb armadura
F 09 - capa de microciment pulit de 15 mm de gruix com a acabat
F 10 - encepat de formigó de la fonamentació profunda
F 11 - armat d'acer corrugat de l'encepat
F 12 - Fonamentació profunda. Micropilons de dimàmetre ø= ?
F 13 - sabata correguda existent
F14 - graves drenants
F15 - tub drenant perforat de PVC
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COBERTA AJARDINADA EXTENSIVA
C 00 - biga bífida principal de fusta laminada GL24h de 800 mm x 260 mm de secció
que s'ancla als pilars mitjançant perns metàl·lics
C 01 - perns metàl·lics
C 02 - biga secundària de fusta laminada  GL24h de 260 mm x 260 mm de secció
anclada a la biga principal  com a element de riostra dels murs existents
C 03 - unió metàl·lica tipus ALUMIDI com a alement d'unio entre la biga principal i la biga
secundària
C 04 - panell de fusta contra laminada (CLT) de 5 capes de 30 mm cada una (150
mm) com a element d'entrebigat del forjat de coberta
C 05 - làmina geotextil de 2mm de gruix com a capa separadora
C 06 - morter de pendents d'un 200 mm de gruix
C 07 - llana de roca de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic
C 08 - llana de roca de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic
C 09 - tela asfàltica autoprotegida de 4 mm de gruix com a làmina impermeable
C 10 -  làmina antiarrels
C 11 -  manta protectora i retenedora
C 12 - làmina drenant  tipus FLORADRAIN
C 13 - feltre com a capa filtrant que evita es pas de partícules del sustrat
C 14 . capa de sustrat de 100 mm de gruix
C 15 - nivell de vetegació autòctona
C 16 - xapa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix com a remat
C 17 - panell de fusta microlaminada com a remat del parapet
C 18 -  xapa d'alumini lacada en blanc

FAÇANA EXTERIOR

FE 01 - mur cortina de perfils de fusta tipus STABALUX H: travesser superior de 60 mm x
60 mm de secció anclat en forjat de coberta
FE 02 - mur cortina: doble vidre
FE 03 - mur cortina: travesser intermedi de 60 mm x 60 mm de secció
FE 04 - mur cortina: muntant  de 80 mm x 60 mm de secció
FE 05 - mur cortina: travesser inferior de 135 x 60 de secció
FE 06 - porticó plegable de xapa perforada d'acer galvanitzat lacat en blanc i fixat en
bastidor d'alumini extrusionat. Tipus TAMILUZ
FE 07 - muntant vertical mètàlic com a suport dels porticons
FE 08 - panell de xapa perforada d'acer galvanitzat lacada en blanc i fixada en bastidor
d'alumini extrusionat. Tipus TAMILUZ
FE 09 - anclatge superior dels muntants anclat al parapet

DIVISÒRIA INTERIOR

DI 01 - taulell de fibres de fusta OSB de 20 mm de gruix com a acabat interior
DI 02 - taulell de fibres de fusta de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic
DI 03 - taulell de fusta laminada de 20 mm de gruix com a acabat exterior

FORJAT PLANTA BAIXA I FONAMENTACIÓ

F 01 - formigó de neteja

F 02 - càmbra ventilada i de pas d'instalacions formada per els peces CÀVITY

F 03 - forjat sanitàri tipus CÀVITY d'elements prefabricats de polipropilè reciclat
F 04 - capa de compressió de formigó del forjat sanitàri
F 05 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable (sd=1500m)
F 06 - taulell de fibres de fusta tipus GUTEX de 100 mm de gruix  com a aïllament
tèrmic
F 07 -  làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de vapor per evitar
condensacions en la cara calenta del tancament (sd = 150m)
F 08 - capa de ciment de 50 mm amb armadura
F 09 - capa de microciment pulit de 15 mm de gruix com a acabat
F 10 - encepat de formigó de la fonamentació profunda
F 11 - armat d'acer corrugat de l'encepat
F 12 - Fonamentació profunda. Micropilons de dimàmetre ø= 150 mm
F 13 - pilar de fusta laminada  GL36h de 400 mm x 260 mm de secció contínua anclat
en pletina d'acer galvanitzat
F 14 - graves drenants
F 15 - tub drenant perforat de PVC
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COBERTA AJARDINADA EXTENSIVA
C 00 - biga bífida principal de fusta laminada GL24h de 800 mm x 260 mm de secció
que s'ancla als pilars mitjançant perns metàl·lics
C 01 - perns metàl·lics
C 02 - biga secundària de fusta laminada  GL24h de 260 mm x 260 mm de secció
anclada a la biga principal  com a element de riostra dels murs existents
C 03 - unió metàl·lica tipus ALUMIDI com a alement d'unio entre la biga principal i la biga
secundària
C 04 - panell de fusta contra laminada (CLT) de 5 capes de 30 mm cada una (150
mm) com a element d'entrebigat del forjat de coberta
C 05 - làmina geotextil de 2mm de gruix com a capa separadora
C 06 - morter de pendents d'un 200 mm de gruix
C 07 - llana de roca de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic
C 08 - llana de roca de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic
C 09 - tela asfàltica autoprotegida de 4 mm de gruix com a làmina impermeable
C 10 -  làmina antiarrels
C 11 -  manta protectora i retenedora
C 12 - làmina drenant  tipus FLORADRAIN
C 13 - feltre com a capa filtrant que evita es pas de partícules del sustrat
C 14 . capa de sustrat de 100 mm de gruix
C 15 - nivell de vetegació autòctona
C 16 - xapa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix com a remat
C 17 - panell de fusta microlaminada com a remat del parapet
C 18 -  xapa d'alumini lacada en blanc

FAÇANA EXTERIOR

FE 01 - mur cortina de perfils de fusta tipus STABALUX H: travesser superior de 60 mm x
60 mm de secció anclat en forjat de coberta
FE 02 - mur cortina: doble vidre
FE 03 - mur cortina: travesser intermedi de 60 mm x 60 mm de secció
FE 04 - mur cortina: muntant  de 80 mm x 60 mm de secció
FE 05 - mur cortina: travesser inferior de 135 x 60 de secció
FE 06 - porticó plegable de xapa perforada d'acer galvanitzat lacat en blanc i fixat en
bastidor d'alumini extrusionat. Tipus TAMILUZ
FE 07 - muntant vertical mètàlic com a suport dels porticons
FE 08 - panell de xapa perforada d'acer galvanitzat lacada en blanc i fixada en bastidor
d'alumini extrusionat. Tipus TAMILUZ
FE 09 - anclatge superior dels muntants anclat al parapet

DIVISÒRIA INTERIOR

DI 01 - taulell de fibres de fusta OSB de 20 mm de gruix com a acabat interior
DI 02 - taulell de fibres de fusta de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic
DI 03 - taulell de fusta laminada de 20 mm de gruix com a acabat exterior

FORJAT PLANTA BAIXA I FONAMENTACIÓ

F 01 - formigó de neteja

F 02 - càmbra ventilada i de pas d'instalacions formada per els peces CÀVITY

F 03 - forjat sanitàri tipus CÀVITY d'elements prefabricats de polipropilè reciclat
F 04 - capa de compressió de formigó del forjat sanitàri
F 05 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable (sd=1500m)
F 06 - taulell de fibres de fusta tipus GUTEX de 100 mm de gruix  com a aïllament
tèrmic
F 07 -  làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de vapor per evitar
condensacions en la cara calenta del tancament (sd = 150m)
F 08 - capa de ciment de 50 mm amb armadura
F 09 - capa de microciment pulit de 15 mm de gruix com a acabat
F 10 - encepat de formigó de la fonamentació profunda
F 11 - armat d'acer corrugat de l'encepat
F 12 - Fonamentació profunda. Micropilons de dimàmetre ø= 150 mm
F 13 - pilar de fusta laminada  GL36h de 400 mm x 260 mm de secció contínua anclat
en pletina d'acer galvanitzat
F 14 - graves drenants
F 15 - tub drenant perforat de PVC
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Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Pel que fa a les divisions generals entre programes, s’ha plantejat la 
organització dels espais de manera que es puguin utilitzar els murs 
existents ja que el seu gruix aportaria un major aïllament acustic. A 
més a més, per a dividir el programa silenciós (biblioteca) del sorollós 
(centre cultural) es deixa un buit que correspon al pati central que 
també actua com divisor

D’acord amb la lògica estructural que s’explicarà més endavant, els 
elements de compartimentació busquen aquest equilibri entre els ele-
ments més pesants, com són els murs existents i els elements de nova 
construcció, molt més lleugers i generalment de fusta. A l’interior de 
l’edifici, tant en un programa com en l’altre, es consoliden dos tipus 
de tancaments interiors. 

El primer, consta d’un entramat lleuger de fusta farcit amb aïllament 
de fibres de fusta i acabat amb taulells de fusta, ja sigui laminada o 
de taulells de fibres orientas OSB. Aques tipus de tancament es pro-
dueixen en zones amb més privacitat o on els requeriments d’aïlla-
ment acústic és major. A més a més, aquest tancament permetria el 
pas d’instal-lacions.

El segon tancament es comforma amb un entremat de fusta vist que 
subjecta o bé un panell de fusta o bé vidre, segons la seva posició. 
En el cas del centre cultural, a le zona de les aules, s’opta per aquest 
tancament per permetre el pas de llum des de les obertures del mur 
perimetral cap al passadís central i per a deixar veure les activitats 
dutes a terme en cada aula. El coworking utilitza en mateix sistema en 
els espais tancats, per a donar distància visual al llarg de tota la nau. 
Trobem també aquest sistema al vestíbul de la biblioteca, deixant a la 
vista la sala polivalent per on podrem veure el pati a través. Els mòduls 
més petits venen són prefabricats per a facilitar i accelerar el procés 
de muntatge.v
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COBERTA  [U: 0,159 W/m²K]

C 00 - encavallada de fusta laminada GL24h com a element estructural principal en
coberta i en la planta segona. Secció del cordó superior: 400 mm x 260 mm. Secció de la
resta de cordons: 260 mm x 260 mm
C 01 - panell de fusta contra laminada (CLT) de 3 capes de 40 mm cada una (120 mm)
com a element d'entrebigat del forjat de coberta
C 02 - làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de vapor per evitar
condensacions en la cara calenta del tancament (sd = 150m)
C 03 - llana de roca de 140 mm de gruix com a aïllament tèrmic col·locat entre rastrells de
fusta paral·lels al pendent de coberta
C 04 - taulell de fibres de fusta de 50 mm de gruix com a element de suport pel segon
aïllament
C 05 - fibres de vidre de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic col·locat entre rastrells
de fusta perpendiculars al pendent de coberta
C 06 - rastrells de fusta de 100 mm x 70 mm com a element de subjecció de l'aïllament
tèrmic
C 07 - taulell de fibres de fusta de 50mm com a element de suport per le fixacions de
l'acabat de la coberta
C 08 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable (sd=100m)
C 09 - rastrell metàl·lic per a teula plana
C 10 - teula ceràmica plana com a acabat de coberta
C 11 - canaló metàl·lic anclat al taulell de suport CO 04
C 12 - xapa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix com a remat del mur existent
C 13 - pletina metàl·lica d'unió entre l'encavallada de fusta laminada i el mur existent d'obra
de fàbrica

