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I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Per què

El Raval és un barri caracteritzat per la seva diversitat, 
barreja de cultures, teixit associatiu, sensibilitat i soli-
daritat, però que pateix un deteriorament que s’ha in-
crementat en els darrers anys. Certament, la realitat del 
districte de Ciutat Vella ha estat marcada, en els últims 
temps, per diversos problemes socials, com ara la inse-
guretat, el tràfic de drogues, la prostitució, el soroll per 
les nits, els botellons o les baralles. A més, la zona cada 
cop es mostra més desbaratada per la massificació i el 
turisme lowcost, deixant de costat, en molts casos, els 
veïns i el comerç local, i donant peu a la proliferació de 
pisos turístics i comerç enfocat únicament als turistes.

El barri del Raval té la densitat de població més alta de 
tot el districte de Ciutat Vella i per sobre de la mitjana 
de districtes de la ciutat. A més, és un dels barris amb 
la renta per capita més baixa de Barcelona i on s’hi 
concentren el major nombre de persones sense sostre 
de la ciutat.  Moltes d’aquests persones sense sostre i 
també famílies amb pocs recursos es troben obligades 
a recórrer als menjadors socials, que acusen l’augment 
de la necessitat i es troben desbordats.

Per desgràcia, les problemàtiques anteriors s’han 
agreujat en els últims anys, a causa de la crisi sanitària 
i la conseqüent crisi econòmica, fent que les condici-
ons del barri siguin encara més desfavorables, i el futur 
d’aquest més incert.

Per tot l’exposat anteriorment, la revitalització social i 
cultural del Raval i Ciutat Vella s’albira com una qüestió 
prioritària en la qual cal posar a l’usuari local al centre 

de l’equació i tenir en compte les necessitats del barri. 
Així neix Ravalorització, un viver d’empreses i centre 
social amb habitatge temporal al cor de Barcelona. 

El projecte es situa a l’encreuament entre el carrer Arc 
del Teatre i el carrer Lancaster, a escassos 100 metres 
de Les Rambles, al barri del Raval de Barcelona. La 
seva cèntrica localització el converteix en una oportu-
nitat per contribuir a la revitalització del barri.

Pel que fa al viver d’empreses, amb la introducció de 
programa d’oficines per a empreses de nova creació i 
espai de coworking es pretén atreure talent jove cap al 
barri, a més de donar l’oportunitat als usuaris de treba-
llar i potenciar la seva feina en un entorn on compar-
tir i intercanviar experiències, pràctiques i estratègies, 
i crear, així, fórmules de col·laboració i projectes més 
competitius.

Per altra banda, el centre social, que inclou el menja-
dor social amb sales polivalents i el servei de residència 
temporal, busca donar resposta a les necessitats socials 
que pateix el barri.

La mescla d’aquests usos busca la desestigmatització 
del programa social i el seu usuari i, també, assegurar 
la utilització de l’equipament durant diferents franges 
horàries, contribuint a la sensació de seguretat de la 
zona.

A més, la disposició esponjada dels volums dins el tei-
xit tan dens del Raval crea nou espai públic verd i en fa 
del projecte un espai que es percep molt més agrada-
ble, còmode i segur per a l’usuari.

UTILITAT

Figura 1. Notícies sobre el raval a el diari El País
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Al màster MArqEtsaB cal escollir com a projecte final 
de carrera un projecte que s’hagi plantejat al llarg dels 
estudis de grau. Així, entre les diferents possibilitats 
que se m’oferien, m’he decidit pel projecte que actual-
ment presento, que vaig realitzar al 4t curs de Projectes 
a l’EtsaB. 

En aquest curs, cada classe desenvolupava els seus pro-
jectes a un barri diferent de Barcelona. En el meu cas, 
el barri objecte d’estudi era el Raval, un barri complex 
en molts aspectes, però, precisament per això, molt in-
teressant pel repte que suposa i pel potencial de millora 
que presenta.

El projecte, entre altres aspectes, presenta dificultats 
des del punt de vista social, al tractar-se d’un barri amb 
indicadors socials preocupants, des del punt de vista 
urbanístic, per l’alta ocupació i densitat que presenta la 
zona, i pel programa, ja que es planteja un equipament 
amb usos mixts amb usuaris molt diferents.

Es tracta doncs d’un projecte especialment atractiu 
pels reptes que planteja. A més, gràcies als coneixe-
ments adquirits des de que vaig cursar el 4t curs, em 
plantejava el projecte des d’altres punts de vista i altres 
objectius, cosa que aleshores no tenia capacitat de fer.

En aquest sentit, es paradigmàtica la qüestió mediam-
biental, que en aquests moments considero imprescin-
dible en qualsevol projecte. Certament, l’especialitza-
ció del màster en l’emergència climàtica actual, a banda 
d’oferir-me coneixement sobre diferents solucions  i 
estratègies, m’ha conscienciat encara més sobre aques-
ta problematica

Sens dubte, l’arquitectura pot i ha de tenir un impacte 

directe en la millora de la ciutat i de les condicions de 
vida dels seus habitants, alhora que ha de contribuir a 
solucionar els reptes que té el planeta a nivell global, 
especialment els de tipus mediambiental.

En aquests moments no es pot pensar bé l’arquitectura 
sense una consciència mediambiental i social, i aquest 
projecte em permetia precisament desenvolupar solu-
cions amb aquesta òptica.

MOTIVACIÓ DEL PROJECTE

Figura 1. Ortofoto del Raval
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Qui

El viver d’empreses és un edifici destinat a emprene-
dors i petits negocis que requereixen d’un espai de 
treball per a pocs treballadors, de petites dimensions i 
baix cost, que els ajudi a fer créixer el seu negoci en els 
primers anys d’emprenedoria. Aquests usuaris poden 
estar al viver d’empreses els primers 24 mesos des de 
la creació de la empresa a un preu reduït, i fins a 36 
mesos com a estància màxima.

L’edifici serà freqüentat per usuaris externs que poden 
visitar el showroom en planta baixa, on les empreses 
incubades poden mostrar els seus productes i serveis.

A més, l’espai de coworking està destinat també a usu-
aris aliens a les empreses incubades, els quals poden 
assistir-hi per treballar, compartir i intercanviar experi-
ències entre ells.

L’altre edifici del projecte és el Centre social amb men-
jador social, sales polivalents i habitatges temporals. 

El servei de menjador social està destinat a aquelles 
persones amb necessitats socials i de subsistència que 
requereixen la recollida i/o ingesta d’àpats elaborats de 
forma temporal. 

Igualment, el centre ofereix sales polivalents, que po-
den ser utilitzades pels mateixos usuaris del menjador 
social i també per usuaris externs, com a espai on or-
ganitzar-hi xerrades, tallers i activitats de caràcter so-
cial i sensibilització, mostrant el centre com un espai 
integrador i educatiu, a més de fomentar les relacions 
socials entre uns usuaris que, en moltes ocasions, es 
mostren vulnerables i estigmatitzats socialment.

Per altra banda, l’edifici serà freqüentat pels treballa-
dors del centre. S’estima la necessitat de 3 treballadors 
a jornada complerta, que s’encarreguin de la gestió i 
administració del centre, i de 2/3 treballadors auxiliars, 
que donin suport en horaris d’alta activitats al menja-
dor o a les aules/tallers. A més, es precisen també 4/5 
cuiners per a l’elaboració dels àpats.

De forma puntual trobem també el repartidor d’ali-
ments, el servei de recollida de residus, el servei de ne-
teja i el personal tècnic d’instal·lacions.

De manera complementària al centre social, el servei 
d’habitatges temporals està destinat a resoldre situa-
cions o necessitats residencials transitòries i/o d’ur-
gència. Els usuàries d’aquests habitatges són famílies 
d’entre 4 i 5 membres amb problemes per accedir a un 
habitatge en condicions assequibles.

Per últim, també podem considerar als veïns del barri 
com a nous usuaris de l’espai públic creat, així com als 
usuaris efímers que se’n beneficiaran al passar-hi. 

USUARIS

Redacció    Joan Manciñeiras Puig

Tècnics col·laboradors  Cristian González. Tutor

     Jaume Valor. Tutor

     Jorge Blasco. Estructures

     Jordi Pagès. Construcció

     Rafael García. Condicionament i serveis

      

Agents implicats   Generalitat de Catalunya - Departament de Drets socials. Col·laborador

     Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets socials. Col·laborador

     Xarxa Emprèn. Col·laborador

     Universitat Politècnica de Catalunya. Col·laborador

     Escola Tècnic Superior d’Arquitectura de Barcleona. Col·laborador

     MArqEtsaB. Col·laborador

AGENTS DEL PROJECTE
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El projecte es situa al carrer Arc del Teatre, ocupant 
tot l’ample d’illa entre el carrer Lancaster i el carrer de 
Guàrdia. 