FAÇANA EXTERIOR [U: 0,282 W/m²K]

FE 01- panell de fusta laminada de 20 mm de gruix com a acabat interior anclat a un entremat
de fusta
FE 02 - làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de vapor per evitar
condensacions en la cara calenta del tancament (sd = 150m)
FE 03 - llana de roca de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic del trasdossat interior de la
façana
FE 04 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable
FE 05 - mur existent d'obra de fàbrica de 60 cm de gruix
FE 06 - llistó de fusta de 100 mm x 50 mm de secció com a premarc de la finestra
FE 07- carpinteria batent mixta de fusta i alumini collada al premarc FE06
FE 08 - xapa d'alumini plegada  com a escopidor per evitar l'entrada d'aigua
FE 09 - doble vidre
FE 010 - lamel·les orientables de fusta fixades a un marc d'alumini tipus TAMILUZ com a protecció
solar en obertures orientades a sud-est i sud-oest
FE 11 - panell de fibres de fusta OSB de 20 mm de gruix com a separació entre els dos
aïllaments
FE 12 - llana de roca de 200 mm de gruix com a aïllament tèrmic en el tros d'obertura que es
tapia
FE 13 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable
FE 14 -  totxana ceràmica de 140 x 105 mm de secció com a element de tancament de
l'obertura existent
FE 15 -  estucat de morter de cal com a acabat exterior en les obertures tapiades i en els
elements d'ornamentació en obertures  existents

FORJAT INTERIOR

FI 01 - pilar de fusta laminada  GL24h de 400 mm x 260 de secció contínua
FI 02 - pletina metàl·lica com a element d'anclatge entre el pilar i el fonament i que evita el contacte
directe entre la fusta i el paviment
FI 03 - biga bífida principal de fusta laminada GL24h de 340 mm x 260 mm de secció que
s'ancla als pilars mitjançant perns metàl·lics
FI 04 - unió metàl·lica tipus ALUMIDI com a alement d'unio entre la biga principal i la biga
secundària
FI 05 - biga secundària de fusta laminada  GL24h de 260 mm x 260 mm de secció  anclada a la
biga principal  com a element de riostra dels murs existents
FI 06 - panells de fusta alveolars tipus CLT MIX (EGOIN) de 240 mm de gruix  formats amb
rastrells de fusta interiors que configuren els alveòls i que s'emplenen amb aïllament tèrmic de
llana de roca. S'acaba amb dues planxes de taulells de fusta superiors i inferiors, formant un
total de cinc capes
FI 07 - capa de compressió de formigó
FI 08 - làmina antiimpacte
FI 09 - acabat de llistons de fusta

DIVISÒRIA INTERIOR

DI 01 - làmina separadora per evitar la transmissió de càrregues de l'estructura a l'envà interior
DI 02 - taulell de fibres de fusta OSB de 30 mm de gruix com a acabat interior
DI 03 - aïllament acústic de 78 mm
DI 04 - taulell de fusta laminada de 30 mm de gruix com a acabat exterior

FORJAT PLANTA BAIXA I FONAMENTACIÓ

F 01 - formigó de neteja
F 02 - càmbra ventilada i de pas d'instalacions formada per els peces càvity

F 03 - forjat sanitàri tipus CÀVITY d'elements prefabricats de polipropilè reciclat
F 04 - capa de compressió de formigó del forjat sanitàri
F 05 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable (sd=1500m)
F 06 - taulell de fibres de fusta tipus GUTEX de 100 mm de gruix  com a aïllament tèrmic
F 07 -  làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de vapor per evitar
condensacions en la cara calenta del tancament (sd = 150m)
F 08 - capa de ciment de 50 mm amb armadura
F 09 - capa de microciment pulit de 15 mm de gruix com a acabat
F 10 - encepat de formigó de la fonamentació profunda
F 11 - armat d'acer corrugat de l'encepat
F 12 - Fonamentació profunda. Micropilons de dimàmetre ø= ?
F 13 - sabata correguda existent
F14 - graves drenants
F15 - tub drenant perforat de PVC
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COBERTA AJARDINADA EXTENSIVA
C 00 - biga bífida principal de fusta laminada GL24h de 800 mm x 260 mm de secció
que s'ancla als pilars mitjançant perns metàl·lics
C 01 - perns metàl·lics
C 02 - biga secundària de fusta laminada  GL24h de 260 mm x 260 mm de secció
anclada a la biga principal  com a element de riostra dels murs existents
C 03 - unió metàl·lica tipus ALUMIDI com a alement d'unio entre la biga principal i la biga
secundària
C 04 - panell de fusta contra laminada (CLT) de 5 capes de 30 mm cada una (150
mm) com a element d'entrebigat del forjat de coberta
C 05 - làmina geotextil de 2mm de gruix com a capa separadora
C 06 - morter de pendents d'un 200 mm de gruix
C 07 - llana de roca de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic
C 08 - llana de roca de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic
C 09 - tela asfàltica autoprotegida de 4 mm de gruix com a làmina impermeable
C 10 -  làmina antiarrels
C 11 -  manta protectora i retenedora
C 12 - làmina drenant  tipus FLORADRAIN
C 13 - feltre com a capa filtrant que evita es pas de partícules del sustrat
C 14 . capa de sustrat de 100 mm de gruix
C 15 - nivell de vetegació autòctona
C 16 - xapa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix com a remat
C 17 - panell de fusta microlaminada com a remat del parapet
C 18 -  xapa d'alumini lacada en blanc

FAÇANA EXTERIOR

FE 01 - mur cortina de perfils de fusta tipus STABALUX H: travesser superior de 60 mm x
60 mm de secció anclat en forjat de coberta
FE 02 - mur cortina: doble vidre
FE 03 - mur cortina: travesser intermedi de 60 mm x 60 mm de secció
FE 04 - mur cortina: muntant  de 80 mm x 60 mm de secció
FE 05 - mur cortina: travesser inferior de 135 x 60 de secció
FE 06 - porticó plegable de xapa perforada d'acer galvanitzat lacat en blanc i fixat en
bastidor d'alumini extrusionat. Tipus TAMILUZ
FE 07 - muntant vertical mètàlic com a suport dels porticons
FE 08 - panell de xapa perforada d'acer galvanitzat lacada en blanc i fixada en bastidor
d'alumini extrusionat. Tipus TAMILUZ
FE 09 - anclatge superior dels muntants anclat al parapet

DIVISÒRIA INTERIOR

DI 01 - taulell de fibres de fusta OSB de 20 mm de gruix com a acabat interior
DI 02 - taulell de fibres de fusta de 100 mm de gruix com a aïllament tèrmic
DI 03 - taulell de fusta laminada de 20 mm de gruix com a acabat exterior

FORJAT PLANTA BAIXA I FONAMENTACIÓ

F 01 - formigó de neteja

F 02 - càmbra ventilada i de pas d'instalacions formada per els peces CÀVITY

F 03 - forjat sanitàri tipus CÀVITY d'elements prefabricats de polipropilè reciclat
F 04 - capa de compressió de formigó del forjat sanitàri
F 05 - làmina bituminosa d'alta densitat com a làmina impermeable (sd=1500m)
F 06 - taulell de fibres de fusta tipus GUTEX de 100 mm de gruix  com a aïllament
tèrmic
F 07 -  làmina de polietilè de baixa densitat com a barrera de vapor per evitar
condensacions en la cara calenta del tancament (sd = 150m)
F 08 - capa de ciment de 50 mm amb armadura
F 09 - capa de microciment pulit de 15 mm de gruix com a acabat
F 10 - encepat de formigó de la fonamentació profunda
F 11 - armat d'acer corrugat de l'encepat
F 12 - Fonamentació profunda. Micropilons de dimàmetre ø= 150 mm
F 13 - pilar de fusta laminada  GL36h de 400 mm x 260 mm de secció contínua anclat
en pletina d'acer galvanitzat
F 14 - graves drenants
F 15 - tub drenant perforat de PVC
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Sistemes d’acondicionaments, instal-lacions i serveis

INCENDIS
En compliment amb la normativa  DB-SI Seguretat en cas d’incendi 
del CTE, s’han aplicat els següents requeriments:

L’edifici es divideix en tres sectors d’incendi, tots ells inferiors a 
2.500m2 de superfície. El primer sector correspon a la biblioteca in-
cluint totes les seves plantes. El segon correspon al centre cultural po-
livalent, incloent el volum de nova construcció, el pati central, les aules 
talles i la sala polivalent. L’últim sector recull la zona d’espai conjunt 
coworking. El dos primers usos són de pública concurrència mentre 
que l’últim és administratiu.

Sector 1- Biblioteca
En planta baixa els reccorreguts no superen els 50 m ja que es disposa 
de més d’una sortida de planta. Com que l’alçada d’evacuació des-
cendent és inferior als 10 m es podria prescindir d’escales protegides. 
Tot i axií es disposa d’escala protegida que s’ubica dins la torre. La 
planta altell disposa de tres sortides de planta, mentre que la segona 
planta en disposa de dues. Les escales principals s’han dimensionat 
segons l’ocupació total de les dues plantes. Els tancaments i portes 
que delimiten els sectors d’incendi són de EI90 per a ús de pública 
concurrència. La dels elements estructurals és de R90.

Sector 2- Centre Cultural
Tots els seus espais es situen en la planta baixa pel que s’ha tingut 
en compte només els recorreguts màxims d’ecacuació de manera que 
tots fossin inferiors a 50 m de longitud. Es disposen de diverses sorti-
des de planta repartides pels diferents volums. Els tancaments i por-
tes que delimiten els sectors d’incendi són de EI90 per a ús de pública 
concurrència. La dels elements estructurals és de R90.

Sector 3- Coworking
Situat a la planta primera d’alçada menor a 10m, disposa només 
d’una sortida de planta. Els recorreguts són inferiors a 25 m fins al 
vestíbul que conté les escales d’evacuació.

En tots els sectors es consideren locals de risc especials a les sales de 
màquines, instal.lacions i ascenssors.
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CLIMATITZACIÓ
Els sistemes de climatització del projecte es plantejen segons els seus 
usos i zones climàtiques. Es diferencien els espais amples i oberts 
com ara la biblioteca, la sala d’exposicions i bar i la sala polivalent, 
dels espais més reduïts com ara les aules taller o el coworking que 
necessiten un control i regulació individualitzada de la climatització.

Els zones de fons general de la biblioteca són climatitzada per una 
Unitat de Tractament de l’Aire )UTA) o climatitzador que s’ubica a 
la coberta plan, mentre que les petites aules són climatitzades mit-
jançant fancoils.

La sala d’exposicions-bar i la sala polivalent el climatitzen mitjançant 
UTAs que s’ubiquen en les seves respectives cobertes. Tant les aules 
taller com el coworking utilitzen un sistema de fancoils tant per a re-
frigerar com per a calefactar, per a poder regular independentment la 
temperatura de cada sala.

VENTILACIÓ
Gairebé la totalitat dels espais de l’edifici disposen d’obertures a dues 
o més orientacions per permetre la ventilació creuada. Adicionalment, 
els patis proporcionen una qualitat d’aire superior al que es pugui ob-
tenir directament de l’exterior. 