Aquest ha estat punt de conflicte des d’anys ençà, ja 
que el mal estat dels habitatges d’aquest final de man-
sana va obligar a enderrocar-los, creant el buit urbà on 
es situa el projecte, amb qualificació de 12/adtn -zona 
de nova volumetria específica / residencial nucli antic-.

Per al projecte Ravalorització es pretén l’eliminació 
dels volums interiors d’illa, per tal de crear un espai 
verd d’ús públic, a la vegada que es projecta un canvi 
d’alineació de la façana a fi de generar una nova plaça i 
esponjar el carrer Arc del Teatre.

Així, es proposa que la zona 12/adtn, amb qualificació 
de zona de nova volumetria específica, canvi el seu ús 
de residencial al nucli antic (Codi MUC R1) a equipa-
ment (Codi MUC SE) i a espai lliure públic (MUC SV). 
A més, part d’aquest també es proposa com a sistema 
de viari (MUC SX2).

La zona 12/adtr, amb qualificació de zona de rehabi-
litació integral de l’edificació existent es manté, tot i 
que se’n amplia la zona sud, per tal d’incorporar-hi una 
galeria climàtica que suposi una millora substancial de 
les condicions dels habitatges.

Tots els volums s’ajusten a l’alçada reguladora que pro-
posa el planejament actual.

Pel que fa a la realització del projecte, es segueix la 
normativa establerta pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE), tot i que es procuren millorar les exigències mí-
nimes d’aquest, seguint criteris de disseny sostenible 
i d’eficiència energètica, a fi de realitzar un edifici de 
baix impacte ambiental.

Segons els criteris del Codi Tècnic de l’Edificació, 
l’edifici pertany als usos:

- Viver d’empreses: ús públic i ús administratiu.

- Centre social: ús públic.

- Habitatges temporals: ús residencial públic / rehabi-
litació integral.

NORMATIVA

Plano de Información Urbanística

DOCUMENTO SIN VALOR NORMATIVO, válido sólo a efectos informativos

Referencia Cadastral: 1012935DF3811C
Dirección: Carrer de l'Arc del Teatre, 14 (Ciutat Vella)

Coordenadas UTM-ETRS89 (m): 430.990,925; 4.581.036,912

Escala: 1/1000

Fecha: 07/05/2022

v1.1

6b

6b

7b

Plano	de	Información	Urbanística

DOCUMENTO	SIN	VALOR	NORMATIVO,	válido	sólo	a	efectos	informativos

Referencia	Cadastral:	1012935DF3811C

Dirección:	Carrer	de	l'Arc	del	Teatre,	14	(Ciutat	Vella)

Coordenadas	UTM-ETRS89	(m):	430.990,925;	4.581.036,912

Escala:	1/1000

Fecha:	07/05/2022

v1.1

Canvi de planejament proposat

Planejament existent
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El districte de Ciutat Vella està delimitat pel perímetre 
de la antiga muralla de la ciutat i correspon geogràfica-
ment al centre històric de la ciutat.

Hi trobem un parcel·lari molt compartimentat, amb 
una densitat construïda alta, d’edificacions d’entre 
PB+3 i PB+5 i amb una secció de vial de, generalment, 
màxim 2 carrils.

En la zona propera al projecte hi trobem la Rambla 
del Raval i Les Rambles com a buits urbans més sig-
nificatius, que donen un respir dins el dens teixit del 
districte.

Aquest teixit urbà tan dens juntament amb la limita-
ció del trànsit rodat i les particularitats socials del barri 
converteixen la zona en un espai força insegur, sobre-
tot en horari nocturn.

TEIXIT URBÀ

On

El projecte es situa al barri del Raval de Ciutat Vella a 
Barcelona, al centre de la ciutat, una zona amb neces-
sitats socials particulars i d’interès global.

Històricament, el Raval ha estat un espai d’acollida.  
Pel preu de l’habitatge i el règim de lloguer, així com 
per la proximitat al port, s’hi han instal·lat, en els seus 
primers anys a la ciutat, persones i famílies que arriba-
ven a Barcelona en busca d’un futur millor.

Per la seva localització tant cèntrica, el Raval es carac-
teritza pel flux de gent que hi entra i surt al llarg del dia, 
estimant-se una afluència de més de 65.000 visites (en 
horari diurn) i més de 18 milions de visitants a l’any.

L’arribada d’immigració estrangera i les reformes ur-
banístiques dels últims anys han repercutit innegable-
ment en els aspectes socials i econòmics del Raval. 
Entre altres, ha suposat la revitalització del teixit co-
mercial, que s’ha convertit en el motor econòmic del 
barri i en un important element de cohesió.

Per altra banda, és un dels barris amb la renda famili-
ar per càpita més baixa de tota Barcelona, per la qual 
cosa, en molts casos, les condicions dels habitatges es 
troben molt degradades i s’hi detecten moltes necessi-
tats de caràcter social. 

El solar on es desenvolupa el projecte es situa al carrer 
Arc del Teatre, ocupant tot l’ample d’illa entre el carrer 
Lancaster i el carrer de Guàrdia. 

La proximitat amb Les Rambles i amb l’Avinguda de 
les Drassanes permet l’arribada a les proximitats del 
solar a través de transport rodat.

A 500 metres hi trobem la parada de metro Drassanes, 
de la línia de metro verda L3.

Els carrers amb què delimita el projecte són de pla-
taforma única amb trànsit restringit, per la qual cosa 
l’arribada dels usuaris es donarà a peu o amb bicicleta.

SITUACIÓ CONNECTIVITAT
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El solar està orientat a sud-oest i les edificacions més 
properes compten amb una alçada edificada de PB+4.

TEMPERATURA

Barcelona té un clima de tipus mediterrani litoral: els 
estius són càlids i humits, mentre que els hiverns no 
són molt freds. La proximitat al mar fa que l’ambient 
xafogós sigui una de les característiques principals de 
l’estiu barceloní, amb una temperatura mitjana durant 
els mesos càlids de 23 a 27ºC, però que supera àmpli-
ament els 30ºC durant les calorades més importants. 
Els hiverns són suaus, amb una temperatura mitjana de 
9 a 12ºC. Cal destacar que la temperatura nocturna és 
especialment alta al centre de la ciutat, on no hi glaça 
pràcticament mai.

PRECIPITACIONS

La precipitació mitjana anual volta els 600mm. L’es-
tació més plujosa de l’any és la tardor, sobretot en els 
mesos de setembre i octubre, seguida de la primavera 
i l’hivern, metre que a l’estiu és la més seca, amb un 
mínim pluviomètric els mesos de juny i juliol. 

VENT

Hi predominen els vents de sud-oest i est. La seva ve-
locitat no és molt alta i es manté per sota dels 8m/s.

SOL

La duració del dia a Barcelona varia considerablement 
durant l’any: el dia més curt és el 21 de desembre amb 
9h i 11min. Per altra banda, el dia més llarg és el 21 de 
juny amb 15h i 10min de llum natural. L’angle d’inci-
dència solar màxim varia entre els 24º i els 72º, respec-
tivament.

ENERGIA SOLAR

Els pocs dies ennuvolats i l’abundant radiació solar so-
bre Barcelona converteix l’energia solar en una font 
energètica considerable.

SOROLL

Durant el dia resulta una zona amb poca contaminació 
auditiva, amb 52 dB de mitjana, ja que els carrers con-
frontants són peatonals. Per contra, el soroll augmenta 
per les nits, a causa de festes, botellons i altres actituds 
incíviques, amb 68dB de mitjana.

QUALITAT DEL AIRE

Els nivells de NO2 es situen per sota dels 30 µg/m3, 
no superant el límit establert per la UE de 40 µg/m3. 
La qualitat del aire es troba millor que la mitjana de la 
ciutat.

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
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Originàriament, el Raval era l’antic sector d’hortes que 
proveïen a la ciutat. A finals de segle XVIII i del XIX,  
amb la industrialització, es van instal·lar indústries que 
van atraure nova població d’arreu d’Espanya. Amb 
l’enderrocament de les muralles i la urbanització de 
l’Eixample, el Raval es va integrar definitivament a la 
ciutat, constituent-ne el barri històric.

Entre la dècada dels 60 i 80 el barri va perdre molta 
població, que buscava unes condicions de vida millors 
degut a la baixa activitat econòmica del barri, l’amun-
tegament de l’edificació i la manca de salubritat i segu-
retat. Això  va accentuar, encara més, la degradació del 
barri i dels immobles.

Durant els anys 80 es va impulsar el Pla Especial de 
Reforma Interior per intentar recuperar el paper de 
centre de la ciutat a través de reformes urbanístiques, 
obrint espais públics, creant nous equipaments i reha-
bilitant habitatges degradats. 

Els Jocs Olímpics del 1992 també van portar reformes 
positives per al barri. Més tard, la Rambla del Raval va 
suposar una obertura cap a la ciutat i un nou espai de 
trobada per a veïns i visitants.

Paral·lelament a la voluntat de millora promoguda pel 
govern municipal es va donar l’arribada en massa de 
població estrangera al barri, en gran part degut al preu 
baix del règim de lloguer de pisos petits i força degra-
dats, a causa del mal manteniment i del pas dels anys.

L’arribada d’aquesta població extracomunitària ha re-
percutit innegablement en els aspectes socials i eco-
nòmics del Raval. Actualment la població estrangera 
suposa el 52,9%, encapçalades per les procedències 
pakistaneses, filipines i bengalines (Oficina Municipal 
de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, 2020). El tei-
xit comercial del Raval també reflexa aquesta diversi-
tat: del total de comerços un 55% són d’empresaris 
d’origen autòcton i un 45% d’origen immigrant.

CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Figura 2. Raval industrial dels anys 40. Figura 3. Diversitat cultural i comerç al Raval. Figura 5. Protestes per l’especulació i el trànsit de drogues. Figura 4. Cues en un menjador social exterior al Raval. 

Segons les dades estadístiques, el Raval és una de les 
àrees amb un nivell d’estudis més baix i té el percentat-
ge de població inactiva més gran de Barcelona (dades 
març-desembre 2020). 

En termes d’indicadors socials, és de les unitats territo-
rials amb més fragilitat social, on hi predominen unes 
classes mitjana empobrida i baixa amb un alt índex de 
famílies en risc d’exclusió social.

Per això, l’Ajuntament de Barcelona ha continuat tre-
ballant en la reducció dels indicadors de desigualtat per 
afavorir l’equitat social a través de diferents accions. 
Des d’uns anys ençà, el més destacat a nivell social i 
urbanístic és el Pla de Barris, que busca establir accions 
d’atenció i millora de les condicions de vida de la po-
blació que hi resideix, amb especial atenció a aquelles 
persones que més ho necessiten, com són la gent gran, 
els infants, la població en situació d’atur o la població 
migrada. 

El Pla de Barris també planteja fer front als dèficits 
urbanístics, com la degradació de l‘espai públic, les di-
ficultats d’accessibilitat, la falta d’espais on desenvolu-
par vida comunitària a l’aire lliure, la baixa qualitat de 
l’habitatge o la manca d’equipaments.

A més de l’interès institucional, al Raval hi ha un tei-
xit associatiu fort, nombrós i divers. Compta amb una 
àmplia xarxa d’entitats amb l’objectiu d’afrontar pro-
blemàtiques socials lligades a col·lectius vulnerables. 

El nivell de coexistència entre la població que viu i 
conviu al barri és acceptable, tot i que ha anat en dava-
llada en els últims anys, situant les principals problemà-
tiques en l’ús de l’espai públic, degut a la massificació 
turística, el soroll nocturn, originat per la concentració 
de locals d’oci, o situacions derivades del consum de 
drogues i prostitució en determinades zones.
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Tant les fotografies com l’explicació de les preexistèn-
cies correspon al seu estat al 2018, quan es planteja el 
projecte, ja que actualment ja hi ha construïts els habi-
tatges previstos en el planejament.

El solar no té desnivells topogràfics significatius. El 
solar es pràcticament pla, mostrant un lleuger desnivell 
descendent en direcció sud-oest.

Al solar encara s’hi mantenen restes de l’edificació 
enderrocada i les seves mitgeres, que cal  enderrocar 
completament. Els porxos en planta baixa a l’interior 

d’illa dels edificis a rehabilitar també s’enderroquen.

Les dues mitgeres a les quals s’adhereix el projecte cor-
responen a edificacions residencials de PB + 4.

Els edificis a rehabilitar són immobles residencials amb 
estructura de murs de càrrega i forjats unidireccionals 
amb llums de fins a 5 metres.

En front del solar s’hi troba el Teatre Principal, edifici 
sobre el qual recentment s’ha conegut la voluntat de 
l’Ajuntament de rehabilitar-lo per convertir-lo en un 
centre d’arts immersives a l’any 2024.

PREEXISTÈNCIES I EDIFICIS EXISTENTS

1
23

4
5

6

1

3

5

2

4

6



- Joan Manciñeiras Puig 11

On. I. MEMÒRIA DESCRIPTIVAProjecte final de carrera
Línia projectes-tecnologia
Curs 2021-22

R   V A L O R I T Z A C I ÓAA

TRANSFORMACIÓ DE L’ENTORN I ESPAI PÚBLIC

La volumetria del projecte es relaciona amb les pree-
xistències del lloc, modelant l’espai per espaiar-lo i en-
tregar espai públic a la ciutat. A més, els dos volums 
preeminents donen solució a les mitgeres actualment 
vistes, donant un tancament a l’illa.

La disposició de la planta baixa crea un espaiament al 
carrer Arc del Teatre, contribuint a la sensació de se-
guretat i amplitud del carrer per a l’usuari provinent de 
Les Rambles. A més, la nova direccionalitat d’aquesta 
alineació adreça a l’usuari cap a l’edifici públic princi-
pal. 

Aquest eixamplament també afavoreix als comerços en 
planta baixa del carrer Arc del Teatre, que actualment 
estan gairebé tots en desús, al dotar-los d’un espai pú-
blic en front. 

Es crea també un nou espai públic a l’interior d’illa, 
introduint verd urbà dins un dels espais de la ciutat on 
hi ha menys proporció d’espai públic per habitant. 

Aquest espai compta amb accessos porxats pel carrer 
Arc del Teatre i pel carrer Lancaster, motivant circula-
cions circulars a través d’aquest.

La poca alçada de l’edificació central permet veure, des 
del carrer Arc del Teatre, el verd del nou espai públic 
a l’interior de l’illa, contribuint a la sensació d’eixam-
plament.

El buidat de l’interior de l’illa i la poca alçada de l’edi-
ficació central afavoreixen la màxima captació solar del 
nou espai públic i dels habitatges reformats.

El volum principal s’endarrereix per separar-se de l’edi-
ficació confrontant, per tal d’augmentar-ne la captació 
solar. 
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El viver d’empreses és un edifici de suport a l’empre-
nedoria durant els primers mesos o anys d’activitat em-
presarial. Es tracta d’un servei destinat a les empreses 
de nova creació per afavorir-ne el desenvolupament i 
la seva consolidació. El viver compta amb 20 espais 
de treball de 14m2, tots ells modulables amb capacitat 
d’acoblar-se en mòduls de 28 o 36m2. Cada un dels 
mòduls té capacitat per a 2 treballadors. A aquests mò-
duls s’hi ha de sumar l’espai de treball comú, de 110m2 
per planta.

A més, el programa inclou un coworking i espai expo-
sitiu per a les empreses incubades, mostrant-se obert 
a usuaris externs com un entorn on compartir i inter-
canviar experiències, pràctiques i estratègies per crear 
fórmules de col·laboració i projectes més competitius. 
El coworking té capacitat per a 50 usuaris. 

Per altra banda, el centre social ofereix servei de men-
jador social i sales polivalents, a més d’ocupar-se de la 
gestió dels habitatges temporals.

L’entrada al centre compta amb un espai de reunió i 
atenció al públic, per atendre les consultes de la ciuta-
dania amb relació al servei de menjador o d’habitatges 
temporals, a més d’un arxiu i sala de gestió. 

El servei de menjador social disposa d’ espai per l’in-
gesta dels àpats i servei de recollida d’aquests. El servei 
de menjador està preparat per donar servei a 96 per-
sones, però les sales polivalent poden adaptar-se per 
servir a més usuaris en cas d’emergència social.

Les sales polivalents ofereixen un espai per organit-
zar-hi tallers, xerrades i activitats de caràcter social i 

cultural, per tal de fomentar les relacions socials entre 
els usuaris del menjador i usuaris externs.