En compliment amb els requeriments DB-HS 3 (qualitat de l’aire in-
terior) del còdi tèrcnic, tots els locals interiors estàn dotades de ven-
tilació forzada primaria. Pels sistemes actius, la ventilació segueix el 
mateix esquema que la climatització. Per una part, els espais més 
amplis són ventilats amb la mateixa unitat UTA de climatització que 
inclou ambdós sistemes a més d’un recuperador de calor per aprofitar 
l’energia de l’aire viciat per a preclimatitzar l’aire net entrant. Mentre 
que els espais que disposen de Fancoils, necessiten un sistema de ven-
tilació independent tant d’anada com de retorn. Els punts d’estracció 
se situen en locals humits com ara els banys mentre que la impulsió 
es fa a l’interior de les sales.
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AIGUA
Per a l’aigua calenta sanitària tant per la bibiloteca com pel centre 
cultural i cowork es preveuen una sèries de col.lectors solars col.locats 
en les dues cobertes inclinades respectives. Els col.lectors escalfen el 
líquid que circula dins els seus tubs mitjançant l’energia del sol, des-
prés passa per un intercanviador de calor que escalfa l’aigua i seguida-
ment s’acumula al dipòsit d’ACS. Aquesta aigua és utilitzada tant pels 
serveis de l’edifici com pels Fancoils.

Donat que a Barcelona s’ha registrat períodes de sequeres important, 
es proposa un sistema de recollida i emmagatzematge d’aiües pluvials 
i un altre per a aigües grises. L’aigua del primer sistema s’utilitzara 
tan pel reg dels jardins en planta baixa com pel reg de la coberta 
ajardinada. El subministrament de les aigües grises es farà en els 
inodors de l’edifici.

SANEJAMENT
Les aigües residuals provinent d’inodors es distribueixen en diferents 
brancals fins a arribar a la xarxa urbana de clavegueram. Les aigües 
grises, és a dir, les provinents de lavabos, dutxes i piques, es recullen 
en col-lectors que les dirigeixen al dipòsit d’aigües grises on seràn 
tractades i filtrades per a un nou ús per als inodors. Tant les aigües 
en cobertes inclinades cmo en les de la coberta de la nau exempta es 
recullen en baixants exteriors que passen en façana, mentre que les 
de la coberta ajardinada es recolliran en baixants interiors. Tots els 
baixants seràn conduits als dipòsit d’aigües pluvials per a la reulititza-
ció d’aquesta, un cop filtrada.
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3.1 QUE ÉS UN ESPAI INTERMEDI? (DESCROPCIÓ)

Es pot dir que un espai intermedi és aquell espai en l’arquitectura que 
no es pot classificar ni d’interior ni d’exterior i que a més no es poden 
definir com a espais amb una finalitat o utilitat concreta. Al llarg de 
la història de l’arquitectura se n’han vist molts exemples diversos, en 
diferents climes i cultures, sempre situant-se entre l’interior i l’ambient 
exterior, desdibuixant el límit entre aquests dos mons.

La definició dels “espais intermedis” segons el Decret 141/2012 
sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat és la següent:

Espais intermedis amb l’exterior: els que, situats fora de l’envolupant 
tèrmic de la superfície habitable interior i que no disposin de calefacció 
ni refrigeració, puguin oferir una resposta versàtil i eficaç davant dels 
condicionaments tèrmics, acústics o de millora de les possibilitats d’estalvi 
energètic de l’habitatge en les diferents estacions climàtiques i orientacions. 
Es consideren espais intermedis amb l’exterior les galeries, les tribunes, els 
porxos i les terrasses cobertes. 

Aquesta definició no ens parla d’aquest espai com un espai transitòri 
entre el construït  i l’entorn, entre l’interior i l’exterior, aquesta dicotomia 
on el límit entre oposats resta confusa, on les fronteres entre exterior e 
interior queden desdibuixades i es transforma en un espai de relacions 
entre ambdues realitats. També obvia l’espai intermedi probablement 
més utilitzat en la història de l’arquitectura: el pati, el qual entrarem 
en detall més endavant. Però ens parla d’un aspecte molt important 
d’aquests espais, l’aspecte ambiental. Des del passat, aquests espais 
s’han regit bàsicament segons el clima, cultura i la utilitat. Aquests 
paràmetres ambientals, juntament amb la funció de transició, fan que 
sorgeixin un gran ventall de possibilitats en les seves característiques 
formals i funcionals, i que els puguem trobar en una gran varietat 
d’èpoques, llocs, climes, edificacions i orientacions, que degut al seu 
caràcter d’ús i presència ens reflecteixen les característiques d’una 
societat. Això ens fa difícil de descriure tots i cadascun d’aquests 
espais, però si saber que per al disseny d’aquests espais és necessària 
la visualització des de ambdues realitats, interior i exterior, en un sentit 
material i formal, com en el funcional i sensorial.

La majoria dels espais intermedis, també, tenen la característica de 
ser flexibles i adaptables a les condicions climàtiques de l’entorn, 

proporcionant la regulació del comportament ambiental dels espais, 
per a una mllor contribució en el confort del mateix i del interior de 
l’edifici. El grau de l’adaptabilitat dependrà de les seves propietats 
materials, si es tracta d’elements mòbils o estàtics i del tipus de material 
que sigui emprat. Les propietats de hermeticitat, translucidesa, 
porositat, perforació, geometria, mobilitat, etc., donaran la habilitat 
de variar el seu grau d’obertura o intimitat i permetrà alterar els usos 
i les relacions amb els espais als que serveixen.

3.2 HISTÒRIA DELS ESPAIS INTERMEDIS

La existència dels espais intermedis en l’arquitectura consten des de 
les primeres civilitzacions dels grans rius: Mesopotàmia, Egipte, Xina 
i la índia. Patis, porxos i balcons són les primeres tipologies d’espai 
intermedi que trobem. 

Aquesta cultura oriental serà l’herència de l’arquitectura d’occident 
de Grècia i Roma, on els espais intermedis seran també presents. En 
el cas de Grècia predomina la idea de volum exterior (peristil grec), 
mentre que a Roma, el concepte d’espai interior serà el predominant 
(atrium romà). L’atrium és l’eix organitzador de la casa romana, la 
única font de ventilació i il-luminació, l’eix social i cor del funcionament 
termodinàmic en un espai introvertit. Mentre que el peristil grec és 
una porxada relacionada amb l’exterior a mode d’entrada lateral. 
Amb la fi de l’imperi Romà, els espais intermedis  segueixen presents. 

3. INVESTIGACIÓ: ESPAIS INTERMEDIS

INTRODUCCIÓ
D’es d’un primer moment, el projecte té la voluntat de crear un espai 
que connectés totes les naus i que alhora millorés la qualitat de 
l’ambient dels espais que el rodegen de manera passiva.

Partint d’aquest punt, no tenia cap criteri per a escollir entre els 
diferents tipus d’espais intermedis ni tampoc el coneixement necessari 
per tal de dissenyar-lo d’una manera funcional. De la mateixa manera 
que es busca un sistema constructiu específic per a un projecte 
amb unes condicions concretes, es volia trobar un sistema que em 
permetés projectar un espai d’aquestes caracterísitques de la menera 
més eficient possible i que funcionés climàticament. Si bé en el cas del 
sistema constructiu hauriem de recórrer al mercat per a comparar les 
diferents opcions i solucions, en aquest cas s’ha hagut de reccórrer a 
la producció científica. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest treball d’investigació és trobar aquell 
espai intermedi que millor em funcioni al projecte. Per a fer-ho, es 
va emprendre una recerca fins a que es van trobar dues tesis que 
resolien les meves qüestions. La primera, titulada La utilitat dels 
espais inutils (2003), de l’arquitecta Helena Coch, em va servir per a 
estudiar la història d’aquests espais i per a classificar-los. La segona 
tesi, Comportamiento termodinamico del patio mediterráneo  (2017) de 
l’arquitecte Juan Manuel Rojas, em va donar les eines necessàries per 
a projectar els patis del projecte en qüestió.

El treball es divideix en tres grans parts. Una introducció que ens 
defineix què és un espai intermedi, ens parla de la seva història i en fa 
una classificació. En la segona part es tracta el cas d’estudi, el pati, i 
es fa una explicació més detallada del funcionament d’aquest. L’última 
part explica de quina manera s’han aplicat els coneixements adquirits 
al projecte.

Secció vil-la romana
Font: Elena Coch Roura (2003). LA UTILITAT DELS ESPAIS INÚTILS
Una aportació a l’avaluació del confort ambiental a l’arquitectura dels espais intermedis. Tesi
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A l’Edat Mitjana  a occident, sobreviuen en part, gràcies a l’església 
catòlica. El claustre serà l’espai intermedi per excel-lència. A diferència 
de l’atrium, el claustre no és l’eix compositiu i organitzador de l’edifici, 
sinó que és un espai en sí mateix. 
En les ciutats Renaixentistes els patis, pòrtics, galeries i claustres 
segueixen presents, creant successions d’espais intermedis, seguint 
una modulació. Aquests espais també s’adapten a les arquitectures 
més representatives del poder absolut, ja sigui l’Església o la Monarquia. 
(columnata de plaça St. Pere, Ciutat del Vaticà, Bernini) 

L’arribada de la Revolució Industrial va suposar un dels major canvis en 
l’arquitectura després de l’atrium romà. El ferro i el vidre van permetre 
una evolució en el món de la construcció arquitectònica. Espais lleugers 
i transparents on es perd la percepció d’interior i exterior. I de nou, 
els espais intermedis entren en procés d’adaptació. A partir d’aquest 
moment, la majoria d’espais intermedis ja es separen de l’ambient 
exterior amb vidre, fet molt important des del punt de vista ambiental. 
A partir del s. XIX, quan el vidre es comença a manipular amb facilitat, 
els balcons es tanquen i es converteixen en miradors vidriats, les 
galeries obertes passen a ser galeries vidriades i el pati es cobreix i es 
recupera la paraula atri (tot i que el seu origen no estava cobert).
Avui ens trobem en el punt entre tancar-ho tot amb vidre i la contradicció 
de que aquest mateix ens generi espais inhabitables.     

3.3 CLASSIFICACIÓ DELS ESPAIS INTERMEDIS (ESTUDI DE MERCAT)

Com ja s’ha dit abans, els espais intermedis poden resultar espais 
borrosos, i establir els seus límits a vegades pot resultar força 
complicat. Podem considerar-los de difícil delimitació en planta o 
secció, però encara ho poden arribar a ser més des de la volumetria, 
com per exemple no saber a on comença i a on acaba un porxo. Serà 
important entendre que existeixen gran varietat d’espais intermedis, 
moltes vegades de característiques similars però que es resolen de 
diferent manera.

Per tal d’agrupar-los, s’estudiaran aquests espais utilitzant com 
a referència la Tesi, ‘’La utilitat dels espais inútils, Una aportació 
a l’avaluació del confort ambiental a l’arquitectura dels espais 
intermedis’’, d’Helena Coch Roure. El treball de recerca vol simplificar 
el gran ventall de tipologies d’espais intermedis, resumint-los amb 
tres tipus (pati, atri i porxo) , per tal de no parlar en abstracte i poder 
imaginar-nos més l’espai i les seves característiques.
D’aquesta manera podem definir els patis, atris i porxos en funció de 
la seva situació en la volumetria, de l’alçària en relació amb el conjunt, 
de la forma i de la relació amb l’exterior.