El servei d’habitatges temporals inclou 16 habitatges 
d’entre 80 i 95 m2 cadascú. El conjunt d’habitatges 
està preparat per donar servei a 16 famílies d’entre 4 i 
5 membres.

Què

PROGRAMA I USOS

294,4 m2 Recepció i showroom per a les empreses

880,5 m2 Nou espai públic Arc del Teatre 552,24 m2 Nou espai públic interior d’illa

248,7 m2 Espai coworking

141,0 m2 Espai de treball col·laboratiu

121,0 m2 Espai de treball col·laboratiu

378,3 m2 Habitatges

50,7 m2 Recepció i sala d’espera 22,7 m2 Sala d’escombraries

16,1 m2 Sala de treball i arxiu 76,6 m2 Cuina i magatzem

149,8 m2 Menjador 43,2 m2 Lavabos

137,8 m2 Sales polivalents 18,2 m2 Instal·lacions

371,4 m2 Locals comercials

57,8 m2 Entrada independent als habitatges

378,3 m2 Habitatges

378,3 m2 Habitatges

378,3 m2 Habitatges

17,9 m2 Sala de treball i arxiu

17,9 m2 Sala de suport tècnic i assessorament

53,6 m2 Franja de distribució i control d’accés

53,6 m2 Franja de distribució i control d’accés

53,6 m2 Franja de distribució i control d’accés

154,6 m2 Despatxos privats modulables

154,6 m2 Despatxos privats modulables

199,4 m2 Galeria, recorregut d’accés i espai de relació interpersonal

199,4 m2 Galeria, recorregut d’accés i espai de relació interpersonal

199,4 m2 Galeria, recorregut d’accés i espai de relació interpersonal

199,4 m2 Galeria, recorregut d’accés i espai de relació interpersonal

27,9 m2 Nucli de circulacions verticals

27,9 m2 Nucli de circulacions verticals

27,9 m2 Nucli de circulacions verticals

27,9 m2 Nucli de circulacions verticals

24,8 m2 Lavabos

24,8  m2 Lavabos

24,8 m2 Lavabos

24,8 m2 Lavabos

43,2 m2 Terrassa

350,7 m2 Terrassa

Viver d’empreses Centre social
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REQUERIMENTS PROGRAMÀTICS

En el cas del viver d’empreses, els requermients pro-
gramàtics que s’han tingut en compte són els següents:

La disposició en planta dels nuclis de circulació verti-
cals a la façana nord permet la col·locació de torns de 
control d’accés, a fi de discriminar els usuaris externs 
(coworking i showroom) i els usuaris habituals (despat-
xos privats). Aquests torns són un filtre extra i sense 
ells el programa també funciona.

Els despatxos per a les empreses han de ser modula-
bles i han d’oferir l’oportunitat de créixer a la vegada 
que creix la empresa.

Les zones de treball col·laboratiu han d’oferir diferents 
tipus d’espais per tal d’adaptar-se a les diferents reali-
tats laborals. Així, a part dels espais de treball indivi-
dual, hi trobem espais de benvinguda, espais de reunió 
informal, espais de relaxació i espais de concentració.

El programa ha d’incloure una sèrie de serveis comple-
mentaris per a les empreses incubades, tals com servei 
de recepció de subministres, neteja o suport tècnic i as-
sessorament, tots ells lligats a l’administració de l’equi-
pament, en planta baixa.

Pel que fa al centre social els requeriments programà-
tics que han determinat el projecte són:

L’espai de menjador ha de poder funcionar com a bar 
públic durant les hores en què no s’hi serveixin els 
àpats propis del menjador social. Així, es busca deses-
tigmatitzar aquest tipus de centres i donar-li ús a l’equi-
pament durant el màxim d’hores possibles.

La recepció ha de comptar amb un espai vigilat on els 
usuaris del centre puguin deixar les seves possessions 
mentre utilitzen les instal·lacions, com, per exemple, 
els carros amb pertinences que acostumen a tenir els 
sense sostre.

Les sales polivalents i l’espai de menjador han de mos-
trar-se permeables entre l’eixamplament de l’Arc del 
Teatre i el nou espai públic d’interior d’illa, i mostrar 
relació visual amb el nou espai verd. Així, es fa sentir 
a l’usuari té la sensació de trobar-se en un espai obert, 
agradable i acollidor.

La sala d’escombraries de la cuina ha de tenir accés 
directe des de l’exterior. 

La sala d’emmagatzematge de la cuina ha de tenir accés 
des d’un carrer on hi puguin arribar els cotxes (tot i 
que sigui en horari limitat).

Els treballadors de la cuina han de tenir un accés inde-
pendent des de l’exterior, diferent del dels usuaris del 
centre social.

Els habitatges temporals han de poder funcionar també 
amb un accés independent, per tal de donar privacitat 
i sensació real d’independència als usuaris temporals. 
A més, així es podria canviar el tipus d’explotació a 
habitatges en règim de lloguer social, desvinculant-los 
del centre social, si fos convenient.

VIVER D’EMPRESES

ADMIN
SHOWROOM

Recepció

Arxiu

Sala treball

Espai expositiu

COWORKING

VIVER
Espai de treball 

col·laboratiu

Espai de treball 
col·laboratiu

Espai de relaxació

Espai exterior 
en coberta

Espai exterior 
en coberta

Espai de reunió

Despatxos privats

Espai de reunió

ADMIN

Recepció

Arxiu

Sala treball

CENTRE SOCIAL

Sales polivalents Emmagatzematge

MENJADOR

Menjador social

Cafeteria

Habitatges temporals

Galeria comunitària

CUINA

Emmagatzematge

Sala d’escombraries

Preparació 3 zones

Barra tipus bar

PATI  CENTRAL

NOU ESPAI PÚBLIC

Suport tècnic i 
assesorament

Sala reunions

HABITATGES 
TEMPORALS

Lavabos

Nou espai públic Arc del Teatre

Nou espai públic interior d’illa

Viver d’empreses

Centre social - menjador social

Centre social - menjador /servei de bar cafeteria

Centre social - cuina

Habitatges (horari d’entrada/sortida)

Locals comercials

Centre social - sales polivalents

00:00h 24:00h12:00h06:00h03:00h 09:00h 15:00h 21:00h18:00h
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ESPAIS EXTERIORS

La definició de l’espai exterior té un fort impacte en 
la formalització volumètrica del projecte, com ja s’ha 
comentat en l’apartat de transformació de l’entorn i 
espai públic.

Primerament, l’eixamplament del carrer Arc del Teatre 
es tracta com una plaça dura, d’arribada i de relació 
amb l’equipament. 

La transició entre l’equipament i l’espai públic es resol 
a partir d’un mateix sistema constructiu en façana, per 
tal de donar unitat al projecte. En aquest sistema de 
façana s’hi inclou el pas cap a l’espai públic d’interior 
d’illa. 

El volum del viver d’empreses es relaciona amb l’espai 
exterior a partir d’un voladiu, creant un espai porxat en 
front l’entrada de l’edifici públic principal del projecte. 
La seva façana est es realciona també amb el nou espai 
públic d’interior d’illa.

A més, la imatge exterior de l’edifici segueix la lògica 
programàtica interior: la façana de les plantes inferiors 
es més permeable, ja que s’hi desenvolupa un progra-
ma públic; mentre que a les plantes superiors la façana 
és més opaca, per a un ús més privatiu. La definició en 
façana prioritza les obertures per maximitzar l’entrada 
de llum. 

L’espai públic de l’interior d’illa té unes característiques 
diferents: es projecta una plaça tova que inclou vegeta-
ció i compta amb la possibilitat de controlar-ne l’accés.

Es projecta una plaça de sauló, amb vegetació baixa 
i arbrat, que permet donar respir i introduir verd en 
la trama densificada del Raval. La vegetació caduca es 
comporta també com a filtre que ajuda a millorar les 

condicions climàtiques de la pròpia plaça i dels habi-
tatges confrontants. A més, la inclusió de vegetació 
assegura la reducció del soroll, la dispersió de la con-
taminació i col·labora en l’augment de la biodiversi-
tat urbana, fent de l’espai un lloc d’estar acollidor. Per 
consolidar aquesta voluntat, l’espai compta amb zones 
d’estar amb mobiliari urbà.

L’addició de la galeria es realitza amb la mateixa mo-
dulació que l’equipament, per tal de dotar al conjunt 
d’unitat. Les fusterires, però, es realitzen amb metall, 
en concret amb alumini, per tal de no encarir els costos 
a causa de l’alt nombre d’obertures practicàbles.

Nou espai públic a l’interior d’illa

Nou espai públic al carrer Arc del Teatre
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ESPAIS INTERIORS

Viver d’empreses

El volum es dissenya amb l’objectiu d’assolir la màxi-
ma flexibilitat d’espais possible. 

Per fer-ho compta, en primer lloc, amb una franja rígi-
da d’espais servidors, que inclou l’escala protegida, el 
nucli d’ascensors, els lavabos i armaris d’instal·lacions. 

A continuació, disposa d’una franja intermèdia de cir-
culació, amb un espai d’arribada i estar, i una escala 
oberta. Aquesta segona franja servidora permet la ins-
tal·lació d’uns torns de control d’accés per a cada plan-
ta, fent que els espais de relació de les plantes superiors  
siguin d’ús restringit i afegint seguretat als despatxos 
superiors.

La resta de la planta es disposa com a planta lliure i 
inclou només les particions necessàries per a la divi-
sió dels mòduls privats superiors. Aquestes particions 
poden ser eliminades o substituïdes en cas de necessi-
tar volums d’oficina més grans o en un hipotètic canvi 
d’ús, fent de l’edifici un espai flexible i adaptable.

Es decideix mostrar l’estructura de fusta vista ja que és 
un material càlid i confortable, a més de ser reciclable i 
tenir un impacte ambiental baix. 

Per combatre el mal funcionament acústic de la fusta, 
l’acabat del paviment és realitza amb formigó, per gua-
nyar en massa. A més, l’interior dels mòduls es forra 
amb suro, que és un molt bon absorbent acústic, a més 
de ser reciclable i mediambientalment sostenible.

Planta de showroom amb atri multifuncional.

Planta del coworking, amb diferents ambients de treball
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Centre social

El menjador social i les sales polivalents es projecten de 
manera contigua, possibilitant-ne la divisió o annexió 
segons les necessitats i possibles emergències socials.

Igual com es fa en el viver d’empreses, es decideix dei-
xar l’estructura de fusta vista.

A través de la solució de façana, es potencia la relació 
amb l’exterior, per tal que les sales polivalents puguin 
créixer cap a l’espai públic interior d’illa i que el menja-
dor pugui ser accessible des del carrer Arc del Teatre, 
en cas d’alta demanda o emergència.

Els habitatges temporals gaudeixen de l’addició de la 
galeria per a la màxima captació d’energia i l’obertura 
dels patis centrals per garantir la ventilació creuada de 
tots els espais.

L’espai d’estar-menjador pot créixer cap a la galeria, 
gràcies a un sistema de tancaments mòbils. 

L’espai galeria s’entén com a un espai de relació entre 
els usuaris temporals, per això, les particions individu-
als de l’espai tan sols es donen amb elements tipus cor-
tina, per tal de potenciar al màxim aquestes relacions, 
però donant la possibilitat de guanyar certa privacitat 
en moments puntuals.

Espai menjador-cuina dels habitatges temporals rehabilitats

Nova galeria climàtica
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ESTRATÈGIA DE REHABILITACIÓ DELS HABITATGES

Els habitatges a rehabilitar es troben en quatre parcel-
les dfierents, amb dos habitatges per planta.

Cadascún d’aquestes parcel·les compta amb nucli cen-
tral de circulacions verticals i un pati de ventilació per 
a cada parell d’habitatges.

L’estratègia principal de la rehabilitació consisteix en 
eliminar el nucli de circulacions vertical independent 
de cadascuna de les parcel·les, per així poder unificar 
les circulacions verticals en un únic nucli de nova cons-
trucció.

D’aquesta manera, els dos habitatges de cada parcel·la 
poden unificar-se i així aconseguir un espai de majors 
dimensions, en comptes de dos habitatges de dimen-
sions mínimes.

L’eliminació del nucli de circulacions verticals i la unió 
de les dues parcel·les es realitza a partir d’estintola-
ments sobre les crugies existents, mantenint l’estruc-
tura de l’edifici.

Per tal d’accedir als habitatges des del nou nucli de cir-
culacions verticals es realitza l’addició d’una galeria a 
l’alçat sud-est. Aquesta galeria té funcions programàti-
ques i també climàtiques.

Així, els nous habitatges consten de més superfície ha-
bitable, capaç de contenir tres habitacions, amb un pati 
central i una galeria climàtica captadora a sud. 

Tant la captació solar com les ventilacions creuades 
queden garantides amb la nova configuració dels ha-
bitatges.

Situació inicial: quatre parcel·les amb dos habitatges per planta, amb 
nucli central de circulacions verticals i pati de ventilació per a cada 
parell.

A partir d’estintolaments i mantenint les crugies existents, s’elimina el 
nucli de circulacions vertical del conjunt dels edificis i s’unifiquen els 
dos habitatges de petites dimensions per aconseguir-ne un de majors 
dimensions.

Les circulacions verticals del conjunt d’habitatges s’unifica en un únic 
nucli i es realitza l’accés per una nova galeria climàtica situada a sud-
est.  L’antic nucli de circulacions verticals, ara desocupat, funciona 
com a gran buit central que garanteix ventilacions creuades i entrada 
de llum.

Nova volumetria dels habitatges, amb galeria  climàtica correguda a 
sud-est i pati central.
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REQUERIMENTS TÈCNICS

El projecte segueix els requeriments de segureta i salut 
del codi Tècnic de l’Edificació en tots els seus àmbits:

SE - Seguretat Estructural

SI - Seguretat en cas d’incendi

SUA - Seguretat d’utilització i accessibilitat

HE - Estalvi energètic

HR - Protecció contra el soroll

HS - Salubritat

Tot i que s’han complert tots els requeriments, a con-
tinuació es mencionen aquells que afecten en major 
mesura als criteris de disseny del projecte.

DB-SUA - Seguretat d’utilització i accessibilitat

L’edifici compta amb un itinerari accessible en totes les 
seves zones. Els espais de pas són sempre d’almenys 
1,20 m d’amplada i espais de gir d’1,50 m de diàmetre. 
Les portes dels espais accesibles són iguals o superiors 
a 80cm de pas i es pot inscriure un cercle d’1,5m de 
diàmetre enfront d’elles.

Les circulacions verticals es realitzen amb escales que 

compleixen la relació de estesa i contrapetja especifi-
cada al CTE, de 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. La mà-
xima alçada salvada per tram és de 3,20m. L’amplada 
d’aquestes és sempre superior al mínim exigit d’1m. 

Els dos ascensors són accessibles, la seva dimensió és 
major al mínim d’1,10 m x 1,40 m exigit i s’hi pot ins-
criure un cercle d’1,50 m de diàmetre enfront de les 
apertures a cada planta.

Totes les zones compten amb serveis higiènics acces-
sibles amb espai per al cercle d’1,50m lliure d’obsta-
cles davant de les portes i al seu interior. El disseny 
d’aquests permet dur a terme una transferència lateral 
d’amplada 80cm als inodors.

Segons l’apartat de seguretat davant el risc de caigudes, 
cap paviment presenta discontinuïtats amb juntes de 
més de 4mm. Els desnivells superiors a 5cm es soluci-
onen amb pendents inferiors al 25%.

També, amb la finalitat de limitar el risc de caigudes, 
es situen barreres de protecció als desnivells, forats, 
obertures, balcons i finestres amb una diferència de 
cota igual major a 55 cm. L’altura d’aquestes barreres 
de protecció és de 90 centímetres en els casos en què 
la diferència de cota és menor a 6 metres. Quan la di-
ferència de cota és major, l’altura de les barreres de 
protecció és de 1,10 metres. Les barreres de protecció 
no disposen d’una separació de més de 10cm i no són 
escalables pels nens.

Segons les directrius de l’apartat referent a la segure-
tat enfront de l’impacte o d’atrapament, l’espai lliure 
de pas sempre comptarà amb una alçada no inferior a 
2,20m.

DB-HE- Estalvi energètic

L’eficiència energètica i l’estalvi en els subministres són 
punts clau en l’actualitat del sector de la construcció i 
així ho mostra el CTE, que considera l’eficiència ener-
gètica un dels objectius més importants d’aconseguir.

En el document HE d’estalvi d’energia es destaca l’es-
tanquitat de l’edifici i la utilització d’energies renova-
bles, entre d’altres. Aquestes són algunes de les mesu-
res que es projecten i veurem més detalladament en els 
propers capítols.