Segons la seva situació en l’edifici, podem classificar-los en perimetrals 
o centrals.

Perimetrals: es situen com el propi nom diu en el perímetre, fet que 
els hi dona la qualitat de difuminar els límits amb els exteriors de la 
volumetria de l’edifici. Moltes vegades sense deixar clar a on comença i 
a on acaba aquest espai. Poden estar situats tant a la part més elevada 
(atri) com a la més baixa de l’edifici (porxo).

Centrals: des dels inicis de l’historia de l’arquitectura, han tingut la 
qualitat de ser espais on hi passen moltes coses, ja què al ocupar una 
posició interior en el volum de l’edifici resulten ser versàtils cumplint 
diverses funcions.
Segons la seva alçària en relació amb el conjunt, podem classificar-los 
en elevats o a nivell de terra.

Elevats: solen ser espais privats pel fet d’haver d’entrar a l’edifici per 
accedir-hi i al estar a una cota superior de la de l’exterior (balcons i 
galeries). El seu grau d’elevació també condicionarà la seva relació 
amb l’entorn exterior.

A nivell de terra: en aquest cas es pot confondre l’espai públic amb 
el privat. En molts casos són extensions del propi edifici que busca 
apropiarse l’espai del seu voltant. Aquests espais tenen la qualitat de 
proporcionar una transició més amable entre l’interior i l’exterior, un 
espai d’ombracle que intenta relacionar el volum arquitectònic amb el 
seu entorn immediat.

Una altra manera de classificar els espais intermedis és a partir de la 
seva forma pròpia que adopten en el conjunt de l’edifici. 

Lineals: Considerem els espais lineals a aquells eixos on s’hi produeixen 
relacions, tant entre els diferents espais de l’edifici com de persones. 
Com el seu nom indica solen ser espais amb una proporció allargada 
creant connexions de caràcter continu, d’una forma seqüencial. 
La forma lineal permet tant les connexions longitudinals com les 
transversals, per tant, són espais versàtils  ja què donen molt de joc en 
quan a les interconnexions que es produeixen.

Grand Palais, Paris (Exposició universal 1900)
Font: www.grandpalais.fr
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3.6 MARC CIENTÍFIC I TÈCNIC

Analitzant els patis de diferents regions, es pot observar que la majoria 
de patis estrets es localitzen en climes càlids o són patis estiuals, 
mentre que els patis més amples s’ubiquen en climes freds o es 
considera un pati d’hivern i està relacionat amb la radiació solar i la 
seva inclinació.

Les arquitectures dels patis pertanyen al segon principi de la 
termodinàmica, que entén l’arquitectura com a procés orgànic on les 
energies flueixen i la conservació de la mateixa en un lloc determinat 
només pot ser temporal.

Hi ha dos tipus de mecanismes que generen el moviment de l’aire en 
els edificis:
1. Per acció del vent: segons la geometria del pati obtindrem diferents 
patrons de fluxe.

2. Per diferència de temperatura: donarà lloc als fenòmens d’es 
tratificació i convecció.

El pati es pot comportar de diferent manera segons tres fenòmens 
físics diferents:

1. Refredament evaporatiu per presència d’aigua: l’evaporació de 
l’aigua agafarà calor de l’ambient, baixant la temperatura de l’aire, 
fent-lo més dens i provocant la seva caiguda en la part inferior del pati 
i la introducció als espais annexos a ell.

2. Refredament per massa tèrmica (cirulació creuada nocturna): 
provocada per diferents condicions de pressió de l’aire en les façanes 
del pati i de l’exterior. tLa ventilació a més de millorar el confort de les 
persones ambé permetrà refrigerar les masses construïdes, convertint-
les en un foco fred. 

3. Refrigeració per ventilació natural i mecànica: el refredament del pati 
previament mencionat pot aprofitar-se com a entrada d’aire fresc per 
a sistemes actius de ventilació, aprofitant la capacitat termodinàmica 
de l pati de baixar la temperatura. S’augmentarà l’efectivitat si es 
combina amb sistemes de protecció solar, vegetaciótoldos, etc. El 
pati es comporta com un acumulador d’aire fresc, que després es pot 
distribuir als espais circumdants. per les ventilacions.

Puntuals: al contrari que els lineals, no permeten una connexió continua 
i fluida de forma longitudinal o transversal. Els espais intermedis 
puntuals redueixen les connexions i es concentren totes en un mateix 
punt, ja es tracti d’un espai d’ escala gran o petita, permeten agrupar 
tots els encreuaments en un mateix espai. 

També es poden classificar segons la seva relació amb l’ambient 
exterior i interior. Repercutirà d’una forma més clara en la qualitat i 
l’anàlisi ambiental d’aquests, ja es tracti d’un pati, atri o porxo. 

Oberts: podríem dir que són aquells on hi plou o hi pot circular l’aire 
d’una forma natural sense haver d’accionar cap mecanisme. Per tant, 
estan en contacte permanent amb les condicions ambientals exteriors. 
Això no vol dir que l’aire que circula per dins d’aquests espais intermedis 
hagi d’estar en les mateixes condicions de climàtiques que l’exterior. 

Tancants: són els que tenen la possibilitat, a través de qualsevol 
material, de no estar directament en contacte amb l’aire natural 
exterior. Podríem dir que aquest cas és contrari a l’anterior, tenint 
l’opció en els tancats d’estar protegits envers la pluja, els vents i la 
radiació, amb tot el que això implica. 

CAS D’ESTUDI: EL PATI

3.4 DEFINICIÓ DEL PATI

Un cop feta la introducció sobre els espais intermedis i després  
d’entendre la diferència entre cada un d’ells, decideixo centrar-me 
en els patis com a idea inicial de projecte. Atès que el projecte de 
rehabilitació parteix d’unes naus industrials preexistents, genero un 
buidatge per tal d’obtenir aquests patis. Per tal de seguir amb el treball 
d’investigació i aprofundir en les característiques més específiques 
dels patis, em basaré en la tesis de Juan Manuel Rojas Fernández, 
Termodinámica del patio mediterráneo: cuantificación y aplicación al 
diseño de arquitecturas eco-eficientes.

Entenem el pati com a un espai intermedi central, puntual i obert 
segons la classificació de l’apartat anterior. Un espai que es relaciona 
amb l’ambient exterior i la naturalesa, aprofitatn el recurs d’aquest 
clima mitjançant un espai ambigu de transició, que no és eternament 
exterior ni interior i que no és completament natural ni artificial.

3.5 MARC CULTURAL

Com ja s’ha dit, el pati existeix  des de les primers civilitzacions i 
ha perdurat fins a l’actualitat. La pervivència d’aquest arquetip no 
s’explica només per les seves qualitats físiques sinó per les qüestions 
de significat, simbòliques i mítiques. Els patis solien ser la recreació 
del cosmos, l’“axis mundi” dels quatre elements i l’esfera celeste a 
Roma. El jardí i recreació del paraís a la tradició islàmica. La plaça 
pública dels palaus renaixentistes. El nucli de la casa meridional, en 
ell s’hi vivia, s’hi respirava es rebia llum i aigua i s’hi unificava la vida. 

Per tant, el pati ha estat l’element articulador de l’arquitectura en climes 
càlids, el medi racionalitzador de recursos espaials i energètics. De la 
mateixa manera, el pati central del meu projecte és l’element que articula 
ambdós programes, els separa espaialment però els uneix funcionalment. 
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Per tant, el pati és una estratègia senzilla i completa que permet 
prescindir de la climatització el major temps possible i, en cas de 
necessitar-la, podem utilitzar l’aire fresc del pati per integrar-lo en el 
sistema de climatització.

Cal dir que aquest tres comportaments existeixen, però representen 
estats parcials ideals, el comportament del pati al llarg del temps és 
més complex. 

Esquemes del comportament de refredament dels patis
Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio mediterraneo

3.7 MARC CLIMÀTIC

La identificació del tipus de clima en el que es situa un pati és 
especialment important al tractar-se d’un espai obert a l’exterior. Així 
doncs, la influència del clima exterior en les condicions ambientals del 
mateix serà determinant. El solejament, els vents, les temperatures i 
humitat propis de cada clima, són factors que intervenen directament 
en les condicions ambientals dins dels patis.

La normativa espanyola i el clima
Si ens fixem en la normativa de la construcció a nivell nacional, 
CTE(2019) al DB-HE Annex B. Zones climàtiques es troba una taula que 
ens permet ubicar els emplaçaments en funció de la seva província i el 
nivell respecte al mar, diferenciant en lletres i números segons climes 
de referència. 

Aquesta classificació ens permet obtenir valors límits de transmitància 
tèrmica, permeabilitat a l’aire, etc., que serveixen per dimensionar els 
diferents elements constructius que conformen  el projecte. Però no 
serveix per entendre les característiques ambientals dels llocs que volem 
estudiar a efectes de radiació, intensitats dels vents, temperatures...
valors que afecten als patis com s’ha explicat prèviament. Per tant, és 
necessari sortir de la normativa i veure com es classifiquen els climes 
per tal d’obtenir més informació.

Les classificacions climàtiques
Els sistemes de classificació són complexos i abundants ja que 
serveixen per explicar aspectes diferenciats de cada localització, però 
per recomanació de l’investigació  ens centrarem en la classificació 
de Rivas Martínez per servir millor com a eina definitoria del clima 
mediterrani.

Classificació climàtica de Rivas Martínez
La classificació de Rivas Martínez es considera de tipus bioclimàtica ja 
que explica que el clima d’un lloc no es pot explicar només desde les 
seves temperatures, sinó desde factors com l’ecosistema vegetal. La 
vegetació es veu afectada en el seu creixement per les precipitacions, 
temperatures i altura respecte al nivell del mar. Els diferents tipus 
de vegetació serveixen com a eina delimitadora entre diverses zones 
climàtiques.

Dins d’aquest sistema trobem tres classificacions i veurem com es 
tradueixen a Barcelona.

1. Regió Biogeogràfica: divideix el territori en funció de les similituds 
de la fauna i la flora. Segons aquesta classificació podem veure que tota 
la costa catalana i valenciana es troben dins la categoría 19. Balearic-
Catalonian-Provençal, concretament a la 19a. Valencian-Catalonian. 
En aquesta regió abunda flora perenne, i generalment es veu sotmesa 
a una mancança d’aigua.

2. Pisos bioclimàtics: classifica el territori en funció de la seva altura 
respecte al nivell del mar i les variacions de temperatura i pluviometria 
entre les zones.
A la península podem veure com hi ha una clara diferència en dues 
zones: La part nord està classifica com a Zona Temperada degut a la 
topografia elevada i la influència de l’Oceà en les seves temperatures, 
mentre que la resta del territori s’inclou en la classificació de Zona 
Mediterrània, més àrida al tenir uns nivells de radiació elevada. 
Barcelona es troba dins d’aquesta última zona, dins de la classificació 
Mm Mesomediterranean.