Es segueix la indicació del CTE-HE de “tenir un ús 
racional de l’energia necessària per a la utilització de 
l’edifici” i es procura reduir els límits de consum, 
mentre que predomina el consum procedent de fonts 
d’energia renovables.

Es tenen en consideració els 5 punts del CTE-HE: li-
mitar la demanda energètica, procurar el màxim rendi-
ment de les instal·lacions tèrmiques, aconseguir l’efi-
ciència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, 
aprofitar la contribució solar en la producció d’ACS 
i aprofitar la contribució fotovoltaica en la producció 
d’energia elèctrica.

Pel que fa a les condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges es segueix el Decret 141/2012 sobre con-
dicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de 
la Generalitat de Catalunya. 

Se’n mencionen les restriccions més determinants:

Tots els habitatges compten amb un bany complert ac-
cessible (per a un màxim de 3 dormitoris). 

El rebedor, el lavabo, la cuina i l’estar disposen d’un 
recorregut accessible. A l’espai de menjador s’hi pot 
inscriure un cercle de 2,80m  de diàmetre. 

Al dormitori principal s’hi pot inscriure un quadrat de 
2,6m per costat i té una dimensió superior a 12m2. A la 
resta de dormitoris s’hi pot inscriure un quadrat de 2m 
de costat i tenen una dimensió superior a 6m2. 

Les habitacions compten amb, com a mínim, un es-
pai d’emmagatzematge de 0,60m de fondària, 2,20m 
d’alçada i 1m de llargària en el cas de les habitacions 
de més de 6m2 i de 1,5m de llargària en el cas de les 
habitacions de més de 8m2..

En tots els habitatges es preveu que l’eixugat natural 
de la roba es pugui fer de manera mecànica, amb un 
espai reservat per a una assecadora, o al pati interior. 
Tots els habitatges tenen un espai reservat per a l’equip 
de rentat de roba.
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DAFO. ESTRATÈGIES I SOLUCIONS

ASPECTES NEGATIUS

AMENACES:

DEBILITATS:

EP. 1. Zona amb edificació molt densa. 

EP. 2. Els edificis adjacents projecten 
ombra sobre gran part de l’emplaçament.

EP. 3. Poques zones arbrades a la zona.

EP. 8. La mixticitat d’usos i usuaris fa di-
fícil l’encaix del programa.

EP. 9. En ser una zona tan densificada, 
s’ha de mantenir l’equilibri entre el cons-
truït i no construït.

EP. 10. Els habitatges a rehabilitar són 
petits i es troben en mal estat.

EP. 4. Solar de grans dimensions.

EP. 5. Possible captació solar a   orien-
tació sud-est.

EP. 6. Proximitat a Les Rambles i Av. de 
les Drassanes.

EP. 7. Zona sense trànsit rodat.

OA. 1. Aprofitar la volumetria i geometria de l’edifici per  
millorar la ciutat.

OA. 2. Construir espais polivalents que puguin suportar 
un canvi d’ús futur. Que l’edifici no quedi obsolet d’aquí 
a 50 anys.

OA. 3. Projectar espais de relació interpersonal.

OA. 4. Assegurar la utilització de l’equipament durant el 
màxim d’hores diàries.

OA. 5. Contribuir a la sensació de seguretat del lloc.

OA. 6. Atraure talent a la zona. Millorar el barri amb la 
introducció d’equipaments..

OA. 7. Minimitzar la contaminació durant el procés cons-
tructiu.

OA. 8. Utilització de materials reciclats i de baix impacte 
mediambiental.

OA. 9. Aplicar les estratègies dels edificis NZEB (Near 
Zero-Energy Building).

OA. 10. Mitigar l’efecte illa de calor.

OA. 11. Garantir les ventilacions creuades de l’edifici

OA. 12. Disminuir la demanda energètica de l’edifici.

OA. 13. Reduir el consum d’aigua de l’edifici

OA. 14. Donar resposta als requeriments singulars de 
cada espai.

OA. 15. Assegurar les necessitats acústiques dels espais 
de treball.

EP. 11. El programa permet no edificar 
tot el solar i, per tant, crear espai públic.

EP. 12. Llibertat en la posició i orientació 
de l’edifici.

EP. 13. Possible relació amb Les Ram-
bles i Av. de les Drassanes.

QA. 1. Nivells alts de contaminació so-
nora, especialment per les nits.

QA. 2. Olors desagradables a causa de  
l’incivisme i la degradació de la zona.

QA. 4. Els espais a calefactar són grans.

QA. 5. Els habitatges a rehabilitar no 
disposen de ventilacions creuades ni cap-
tació solar.

QA. 3. Qualitat atmosfèrica acceptable, 
sense trànsit rodat.

QA. 6. El programa permet plantejar es-
pais divisibles i polivalents.

QA. 2. Olors desagradables a causa de  
l’incivisme i la degradació de la zona.

SE. 2. Teixit associatiu fort al barri.

SE. 4. Nou conjunt d’equipaments, que 
suposen una oportunitat de millora per 
al barri.

SE. 1. Barri amb fragilitat social. Classes 
mitjana empobrida i baixa i famílies amb 
risc d’exclusió social.

SE. 3. Els usuaris del centre social vi-
uen realitats particulars que cal tenir en 
compte.

A.I. 1. Temperatures altes a l’estiu i hu-
mitat relativament alta al llarg de l’any.

A.I. 2. Hiverns suaus, no hi gela  gairebé 
mai.

EP. - EMPLAÇAMENT I 
PROGRAMA

EP. - EMPLAÇAMENT I 
PROGRAMA

QA. - QUALITAT DE L’AM-
BIENT

QA. - QUALITAT DE L’AM-
BIENT

SE. - ASPECTES SOCIALS I 
ECONÒMICS

SE. - ASPECTES SOCIALS I 
ECONÒMICS

AI. - ENERGIA I ATMOSFE-
RA 

AI. - ENERGIA I ATMOSFE-
RA 

CONDICIONANTS  
AMBIENTALS EXTERNS

CONDICIONANTS  
AMBIENTALS INTERNS

OPORTUNITATS:

FORTALESES:

ASPECTES POSITIUS OBJECTIUS AMBIENTALS

EA. 1. Optimitzar les orientacions del programa.

EA. 2. Crear espais polivalents adaptables a canvis d’ús 
futurs.

EA. 3. Programa inclusiu amb espais mixt i de relació.

EA. 4. Eixamplament del carrer arc del Teatre per contri-
buir a la sensació de seguretat.

EA. 5. Prioritzar la rehabilitació enfront de la nova cons-
trucció.

EA. 6. Construir amb materials reciclats i reciclables

EA. 7. Construir amb indústries de proximitat per reduir 
la contaminació en el transport.

EA. 8. Maximització de les mesures de control passives.

EA. 9. Generar façanes i coberta captadores d’energies 
renovables.

EA. 10. Creació d’un pati central.

EA. 11. Generar estratègies de microclima.

EA. 12. Reducció del consum elèctric.

EA. 13. Reducció del consum d’aigua.

EA. 14. Controlar l’entrada de llum als espais de treball.

EA. 15. Reduir el soroll aeri entre estances.

EA. 16. Reduir el soroll d’impacte entre plantes.

ESTRATÈGIES AMBIENTALS SOLUCIONS AMBIENTALS

SA. 3. Augment de la superfície verda i plantació 
de vegetació a l’espai públic exterior.

SA. 6. Estructura de fusta i construcció en sec.

SA. 10. Apertura de patis en l’espai central dels 
habitatges.

SA. 13. Sistema de captació i reutilització de les 
aigües pluvials.

SA. 2. Pati central que dona servei als 3 volums 
que conformen el projecte.

SA. 5. Rehabilitació en lloc de nova construcció.

SA. 9. Addició d’una galeria climàtica amb orien-
tació sud-est per a màxima captació.

SA. 12. Producció d’energia elèctrica renovable a 
la coberta.

SA. 1. Enretirament de l’edifici respecte l’alinea-
ció del planejament, creació de nou espai públic.

SA. 8. Adaptabilitat i flexibilitat dels espais pro-
jectats.

SA. 7. Ús de materials reciclables per a tanca-
ments i envans interiors.

SA. 11. Apertura de lluernaris en coberta per a la 
captació i ventilació dels espais interiors.

SA. 14. Sistema de coberta enjardinada.

SA. 15. Sistema de protecció solar eficient i pas-
siu.

SA. 16. Ús de recuperador de calor en els sistema 
de ventilació.

SA. 17. Eficiència dels sistemes d’il·luminació ar-
tificial interior.

SA. 18. Instal·lació de fancoils per a cadascú dels 
espais de treball .

SA. 19. Recobriment amb materials absorbents 
acústicament.

SA. 4. Eixamplament del carrer Arc del Teatre.
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SA. 3. Augment de la superfície verda i plantació 
de vegetació a l’espai públic exterior.

SA. 6. Estructura de fusta i construcció en sec.

SA. 10. Apertura de patis en l’espai central dels 
habitatges.

SA. 13. Sistema de captació i reutilització de les 
aigües pluvials.

SA. 2. Pati central que dona servei als 3 volums 
que conformen el projecte.

SA. 5. Rehabilitació en lloc de nova construcció.

SA. 9. Addició d’una galeria climàtica amb orien-
tació sud-est per a màxima captació.

SA. 12. Producció d’energia elèctrica renovable a 
la coberta.

SA. 1. Enretirament de l’edifici respecte l’alinea-
ció del planejament, creació de nou espai públic.

SA. 8. Adaptabilitat i flexibilitat dels espais pro-
jectats.

SA. 7. Ús de materials reciclables per a tanca-
ments i envans interiors.

SA. 11. Apertura de lluernaris en coberta per a la 
captació i ventilació dels espais interiors.

SA. 14. Sistema de coberta enjardinada.

SA. 15. Sistema de protecció solar eficient i pas-
siu.

SA. 16. Ús de recuperador de calor en els sistema 
de ventilació.

SA. 17. Eficiència dels sistemes d’il·luminació ar-
tificial interior.

SA. 18. Instal·lació de fancoils per a cadascun dels 
espais de treball.

SA. 19. Recobriment amb materials absorbents 
acústicament.

SA. 4. Eixamplament del carrer Arc del Teatre.

OBJECTIUS. ESTRATÈGIES I SOLUCIONS
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FITXES AMBIENTALS. ESTRATÈGIES I SOLUCIONS

SA. 2. Pati central que dona servei als 3 volums que conformen el projecte.

Emplaçament i programa

En disposar la volumetria del projecte i l’encaix urbà, es projecta un pati que dona servei als 3 volums que conformen el projecte.
Aquest pati serveix per garantir la ventilació creuada de tots els volums i per introduir superfície verda dins la trama urbana.

La introducció d’un pati central facilita la ventilació creuada 
dels diferents volums projectats.
Suposa un espai idoni per introduir-hi verd urbà.
En fer d’aquest pati un pati públic per a la ciutat, es contribueix 
a contrarestar l’alta densitat edificatòria del barri.

No se’n consideren.

La projecció d’un pati central no suposa cap sobrecost al pro-
jecte (si que ho fa la plantació de verd, que es tracta en la pro-
pera Fitxa).

La introducció d’un pati central suposa un punt de partida molt favorable per al projecte. No suposa sobrecostos i aporta múltiples 
avantatges. En disposar d’un espai central tipus pati, la ventilació i assolellament dels volums projectats resulta més efectiva i més 
senzilla.

Aquesta mesura millora la qualitat espaial del projecte i dona 
l’oportunitat de projectar un nou espai verd públic per a la ciu-
tat.
A través d’aquesta mesura s’ha de garantir la ventilació creuada 
dels edificis del projecte.

Garantir la ventilació creuada del projecte i mitigar l’efecte illa 
de calor
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Emplaçament i programa

Es projecta una plaça tova amb espai verd al nou pati d’espai públic a l’interior d’illa.
La plaça combina paviment tou de sauló i paviment dur de junta oberta. En aquest espai s’hi situa vegetació baixa i arbrat.

La inclusió de vegetació assegura la reducció del soroll, la dis-
persió de la contaminació i col·labora en l’augment de la bio-
diversitat urbana.
A més, la vegetació caduca es comporta bé com a filtre per 
millorar les condicions climàtiques de la pròpia plaça i dels ha-
bitatges confrontants.

La plantació de gespa i d’arbrat comporta un sobrecost respecte 
d’una plaça amb només paviment dur.
Aquest sobrecost, però, es veu amortitzat pels múltiples bene-
ficis que aporta.

La voluntat d’introduir verd dins la trama densificada del Raval és una de les primeres decisions de projecte i es pot concloure en 
que és una solució efectiva pels múltiples avantatges que això comporta.
La implantació dins el projecte resulta senzilla i el sobrecost que suposa s’amortitza amb facilitat. La principal limitació, la neces-
sitat d’aigua per al seu reg, es soluciona amb l’emmagatzematge i aprofitament de les aigües pluvials.

Aquesta mesura resulta efectiva per als usuaris que facin servei 
de la plaça, pel confort climàtic que comporta en mitigar l’efec-
te d’illa de calor de la ciutat.

La plantació de vegetació requereix manteniment i necessita 
d’aigua per al seu reg.

Generar estratègies de microclima i mitigar l’efecte illa de calor

SA. 3. Augment de la superfície verda i plantació de vegetació a l’espai públic exterior.
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SA. 6 i 7. Ús de fusta i materials reciclables per a estructura, tancaments i envans interiors.

Materials i recursos Construir amb materials reciclats i reciclables i amb considera-
ció del seu cicle de vida.

Es projecta la construcció amb estructura de fusta per ser un material reciclable, amb un impact ambiental baix i absorvent de 
CO2. A més, es proposa l’ús de materials de proximitat.
El sistema constructiu de façana es realitza també amb fusta, amb un sistema de muntatge en sec.
Els envans i particions interiors es recobreixen amb suro, material natural i reciclable, bon absorbent acústic.

Les construccions amb fusta són fàcilment desmuntables i són 
reciclables al final de la vida útil de l’edifici. A més, la fusta és 
durable, bon aïllant tèrmic i beneficiós per a la salut. La seva 
baixa densitat facilita el transport i això limita les emissions per 
aquesta causa.
La utilització del suro com a absorbent acústic també és una 
solució reciclable i natural.

El preu de la fusta com a material estructural pot suposar un 
sobrecost amb relació a altres solucions.
Per contra, les despeses de transport són molt menors a causa 
del seu baix pes.
La construcció en sec també pot suposar la reducció del temps 
d’execució i, per tant, del preu.

Tot i suposar limitacions a nivell econòmic, la construcció en fusta i materials reciclables presenta avantatges a nivell energètic i 
de qualitat ambiental que la fan adient per al projecte.

La construcció en sec permet un ràpid desmuntatge dels en-
vans o estructura, en un hipotètic canvi d’ús.
La fusta contribueix a l’emmagatzematge de CO2, fet benefici-
ós per a la salut de l’individu i la ciutat.

La fusta té consideracions estructurals diferents a altres materi-
als, com ara la necessitat d’augmentar el seu volum per resistir 
les accions del foc en cas d’emergència, o la necessitat de rigi-
ditzar per fer front a les accions del vent, ja que els nusos en 
fusta són articulats (i no rígids).

L’absorció acústica amb suro pot resultar cara.

Qualitat de l’ambient interior Construir espais polivalents que puguin suportar un hipotètic 
canvi d’us futur. 

La disposició dels nuclis de circulació verticals i lavabos, la uniformitat i modulació en façana i l’elecció i localització de les instal-
lacions fan que el projecte sigui adaptable i flexible a usos imprevistos o, inclús, a un canvi d’ús permanent en un futur.

La projecció d’espais flexibles suposa beneficis programàtics. 
Els espais de treball s’adapten a les necessitats de les empreses.
Les sales polivalents del centre social doten al centre de múlti-
ples opcions programàtiques. 

La projecció d’espais flexibles des d’un inici fa que no suposi 
un esforç econòmic extra, però sí que suposa avantatges eco-
nòmics ja que l’espai s’adapta a més usuaris.

La projecció d’espais adaptables i flexibles permet la utilització de l’edifici per part de més usuaris, així com l’adaptació a les noves 
realitats que puguin sorgir, contribuint a que l’edifici no quedi obsolet o desfasat en pocs anys.

L’adaptabilitat a les necessitats de cada espai i programa suposa 
un valor afegit per a l’arquitectura.

No se’n consideren.

SA. 8. Adaptabilitat i flexibilitat dels espais projectats.
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SA. 12. Producció d’energia elèctrica renovable a la coberta.

Aprofitament dels recursos naturals Reducció del consum energètic

Es situen plaques solars captadores per a la producció d’energia elèctrica a la coberta.

L’energia generada permet alimentar el sistema elèctric de l’edifici.