3. Ombroclimes: diferencia el territori en zones segons les 
precipitacions anuals. El territori es divideix en dues zones: la part 
nord de la Península coincideix també amb la Zona Temperada on les 
precipitacions són habituals i abundants, mentre que la part restant 
de la península coincideix un altre cop amb la Zona Mediterrània, una 
zona semiàrida per les seves pluges irregulars.
El cas d’estudi es troba a lacosta, dins de la classificació Mpo 
Mediterranean pluviseasonal oceanic.

En resum, la classificació de l’emplaçament del projecte es pot traduir 
en la Regió Mediterrània o “España Parda” que es caracteritza per 
ser una zona semiàrida, amb humitat relativa baixa que comporta 
estius secs i calurosos per la radiació, mentre que les temperatures 
de l’hivern es troben suavitzades per la presència de la gran massa 
d’aigua del Mar Mediterrani.
 
El clima de Barcelona
Podem observar com les temperatures de la ciutat de Barcelona són 
temperades amb estius càlids on la humitat és abundant tot i que la 
pluviometria ens indica més ben aquesta mancança hídrica tradicional 
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3.8 ESTUDI DIMENSIONAL DE PATIS HISTÒRICS

La tesis en la qual ens basem, preté buscar una relació en la geometria 
i proporció dels patis històrics per tal de trobar alguna característica 
física que pugui servir-nos a l’hora de dissenyar un pati com a estratègia 
bioclimàtica.

El factor profunditat (P)
Agafarem el factor profunditat com a paràmetre d’estudi d’aquest 
apartat. La profunditat és la relació entre l’alçada i la amplada del 
pati i condiciona el comportament energètic dels espais semi oberts 
exteriors en la manera en que rep la radiació solar, la forma d’intercanvi 
de radiació d’ona llarga (internament                                         i amb 
l’exterior) i en la manera en que circula l’aire en el pati i com interactúa 
amb l’exterior

Profunditat de patis en climes mediterranis
– Patis a l’Antiga Mesopotàmia: 
   P=2,5  (h>a)
– Patis a l’Antiga Egipte:   
   patis entrada: P=0,5
   patis funcionals: P=2,5 - 1 
– Patis a l’Antiga Grècia  
   patis distributius: P=0,5
   patis funcionals: P=2- 1
– Patis a l’Antiga Roma
   atri romà: P=2,5 - 2
– Patis a la cultura islàmica:
   petita escala: P=3 - 2
   gran escala: P= 1 
– Patis modern i contemporani:
   és dificil establir un paràmetre P perquè n’hi  
   ha molt segons cada secció diferent del pati.

Profunditat de patis en climes freds
- Pati medieval gòtic (claustres)
   P<0,3
- Pati domèstic en climes freds: la majoria de patis es converteixen 
en atris envidrats o luernaris i els balcons a sud es converteixen en 
galeries
- Patis en ciutats centroeuropees: solen ser patis residuals o patis de 
P baixa.

Mapa d’ombroclimes de la Península Ibèrica segons Rivas Martínez
Font: https://www.globalbioclimatics.org/form/maps.htm

del clima mediterrani, els hiverns per contra són curts i freds amb 
precipitacions inusuals. 

Els vents més predominant és el de sud i la seva velocitat és major, 
sent un factor present en els mesos d’hivern.

Finalment podem observar la radiació solar que arriba a la ciutat, 
trobant el seu màxim en els perìodes de primavera i estiu amb més 
hores diürnes. Cal destacar dues característiques que fan especial a la 
ciutat de Barcelona:

- En primer lloc és important definir l’emplaçament i fer un anàlisis 
més proper ja que es poden observar diferències climàtiques entre 
els diferents barris de la ciutat, degut a factors com la topografia o 
proximitat al mar, etc.
- Seguint amb aquest concepte s’ha de tenir en compte l’efecte d’illa 
de calor, que provoca diferències de temperatura de 7ºC entre el centre 
i la perifèria, no menyspreable per als càlculs climàtics.

Mapa biogeogràfic de la Península Ibèrica segons Rivas Martínez
Font: https://www.globalbioclimatics.org/form/maps.htm

Mapa de pisos bioclimàtics de la Península Ibèrica segons Rivas 
Martínez
https://www.globalbioclimatics.org/form/maps.htm
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Profunditat del pati, relació entre altura i 
amplada.
Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento 
termodinámico del patio mediterraneo

Vista aèrea del barri Gòtic de Barcelona
(Maps, apple)

Vista aèrea  del centre de Viena
(Maps, apple)

Vista aèrea del centre de Sevilla
(Maps, apple)

Conclusions
Segons l’anàlisis de la tesis, els patis freqüenten molt més en climes 
càlids, solen ser més petits que els que es troben en climes freds i 
presenten formes regulars i centrades a la parcel-la. Podem comprovar-
ho a les imatges de la pàgina següent on, les vistes aèrees mostren les 
dimensions dels patis de centres històrics de diferents climes com 
són les ciutats de Barcelona, Sevilla i Viena. Veiem que en el cas de 
Barcelona i Sevilla els patis són centrats i molt més petits que els patis 
del centre de Viena, on aquests són oberts.

climes temperats

– Pmitja = 1

– Pati com a espai central: arti-

culador

– Freqüents en l’arquitectura do-

mèstica

– Amb més profunditat es po-

duirà un comportament termo-

dinàmic que combat millor la 

calor

– El pati a petita escala no apa-

reix (solen ser lluernaris)

– Els patis a gran escala solen 

ser espais residuals i no princi-

pals de P<0,2 (interiors d’illa) 

– El pati no és central, no és vi-

talment necessari com al clima 

mediterrani

climes freds
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3.9 ESTUDI DE LA TERMODINÀMICA DEL PATI (ASPECTES AMBIENTALS)

Per poder entendre el comportament dels patis, primer hem de 
conèixer els diferents fenòmens físics que conflueixen en aquest espai. 
Un cop entès, ens ajudarà a dissenyar patis per a millorar-ne la seva 
eficiència energètica, millorant el confort i estalviant energia a l’edifici.

Per a fer-ho ens centrarem només en la temperatura de l’aire 
(temperatura de bulbo seco). La temperatura d’un espai  depèn de la 
temperatura de l’aire, de la temperatura radiant i dels efectes de l’aire 
sobre la pell.

Es pot comprovar que la radiació directa del sol és l’agent que aporta 
més energía a un cos en l’espai exterior. Tamblé haurem de tenir en 
compte que la radiació no escalfa l’aire, és transparent a ella. Però 
si que escalfarà als cossos on incideix com ara els tancaments del 
pati. La temperatura superficial d’aquests infuirà en l’aire en contacte 
amb aquestes superfícies, escalfant-lo o refredant-lo per conducció o 
convecció.

Fluxes natural d’energia
El funcionament dels patis segueixen el v, que diu que el calor es 
transfereix sempre d’un foco calent (font tèrmica) a un altre més fred 
(embornal de calor). Aquest fluxe es produeix de 3 maneres diferents:
1. Radiació: les ones electromagnètiques (radiació solar) emeses per 
un cos calent són, en part absorbides pels cossos, augmentant la seva 
temperatura i en part, reflexades. Com ja hem dit, l’aire és transparent 
a la radiació, per tant, no s’escalfarà, però si que ho faràn els murs que 
rebin radiació, i aquests escalfaran l’aire en contacte amb ells. 

– P < 1 (menys profunds): rebràn més incidència solar, pel que és una 
estrategia d’hivern.
*un parament de façana pintat de blanc pot reflexar el 90% de la radiació 
incident.

2. Calor emmagatzemat en massa (Qcd): és la radiació anterior 
absorvida pels paraments del pati, elevant la temperatura d’aquests. 
Aquesta radiació també pot ser alliverada pels cossos durant la nit. El 
cel nocturn funciona com un embornal de calor absorvint l’energia dels 
paraments i refredant-los fins que, en alguns casos, la temperatura del 
parament és menor a la temperatura de l’aire del pati. Llavors, són 
aquests els que actuen com a embornal absorvint la calor de l’aire del 
pati i refredant-lo.

Per tant, els paraments funcionen com a elements d’acumulació o 
inèrcia tèrmica (fonts o embornal) i podran intercanviar calor amb 
l’aire o qualsevol element a diferent temperatura.

3. Radiació d’ona llarga (Qr): és intercanviada entre dos cosses 
qualsevols de diferent temperatures. Afecta al confort de les persones 
perquè si un parament és molt fred o molt calent, pot intercanviar 
directament radiació amb el cos de les persones.

4. Calor antropogènic (G): són punts de calor com ara l’activitat 
humana o les unitats exteriors d’aire acondicionat.

5. Fluxes d’aire i condicions de confinament (Qc): les linies de 
corrents d’aire adquireixen especials configuracions al atravessar el 
pati depenent de la seva forma. La major o menor aportació d’aire 
exterior serà el que més afectarà al balanç energètic dels patis. La 
temperatura de l’aire del pato serà la barreja de volums d’aire a diferent 
temperatura. Les renovacion horaries depenen dels patrons de fluxe i 
aquests de la forma del pati, que serà clau en l’intercanvi energètic.

Principals fenòments termoaeràulics i la profunditat
El comportament termodinàmic i per tant la distribució de temperatura 
en un pati es deu al fluxe de masses i al balanç energètic de paraments, 
elements dels mateix pati i de l’aire que hi circula.

Les distribucions de temperatura són conseqüència de la superposició 
de tres comportaments bàsics:

2. Conducció: és el procés de tranferència de calor entre dos cossos 
mitjançant el contacte directe de les seves partícules. L’aire té molt 
posa conductivitat tèrmica (0,02 W/K·m) perquè les seves partícules 
estan molt separades, per tant podrem despreciar la calor que flueix 
per conduccio entre dos volums d’aire.

3. Convecció: és el transport de calor mitjançant corrents de fluids, ja 
siguin liquids o geseosos. Les corrents es produeixen per diferències 
de pressió conseqüència de micricanvis en la densitat de l’aire degut a 
les diferents temperatures del medi.

El factor més importants per entendre el fluxe de calor i el coportament 
termodinàmic de l’aire als patis és la convecció. Haurem de tenir en 
compte la radiació i conducció com a condicions inicials. El sol escalfa 
per radiació les parets del pati i aquestes, per conducció transmeten 
la calor a l’aire augmentant la seva temperatura, disminuint la seva 
densitat i iniciant un moviment convectiu.

Balanç energètic a l’espai dels patis
Els canvis en un microclima, com és el del pati, s’han de calcular 
tenint en compte el balanç de masses i energia. El balanç energètic 
consta dels següents termes:

1. Radiació d’ona curta (H): és la que prové del sol i és, en part absorvida 
i en part reflexada segons la capacitat de l’element en reflexar la llum. 
La profunditat del pati influeix en la incidència de la radiació solar:
– P > 1 (profunds): obtenen menys radiació per l’ombrejament que 
generen les parets. Així doncs, s’escalfaran menys, podent dir que 
és una estratègia de climes càlids. La protecció solar com els toldos 
també ajuden a protegir-lo de la radiació.

Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento 
termodinámico del patio mediterraneo

Esquema  fluxes naturals d’energia

Font: Juan Manuel Rojas, Compor-
tamiento termodinámico del patio 
mediterraneo
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1. Estratificació: quan la temperatura de les parets és menor a la de 
l’ambient, l’aire de contacte amb les parets es refreda, augmentant la 
seva densitat. Aquest aire fred baixa a l’inferior desplaçant l’aire calent 
que va pujant. El procés tendeix a evolucionar a un estat estable.

2. Convecció natural: quan la temperatura de les parets és major a 
la de l’ambient, l’aire de contacte amb les parets s’escalfa i va pujant 
aprop de les parets, deixant lloc a l’aire fred més dens que s’obre pas 
per centre del pati, generant així, una circulació convectiva.

3. Patrons de fluxe: cap dels dos comportament anteriors té en compte 
l’existència de corrents d’aire com és el vent. Les corrents d’aire són un 
factor clau per entendre el funcionament termodinàmic dels patis. Les 
seves estructures dependràn del factor P del pati i estudiant aquests 
patrons, podrem entendre les distribucions de temperatura en el pati.

Seguidament explicarem com actua la profunditat  en cada un 
d’aquests comportaments:

L’estratificació és més probable que es produeixi durant el dia en patis 
profunds i és més perceptible quan no hi ha corrents d’aire de vent 
importants.
Els patis més profunds solen tenir un volum menor que els d’altres 
profunditats més obertes, per això el procés  d’estratificació és més 
intens. Al tenir menys volum també fa que l’efecte refrigerador dels 
paraments sigui més probable i empleni el pati d’aire fresc estratificat. 
Com més volum, més temps es necessita per refredar l’aire i per tant, 
hi ha menys probabilitats que es refredi per estratificació

Estratificació i la profunditat
L’estratificació és més probable que es produeixi durant el dia en patis 
profunds i és més perceptible quan no hi ha corrents d’aire de vent 
importants.

Els patis més profunds solen tenir un volum menor que els d’altres 
profunditats més obertes, per això el procés  d’estratificació és més 
intens. Al tenir menys volum també fa que l’efecte refrigerador dels 
paraments sigui més probable i empleni el pati d’aire fresc estratificat. 
Com més volum, més temps es necessita per refredar l’aire i per tant, 
hi ha menys probabilitats que es refredi per estratificació

Hem de tenir en compte que l’estratificació sempre evoluciona cap 
a l’estabilitat. En patis molt profunds, l’estaticitat de l’aire en planta 
baixa impedeix la seva renovació causant problemes d’olors i de mala 
qualitat de l’aire.
La intensitat d’quest fenòment dependrà també de la relació entre la 
superfície de parets que el genera i el volum d’aire total contingut, per 
tant, el paràmetre P serà molt important.

Convecció natural i la profunditat
És més probable durant la tarda o nit quan la temperatura de les parets 
és major a la de l’ambient.

– Patis de P < 1: se solen formar remolins de circulació a la meitat 
del mati. L’aire calent baixa pel mig a bona velocitat. L’aire del pati es 
renova bé, per tant les temperatures del pati i de l’exterior són força 
semblants.
– Patis P = 1: es formen remolins junts a la part superior del pati 
que dificulten l’entrada d’aire fred. Pot causar sobreescalfament , 
incrementant-ne la temperatura. La seva intensitat dependrà de la 
relació superfície volum del pati i la profunditat serà un paràmetre a 
tenir en compte.
– Patis P > 1: es formen remolins molt apretats a la boca del pati que 
impedeixen l’entrada d’aire fred produint un sobreescalfament.

Per què es dongui aquest fenòmen cal que la temperatura de les parets 
sigui major a la de l’ambient, per tant, cal que els hi incideixi radiació 
solar, cosa que és dificil en patis profunds. Així doncs, el procés de 
convecció natural serà menys freqüent que el d’estratificació.

Patrons de fluxe i la profunditat
Les estructures de les corrents d’aire o patrons de fluxe que aparèixen 
als patis quan interaccionen amb el vent també depenen de la 
profunditat. Depenent d’aquesta, es formaran unes línies de corrents 
d’aire o unes altres, que són els patrons de fluxe.
Els patrons de fluxe condicionen les diferents renovacions horaries 
de l’aire dins de cada tipus de pati que a la vegada determinaran la 
major o menor relació amb l’exterior. Per tant, expliquen la diferència 
de temperatura entre l’ambient exterior i interior del pati de manera 
que seràn essencials per entendre el microclima dels patis:

Quantes menys renovacions horaries, l’aire del pati estarà més confinat 
respecte l’aire exterior i hi ha més possibilitats que la temperatura del 
mati sigui més diferent a la de l’exterior.

Etratificació Convecció Patrons de fluxe

Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio mediterraneo

Etratificació en P<1 Estratificació en P=1 Estratificació en P>1

Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio mediterraneo

Convecció en P<1 Convecció en P=1 Convecció en P>1

Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio mediterraneo

Patrons de fluxe en P<1 Patrons de fluxe en P=1 Patrons de fluxe en P>1

Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio mediterraneo
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exteure aire mitjançant les corrents i la ventilació de l’edifici a mode 
de gran xemeneia.

Esquema  de funcionament tèrmic de l’atri

Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio 
mediterraneo

Esquema  de funcionament tèrmic del pati

Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio 
mediterraneo

Profunditat i comportament termodinàmic dels patis
– Patis < 1: els efectes d’estratificació i convecció seràn menys intensos 
ja que la relació entre el volum i la superfície de parets és escassa. 
El corrents d’aire penetraràn fàcilment al pati i no es generaràn 
estructures termodinàmiques. Per tant, serà més dificil la existència 
d’un microclima característic i diferent a l’ambient exterior.

– Patis P = 1: la relació entre el volum i la superfície de parets farà que 
els fenòmens d’estratificació i convecció siguin presents i la dimensió 
relativa de l’obertura superior permetrà que aquests fenòmens siguin 
més intensos. Els patrons de fluxe ens informen d’un remolí que ocupa 
tot l’espai on hi circula la major part d’aire. Aquest permetrà una 
renovació d’aire considerable que mantindrà el pati relacionat amb 
l’ambient exterior però amb un cert grau d’aïllament. 

Per tant, existirà un microclima de condicions moderades, amb baix 
risc d’empitjorament de l’aire, amb unes condicions tèrmiques que es 
diferencien i moderen a les de l’exterior i amb un ambient saludable 
amb una circulació d’aire i temperatura moderades. 

Aquesta profunditat de pati és la que es troba en edificis nobles i 
representatius de la millor arquitectura mediterrània.

– Patis P > 1: els fenòments d’estratificació i convecció tindràn 
conseqüències intenses ja que el volum d’aire i la relació amb l’exterior 
és molt baix, per tant, seràn espais que tendiràn a sobreescalfar-
se i a generar microclimes que evolucionen amb temperatures 
considerablement inferiors a les exteriors.

Amb aquest darrer apartat es demostra que la geometria dels patis 
pot afectar al comportament termodinàmic d’aquests.

3.10 DIFERÈNCIA ENTRE PATIS I ATRIS (ESTUDI DE CASOS)

Durant el segle XIX, en les intervencions sobre el patrimoni es comencen 
a cobrir els patis amb vidre, com a aplicació de les primeres tècniques 
industrials del vidre i l’acer. Però des del punt de vista termodinàmic 
no responen tant a un funcionament del valor del pati en la casa 
mediterrania com a consideracions projectuals o especulatives. Els 
atris, justificats com a estratègies sotenibles, serà extès a tot el món 
(des de Mèxic a Alemania) però un dels principis del bioclimatisme ens 
avisa sobre el perill d’importar solucions d’altres latituds.

Per aquest motiu, cal diferenciar els patis dels atris, i ho farem 
comparant el funcionament termodinàmic ja descrit dels patis amb el 
dels atris que explicarem a continuació.

El pati és un espai exterior dins l’edificació totalment obert per la part 
superior mentre que l’atri és un espai interior que recórre diverses 
plantes de l’edifici, normalment amb una coberta de vidre. L’atri 
permet regular la ventilació de l’edifici fent que l’aire surti per la part 
superior gràcies als un o diversos dels processos següents:

1. Convecció natural: és el més freqüent i més important. L’efecte 
hivernacle produït pel tancament vidriat, escalfa l’aire fent que 
ascendeixi i surti per l’obertura superior. En els calimes càlids on la 
temperatura exterior pot arribar a ser superior a la de l’atri,  existeix 
el risc de sobrrescalfament per què l’aire de l’atri no podria sortir mai 
cap a l’exterior.

2. Extracció d’aire per ventilació: l’aire entra per les obertures laterals 
superiors de l’atri i surt per l’altre costat generant un corrent d’aire i 
es crea una succió que extreu l’aire de l’atri cap a l’exterior. Aquest 
procés doncs, depèn de les corrents del vent que a vegades no són 
suficients per evitar el sobreescalfament a l’estiu en els climes càlids.
3. Extració mecànica: és el més segur dels tres. Ventiladors superiors 
extreuen l’aire de l’atri i assegurent el seu moviment des de l’atri cap 
a l’exterior. Alguns funcionen domòticament quan detecten que els 
processos anteriors no són suficients per extreure l’aire cap a l’exterior.

En general doncs, veiem que el funcionament dels atris es basa en que 
la l’aire interior de l’atri és el més càlid de l’edifici i la direcció de les 
corrents d’aire fan que flueixi sempre des de l’atri a l’exterior i des dels 
espais annexes a l’atri cap a el mateix. Per tant la missió principal és 
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3.11 ESTUDI DE LA TEMPERATURA ADIMENSIONAL

Els patrons de fluxe, com ja s’ha dit, condiciona la barreja entre 
l’aire exterior i el del pati, millorant o dificultant la possible evoució 
diferenciada de les seves temperatures. Aquestes conseqüències 
tèrmiques es basaràn només en el fenòmen de patrons de fluxe que 
és purament fluido-mecànic, i no tindrà en copmte l’entratificació i la 
convecció que són fenòmens purament termodinàmics derivants de la 
flotabilitat.

Estudi de la temperatura adimensional en funció de la profunditat P
Es medeix adimensionalment la capacitat de diferent tipus de pati per 
dispersar o concentrar contaminants i les concentracions de gas metà  
en 20 punts incloent el terra i les parets del pati.

La gràfica de l’estudi mostra que:
– En patis de poca profunditat hi ha poques concentracions de gas.
– Si la produnditat augmenta, la concentració de gas també augmenta, 
fins a un màxim de P=0,3. 
– A partir de P=0,3, la concentració de gas disminueix a mesura que 
la P augmenta, fins a un màxim de P=1,5.
– A partir de P=1,5, si augmenta la P, augmenta la concentració de 
gas.

Aquest comportament està relacionat abm les estructures de patrons 
de fluxe i per tant, té a veure mab la relació del pati amb l’ambient 
exterior i per tant, influeix en la temperatura del pati.

La forma del pati doncs, condiciona la temperatura del pati igual que 
ho fa amb els contaminants. La capacitat de concentrar o dissipar 
contaminant dels patis degut als patrons de fluxe està relacionat amb 
la capacitat de concentrar o dissipar calor d’una forma directa. Així 
doncs, podem tractar la calor com si fos un contaminant de l’aire. La 
“concentració adimensional de contaminant” es pot traslladar a una 
“concentració adimensional de calor”

Estudi de la temperatura adimensional segons profunditat del pati 
com a font tèrmica
S’estudia el comportament tèrmic del pati en diferents profunditats i 
a diferents altures quan hi ha una font tèrmica a l’interior, com ara la 
calor produida per les parets sobreescalfades per la radiació solar).

S’observa que al variar la profunditat, les majors diferències de 
temperatura adimensional les trobem a la zona baixa del pati. Axiò és 
important ja que en la planta baixa és on hi ha més relació entre el pati 
i l’edifici i és també on s’habita el pati.
 
La gràfica de l’estudi ens mostra que:
– En patis P=0,1 augmenta la temperatura adimensional en totes les 
alçades a mesura que augmenta la profunditat fins a una P=0,3. 
–– A mesura que el pati es fa estret, l’aire penetra amb més dificultat, 
la velocitat disminueix igual que ho fan les renovacions d’aire. Una 
font de calor al pati aniria reescalfant aquest aire fins a arribar a una 
P=0,3. A partir de llavors, la temperatura baixaria considerablement 
a qualsevol nivell del pati si seguim augmentant la profunditat fins a 
P=1. 
Això és perquè a partir de P=0,3 es comença a formar un remolí que 
augmenta la velocitat de l’aire i les renovacions. La màxima eficiència 
del remolí s’aconsegueix quan el pati és de secció quadrada, és a dir 
P=1, perquè el remolí, normalment circular, és més compatible amb 
aquesta forma quadrada.

Per tant, quan un pati té un foco de calor, per evitar el sobreescalfament, 
la millor ventilació de la part inferior s’aconsegueix amb patis de secció 
quadrada.

– En patis de P>1 la temperatura adimensional augmenta a la part 
inferior ja que està més aïllada de l’aire exterior, però disminueix una 
mica en la part superior. Això és degut a que el remolí es genera a la 
part superior del pati.

Tot i axiò, és menys probable que els patis profunds tinguin fonts 
tèrmiques ja que estàn més protegits de la radiació solar, els murs 
estan en obra i per tant la seva temperatura sol ser menor a la de 
l’ambient durant les hores més caluroses del dia. En aquest patis 
profunds és habitual trobar vegetació o punts d’aigua que refreden 
l’aire per evaporació i per tant actuen com a embornals tèrmics.

Temperatura adimensional a la base del pati de diferent profunditats
Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio mediterraneo
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Temperatura adimensional segons la profunditat a tres diferents altures en el pati com a font tèrmica
Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio mediterraneo

Temperatura adimensional segons la profunditat a tres diferents altures en el pati com a embornal 
tèrmic
Font: Juan Manuel Rojas, Comportamiento termodinámico del patio mediterraneo

Estudi de la temperatura adimensional segons profunditat del pati 
com a embornal tèrmic
Seguint a l’apartat anterior ara s’enfoca l’estudi contemplant 
l’existència  d’embornals tèrmics de calor a l’interior del pati.

Hem vist que la temperatura adimensional expressa les conseqüències 
tèrmiques d’un major o menor confinament de l’aire del pati segons 
la seva geometria. Hem vist també que si existís una font de calor 
permanent al pati, es sobreescalfaria, però en les parts baixes de 
patis profunds i per tant obrejats, els murs tenen temperatures més 
fresques i normalment inferiors  a les de l’aire exterior. Així doncs, no 
aporten energia al pati sinó que la absorveixen. No són focos tèrmics 
sinó embornals tèrmics.

La gràfics resultant de l’estudi proposat per Rojas representa millor que 
l’anterior la evolució real de la termodinàmica en patis mediterranis 
on a major profunditat, més baixa és la seva temperatura respecte a 
l’exterior.

Aquest estudi però, és un apropament analític que ens permet acostar-
nos a entendre el funcionament termodinàmic del pati però no és un 
model que ens permet calcular la evolució precisa de les temperatures 
d’un determinat disseny de pati. Les simulacions numèriques 
computeritzades són les que ens donarien uns resultats més concrets.
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3.12 SIMULACIONS TERMODINÀMIQUES DELS PATIS

JM Rojas utilitza bases matemàtiques per a realitzar els models 
numèrics en els quals es basen les simulacions del comportament 
termodinàmic dels patis. No entrarem en el detall dels programes ni 
les fórmules utilitzades però si que descriurem les conclusions extretes 
un cop acabades les simulacions.

Conclusions basades en les simulacions de JM Rojas

Patis de P<1. Els patis per a condicions d’hivern.
En aquest tipus de patis, les línies de fluxe penetren completament al 
pati sense crear estructures de recirculació (remolins). Això implica 
que les diferències en la distribució de temperatura de l’aire a l’interior 
del pati no varien gaire de les de l’exterior. Aquests patis estan poc 
ombrejats i per tant els murs poden acumular calor per solejament. 
La radiació solar és el principal factor que pot convertir aquests patis 
en foco de calor i per tant, es confirmen les equacions i corba de 
temperatura adimensional per a patis com a font tèrmica, explicades 
anteriorment.

Així doncs, aquests patis no serveixen per baixar les temperatures de 
l’aire durant l’estiu. No són patis pensats per què la inèrcia tèrmica dels 
murs sombrejats actui d’embornal tèrmic baixant les temperatures. 
Sinó que són captadors solars que tenen la missió d’aprofitar la 
radiació per escalfar l’edificació adjacent.

Patis de P=1. Els patis per a climes temperats
Les simulacions coincideixen amb les investigacions realitzades i ja 
explicades en apartats anteriors.

Es creen estructures i distribucions tèrmiques considerablement 
diferents a les de l’exterior per a profunditats al voltant de P=1. La 
geometria quadrada del pati permet la formació d’un remolí curcular 
molt més eficient que els ovalats i poc definits que es formen en patis 
de P=0,3 fins a P=1.
Quan la secció s’apropa més al quadrat, permet desenvolupar millor 
aquest ampli remolí i quan P=1, aquest se situa a la zona central 
ocupant la totalitat de l’espai del pati i aconseguint una millor renovavió.

La secció quadrada en latituds mediterranies obté una radiació solar 
intermedia. Així doncs, el pati actuarà a vegades com a foco tèrmic i 

a vegades com a  embornal tèrmic, sobretot si existeixen element de 
sombra com toldos o vegetació. També la variació de la temperatura 
entre dia i nit i la ona d’inèrcia tèrmica dels tancament, farà que sigui 
freqüent que el pati actui com a font de calor durant la nit i com a 
embornal durant el dia. 
Ens haurem de fixar doncs, en les dues gràfiques de l’apartat anterior.

– Pati P=1 com a foco tèrmic: aparentment es podria convertir en 
una mena de “forn” però les renovacions són elevades i per tant rep 
més ventilació que els patis d’altres profunditats. Gràcies a aquestes 
corrents s’evita el sobreescalfament, refredaran les masses construides 
però també incidiran a les persones que es trobin al pati, millorant la 
sensació tèrmica.

– Pati P=1 com a embornal tèrmic: la temperatura adimensional està 
en el punt màxim, com es veu en la gràfica. Les renovacions d’aire 
causades pel remolí barreja l’aire del pati amb el de l’exterior i no 
favoreix a la conservació de l’aire fresc que es podria dipositar al fons 
del pati. En aquest cas, un toldo mòbil milloraria considerablement 
el coportament tèrmic al evitar el solejament que escalfa els murs 
del pati, evitar excessives renovacions d’aire i crear condicions de 
baixa velocitat de l’aire que afavoreix l’estratificació.

Totes aquestes característiques a part de l’ús de vegetació i aigua, 
són típiques dels patis mediterranis.

A més a més, en climes com el mediterrani, les profunditats de pati 
P=1 són usuals en edificis de qualitat com els palaus renaixentistes de 
Roma o les cases pati nobles de Sevilla. La posició del pati dins de la 
planta sol ser força centrada, organitzant i articulant l’espai. Per tant, 
a part de ventilar i iluminar, podem dir que aquests patis tradicionals 
mediterranis han estat també una estratègia passiva de climatització.

Patis de P>1. Patis amb alt grau de confinament
Com ja s’ha dit abans, l’entrada d’aire exterior cau dràsticament a 
les zones baixes del pati. En aquest cas el remolí se situa a la part 
superior fent de tap i dificultant la penetració de les línies de fluxe a 
les parts inferiors.

Com que les parets està majoritariament sombrejades i per tant, a 
menor temperatura que la de l’exterior, ens trobem en el cas del pati 

com a embornal tèrmic. A partir de P=1, la temperatura a la part 
inferior baixa a mesura que el pati es fa més profund. Això té sentit 
perquè l’aire inferior es barreja molt menys amb l’aire exterior i l’efecte 
de refredament dels murs es fa més perceptible i durader. Al haver-hi 
poques corrents d’aire i poques renovacions fa que en la base d’aquest 
pati s’adapti rapidament a les condicions d’un foco o un embornal 
tèrmic. És a dir, la zona es “sobrerefredarà” si està en contacte amb un 
enbornal tèrmic o es “sobreescalfarà” en contacte amb un foco.

Per tant, els efecte de la flotabilitat de l’aire (estratificació i convecció 
natural) començaran a ser considerables. S’haurà de tenir en compte 
la possibilitat d’estancament de l’aire i concentració de contaminants 
i de males olors.



CAN RICART DESPERTA | Teresa Sumerakin Amich

Projecte final de carrera
Línia projectes - tecnologia [T]
Curs 2020 - 2021

73

3.13 CONCLUSIONS

La tesi amb la qual es basa aquest treball d’investigació abarca una 
gran quantitat de qüestions però al final es poden extreure unes 
conclusions que fan de fil conductor i van lligant tots els temes tractats.

– En primer lloc, queda demostrat que el pati és l’espai més 
representatiu de la casa en les ciutats mediterranies des dels inicis 
de les primeres civilitzacions, tal i com també es comenta a la tesis 
d’Helena Coch que s’ha utilitzat per a l’introducció d’aquest treball. La 
casa romana i la musulmana en són dos clars exemples.

– S’observa que en regions més càlides, els patis solen ser més 
profunds i en regions més fredes, els patis són poc freqüents o quan hi 
són, solen ser més grans i de profunditat menor. D’altra banda, l’atri 
amb tancament de vidre és una solució més freqüent en climes freds i 
hem d’evitar l’ús de solucions de climes diferent al nostre.

– L’estudi termodinàmic dels patis mostra que els principals fenòmens 
físics que afecte al microclima del pati (estratificació, convecció i 
patrons de fluxe) es veuen modificats per la profunditat del mateix. La 
presència d’embornals tèrmics com els murs ombrejats i la presència 
d’aigua i vegetació completen l’entenement del fenòmen. A major 
profunditat i clima més càlid, el microclima és més intens i permet 
una major diferència de temperatura entre la del pati i la de l’exterior.

–  El microclima dels patis s’explica per fenòmens termodinàmics 
derivats sobre tot de les condicions exteriors i de la geometria del 
pati i no tant de les temperatures interiors de l’edifici. La presència 
d’embornals tèrmics com ara murs frescos, aigua o vegetació, pot 
colaborar en la creació d’aquest microclima. El fluxe d’aire dels patis 
va des del mateix pati a l’interior de l’edifici. I per aquest motiu, 
l’efecte del microclima del pati sobre el balanç energètic general de 
l’edifici és positiu.

– Es conclou també, que els patis amb una profunditat propera a P=1 
tenen un funcionament termodinàmic més adequat per a climes com 
el mediterrani.

– Finalment es pot dir que el pati és una estratègia idonea en climes com 
el mediterrani per aconseguir un confort positiu de manera passiva. 
El pati també minimitza l’ús de la climatització, cosa que significa un 

estalvi energètic. En el cas d’instal-lar un sistema de climatització es 
pot utilitzar l’aire més fresc del pati, estalviant també energia. 

– Es pati no és només una estratègia de confort climàtic sinó també de 
confort lumínic, la presència de patis ens permetrà il-luminar espais 
de manera natural on la llum que arriba de la façana no és capaç 
d’arribar-hi. Considero important també la presència de vegetació 
no només per a refrescar l’aire, tal i com comenta la tesis, sinó per 
a activar una relació entre l’usuari i la natura dins el mateix edifici. 
Des del meu punt de vista, totes aquestes característiques ofereixen 
a l’usuari un confort tant climàtic com de benestar general, el qual 
millora significativament l’experiència i l’estada dins l’edifici.

APLICACIÓ AL PROJECTE (JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ)

El projecte tenia la intenció de crear un espai bioclimàtic que servís a 
totes les naus existent i que a la vegada fés de connector. La primera 
proposta va ser un atri central tal i com es mostra a la imatge. Aquest, 
però, era un estat molt inicial  del projecte que va evolucionanar 
gràcies a la lectura de la tesis de Rojas. Acabada la lectura, la meva 
visió envers els atris va canviar per complet i vaig posicionar-me per 
espais oberts al cel, com són els patis, donat al seu bon funcionament 
al clima mediterrani. Els patis han estat presents en diversos projectes 
de la carrera però, a diferència de l’actual projecte, eren simplement 
espais que permetien la ventilació creuada i la il-luminació de l’edifici. 

La tesis en qüestió em va donar els coneixements necessaris per 
a saber utilitzar aquest espai intermedi no només com a millora 
de les condicions de ventilació i il-luminació, sinó com a estratègia 
bioclimàtica. Partint d’aquest punt doncs, vaig replantejar el projecte 
buscant la integració d’aquests patis a les naus existents, de manera 
que servissin al màxim d’espais possibles. Els dos patis que es proposen 
són fruit d’un buidatge de les naus industrials existents: es deixen 
els murs i s’obre zenitalment. Per tant, no són patis completament 
envoltats per edificació pero sí tancats perimetralment, de manera que 
podem aplicar els coneixements explicats en el treball.

El pati central, agafa les dimensions que corresponen a una part 
existent de la nau amb una estructura diferenciada. Aquest, preté 
dividir formalment els dos usos de l’edifici i unir-los visualment. A 
més, el pati pot ser ocupat tant per un programa com per l’altre, i 
especialment permet extendre l’activitat de la sala polivalent cap a 
aquest espai semi exterior. Així doncs, aquest pati serveix als espais 
del seu perímetre que corresponen tant de la biblioteca com del centre 
cultural. El segon pati s’ubica al centre de la nau principal on se situa 
la biblioteca. En aquest cas també adopta les dimensions d’un cos de 
dues plantes existent, però no en tota la seva amplada.
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Ø1.50

Ø1.50
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Pati 1Pati 1

Pati 2

Planta Baixa

Característiques dels patis del projecte

Com s’ha demostrat, els patis de profunditat P=1, és a dir amb la 
mateixa dimensió en altura i en amplada, són els que millor funcionen 
en un clima com el mediterrani. És per això que els patis del projecte 
s’intenten aconstar al màxim a aquestes proporcions sense perjudicar 
a les intencions formals del projecte. A continuació veurem les  seves 
característiques principals i les proporcions que adopten cada un 
d’ells.

PATI 1: CENTRAL

DIMENSIONS I PROTECCIÓ SOLAR
Com bé s’ha dit, el pati central parteix d’unes dimensions preestablertes 
les quan dónen la definició formal del mateix i també del volum central 
de nova consntrucció. Aquestes dimensions doncs, formen part tant 
de consideracions conceptuals de projecte com del pati mateix i s’ha 
intentat trobar un equilibri entre ambdós. Així doncs, no s’assoleix la 
profunditat P = 1 però s’hi acosta amb una P = 0,72. 

En aquest cas, al ser un pati de P<1 es comportaria més aviat com 
a un foco tèrmic ja que les parets rebrien més radiació solar i podria 
provocar un sobreescalfament. Per evitar-ho, hem d’aconseguir que 
el pati funcioni com a un embornal tèrmic tal i com fan els de P=1. 
En aquests casos on el pati és de secció quadrada, s’aconsegueix 
el vòrtex òptim que renova l’aire evitant el sobreescalfament. Com 
que no podem modificar les dimensions del pati, es dicideix instal-
lar una toldo mòbil que protegirà els murs del pati de la radiació 
solar. D’aquesta manera, la temperatura dels murs serà inferior a la 
de l’ambient, no aportaràn energia sinó que l’absorviràn i per tant, 
estaràn actuant com a enbornals tèrmics. El toldo també ajudarà a 
confinar més l’aire del pati, de manera que el microclima serà més 
diferenciat i afavorirà a la creació del remolí central que ens interessa 
per al seu bon funcionament.

Estat inicial del projecte (abans de llegir la tesis)

Estat final del projecte (després de llegir la tesis) 

9.40

9.80

18.53

14.68

14.60

10.80

9.40

10.80

P= h/a

P=10.80/14.6

P=0,72

9.40

9.80

18.53

14.68

14.60

10.80

9.40

10.80
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VEGETACIÓ
La vegetació serà un altre factor positiu en el funcionament del pati. 
D’una banda ajudarà a l’ombrejament dels murs, i de l’altre refrescarà 
l’ambient per evaporació. En aquest pati es preveu una vegetació no 
exessivament elevada per a no interrompre el moviment del toldo i se 
situarà al perímetre del pati per a permetre la circculació dels usuaris. 

“existen otros sumideros como la vegetación y la presencia de agua que 
bajan la temperatura del aire por evaporación.”

“con protecciones suplementarias como galerías o toldos que se aseguren 
el mayor sombreamiento de las paredes del patio y con la presencia de 
vegetación o agua, también permiten las condiciones que generen un 
microclima diferenciado del exterior.

OBERTURES
Cal considerar les obertures existents en les façanes exteriors del 
pati. Com que es tracta d’un edifici patrimonial, s’ha de conservar 
l’estètica de les façanes existents, que es troben a la primera planta 
de les dues façanes en contacte amb l’exterior. Aquestes obertures al 
mur, sense vidre, permetrien una mescla entre l¡aire del pati amb el 
de l’ambient exterior, i possiblement els patrons de fluxe es veurien 
afectats. El remolí desitjat no es podria formar de la mateixa manera 
ja que l’aire s’escaparia per les obertures. Si les obertures fossin 
vidriades, s’incrementaria la captació solar, cosa que volem evitar. 
Per tant, el que es proposa és tapiar les obertures existents per no 
alterar el funcionament del pati, ja que l’estudi es centrava en patis 
amb perímetres no oberts a l’exterior. Pel que fa a les obertures que 
donen als espais servits, seràn practicables tant en planta baixa com 
en planta primera per a garantir la ventilació creuada i per tal que tots 
els espais i aules puguin treure profit de les condicions del microclima.  
Aquestes no necessitaràn protección solars, ja que queden protegides 
pel toldo, vegetació i profunditat del pati.

ACCESSIBILITAT
El pati serà accessible des de la planta baixa tant des de la biblioteca, 
com des de les aules del centre cultural com des de la sala d’exposicions. 
La intenció és aprofitar l’espai del pati per a extendre les activitats 
expositives cap a un espai semi-exterior, de manera uqe l’usuari entri 
en contacte directe amb el microclima.
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CONCLUSIONS
Gràcies a la tesi tractada en aquest treball s’ha pogut dissenyar dos 
espais essencials del projecte  que ofereixen unes qualitats de l’ambient 
molt positives amb molt pocs recursos. Un cop entès el funcionament 
termodinàmic del pati, veien que és una eina molt fàcil d’aplicar i que 
aporta molt beneficis en un clima com el mediterrani.

A part de tots els beneficis ambiental ja nombrats, el pati també ofereix 
una bona il-luminació natural i permet la integració de vegetació dins 
l’edifici. Aquests trets afecten positivament al confort i benestar de 
l’usuari, millorant-ne significativament la seva experiència i estada a 
l’edifici. Les persones troben confort més ràpid en espais que presenten 
variacions de temperatura zonal i temporal, sempre relacionades amb 
la temperatura exterior, com és el cas dels patis. Per tant, són una 
estratègia idònea per aconseguir confort de manera passiva.

PATI 2: BIBLIOTECA

DIMENSIONS I PROTECCIÓ SOLAR
La nau col-locada horitzontalment al centre de la nau principal és la que 
s’escull per crear el pati de la bibiloteca. El motiu de l’elecció en són 
les seves dimensions ja que la seva amplada és semblant a la alçada. 
La dimensió de l’altre costat en planta va ser escollida lliurement per a 
obtenir un pati de proporció quadrada en planta. Així doncs, obtenim 
un pati de profunditat P=1,14, acostant-nos així a la profunditat ideal 
per al nostre clima. Com que en aquest cas la profunditat ja serà 
suficient per a protegir els murs de la radiació solar de manera que 
funcioni com a embornal tèrmic, es decideix no col-locar cap element  
de protecció. A més, aquest pati també serà una font de llum natural 
al centre de la biblioteca en totes les plantes i per tant,  es vol evitar 
que quedi excessivament ombrejat.

VEGETACIÓ
No obstant, la vegetació serà present  per a refrescar l’aire i aconseguir 
una millor qualitat d’aire per a la ventilació i ajudarà a coneseguir una 
llum difosa dins l’edifici, un tipus de llum idònea per a una biblioteca.

OBERTURES
Seguirem el mateix criteri adoptat al pati central per a les obertures 
existents que dónen a la façana exterior. Les obertures existents seràn 
tapiades per a no trencar els fluxes d’aire i evitar l’entrada de radiació 
solar per la façana. Es proposa unes obertures practicables tant en 
planta baixa, per on es podrà ventilar i obtenir l’aire més fres, com en 
planta primera i segona.

ACCESSIBILITAT
El pati serà accessible, aprofitant així la seva superfície com a sala 
de lectura semi-exterior. Els usuaris podran gaudir directament de la 
millor qualitat d’aire i ambient fresc del pati a més d’estar en contacte 
amb la vegetació.
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4. EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

MÒDUL 1
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MÒDUL 2

ZONA VERDA
Gran zona verda propera (Parc 

Central Poblenou)
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Tram < 500m

PROTECCIÓ SOLAR
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de la temperatura per efecte de la 
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Murs existents  e:50cm
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sombrejament  de l’espai a 
l’entorn
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Control de la temperatura per 
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MÒDUL 3
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