Aquesta solució produeix energia a través d’un recurs ilimitat 
com és el sol. 
No requereix de manteniment.

La instal·lació té un preu elevat però la seva vida útil és llarga.
L’amortització de la inversió inicial es realitza, de mitjana, als 
8 anys.

L’estalvi econòmic un cop amortitzat el sistema així com els beneficis a nivell mediambiental de l’estalvi d’energia fan que la 
inversió inicial valgui la pena.

No és efectiu durant els mesos de baixa radiació.
Requereix d’un sistema de suport ja que aquest no pot produir 
l’energia necessària.

SA. 13. Sistema de captació i reutilització de les aigües pluvials.

Aprofitament dels recursos naturals Reducció del consum d’aigua

L’aigua de pluja recollida en les diferents cobertes del projecte es tracta i s’acumula en dipòsit per al seu posterior ús en el reg de 
la coberta enjardinada, i la vegetació i arbrat exterior.

Amb aquesta mesura es millora l’eficiència energètica de la ins-
tal·lació de l’edifici.
L’aprofitament de l’aigua de pluja redueix el consum d’aigua de 
l’equipament i comporta un estalvi de costos.

Aquesta solució requereix de la instal·lació del sistema de reu-
tilització, que suposa una inversió inicial.
L’estalvi en aigua, però, s’amortitza en pocs anys.

L’estalvi econòmic un cop amortitzat el sistema així com els beneficis a nivell mediambiental de l’estalvi d’aigua fan que la inversió 
inicial valgui la pena.

L’estalvi en aigua de reg pot arribar a ser del 50% gràcies a 
l’aprofitament de les aigües pluvials.

Es necessita disposar d’un dipòsit de grans dimensions per a 
l’emmagatzematge de l’aigua.



- Joan Manciñeiras Puig 24

Espai intermedi com a espai regulador a sud. II. INVESTIGACIÓProjecte final de carrera
Línia projectes-tecnologia
Curs 2021-22

R   V A L O R I T Z A C I ÓAA

II. INVESTIGACIÓ

Espai intermedi com a espai regulador a sud

Un factor determinant en  la rehabilitació és la millora 
de la qualitat de vida dels usuaris. En aquest projecte, 
les principals estratègies passives per a la millora de 
la qualitat formal, sensorial i funcional dels habitatges 
són l’obertura d’un pati central i l’addició d’un espai 
regulador a la façana sud-est.

A més, a causa de la configuració programàtica del 
projecte, aquest espai regulador és, també, el recorre-
gut d’accés als habitatges, convertint-se en un espai se-
mipúblic/privat i interior/exterior: un espai intermedi.

Els espais intermedis han estat objecte d’estudi des 
d’anys ençà, però s’ha incrementat el seu valor amb 
l’esclat de la pandèmia, quan han quedat al descobert 
les debilitats dels nostres habitatges, i s’ha trobat en 
els espais intermedis espais susceptibles a millorar la 
qualitat residencial.

Aquests espais formen la part intrínseca de l’arquitec-
tura, però la important divisió entre el públic i el privat 
en la societat individualista actual els ha deixat de ban-
da durant anys. 

En un programa d’habitatges temporals, els espais de 
relació interpersonal es mostren com espais de primer 
ordre, necessaris per a una millor adaptació i acomoda-
ment en la nova vida de l’usuari.

Per altra banda, aquests espais poden, a més de incen-
tivar les relacions socials i activitats no programades, 
efectuar una funció climàtica, en situar-se en una faça-
na captadora i configurar l’espai per potenciar l’inter-

canvi  controlat d’energia entre els espais calefactats i 
els espais exteriors.

El desenvolupament de les tecnologies en aquells siste-
mes que, a través d’una doble pell, permeten acumular 
masses d’aire calent a través de l’efecte hivernacle posa 
al mercat diferents alternatives de sistemes de control 
climàtic passiu de construcció senzilla.

Segons les dimensions i característiques d’aquest es-
pai, la seva funció climàtica es podrà formalitzar de 
diferents maneres: pot projectar-se un element amb 
diferents graus de privacitat, segons el nombre de fil-
tres que s’hi plantegin, un element més o menys auto-
matitzat, segons la capacitat de l’usuari per determinar 
les condicions climàtiques del espai, o determinar-ne el 
grau de permeabilitat, en funció de les característiques 
materials dels diferents filtres.

Així doncs, trobem diferents variables que cal conside-
rar a l’hora de projectar un espai intermedi com a espai 
regulador a sud, com són la dimensió d’aquest, la divi-
sió entre el públic i el privat, o la materialització i ca-
racterístiques dels diferents filtres que el defineixen; a 
més de variables com el preu, el nivell de contaminació 
per a cada solució i altres paràmetres mediambientals.

Per tot això, es realitza un estudi  de comparació i re-
flexió sobre les diferents alternatives de solucions pas-
sives per a espais intermedis a sud, que respongui a les 
necessitats de relació i, a la vegada, intimitat, que es 
busca en uns habitatges de les característiques esmen-
tades, i així trobar la solució més adient per al projecte.

INTRODUCCIÓ

Figura 6.  Addició a la torre Bois-le-Prête,  de Druot i Lacaton&Vassal
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PRINCIPIS CLIMÀTICS DELS ESPAIS REGULADORS

Els espais reguladors aporten climatització a l’habitat-
ge per tal de millorar el confort climàtic a l’interior, 
mitjançant estratègies d’aprofitament energètic passiu, 
sense necessitat de produir un consum de recursos.

Dins l’estudi d’espais intermedis reguladors trobem la 
galeria com a espai primigeni. El seu funcionament és 
senzill, però produeix efectes complexos que, amb un 
control adequat, garanteixen el control tèrmic.

L’esquema més senzill de galeria està format per un 
mur captador a l’interior del tancament i un vidre a la 
part exterior separats per un espai, que pot ser més o 
menys gran, on s’hi confina una massa d’aire. 

La incidència del sol escalfa la massa d’aire confinada a 
causa de la diferència de magnitud d’ona amb què re-
flecteixen els paraments interior i exterior de la galeria. 
A més, el mur interior també adquireix temperatura a 
causa de la seva inèrcia tèrmica.

Així, en els mesos freds, durant el dia, la galeria actua 
com a acumulador tèrmic. Quan cau la nit o s’acaba la 
radiació a causa de l’orientació, el mur cedeix el calor 
acumulat cap a l’estança interior, equilibrant la tempe-
ratura. Si les portes de la galeria es mantenen ober-
tes durant el dia, es crea un corrent per convecció que 
equilibra les temperatures entre els dos espais, creant 
corrents d’aire lleus que renoven l’aire de manera na-
tural.

Durant els mesos calents, els filtres solars de la galeria 
eviten l’efecte hivernacle en l’espai intermedi, mentre 
que la galeria es ventila exteriorment generant corrents 
d’aire.

A partir del sistema de galeria i amb l’avanç de la tec-

nologia i seguint els mateixos principis senzills de la 
mecànica de fluids, aquesta ha precedit altres tipus de 
tancaments com el mur Trombe, els jardins d’hivern o 
les façanes bioclimàtiques.

En totes aquestes variacions d’espais reguladors a sud, 
el concepte subjacent és el de considerar el tancament 
com un acumulador natural d’energia solar que pugui 
ser cedida a voluntat o de manera latent a l’espai inte-
rior de l’edifici, és a dir, la climatització de l’espai de 
forma passiva.

El mur Trombe és una solució constructiva que basa 
el seu funcionament en la diferència de densitat d’aire 
fred i calent, i les corrents per convecció que aquesta 
diferència pot crear.  A través d’unes vàlvules, aquests 
corrents d’aire poden ser direccionats cap a l’interior 
o l’exterior. 

Així, amb el mur Trombe no només es pot escalfar 
l’espai interior sinó que també se’l pot refrescar mit-
jançant els intercanvis necessaris. Un dels seus avan-
tatges és que té la capacitat de ser operat per l’usuari, 
qui pot decidir quan i com utilitzar les seves funcions 
climàtiques.

El mur Trombe no és un espai habitable, per la qual 
cosa no requereix de tant espai per a la seva aplicació.

Un altra variant és el jardí d’hivern, el mecanisme del 
qual es basa en una doble pell vidriada que acumu-
la calor en l’espai que els separa. És un sistema força 
semblant a la galeria, amb la diferència que en aquest el 
parament interior no és un mur captador. 

Aquest sistema permet diferents configuracions a 
l’usuari, ja que amb l’obertura -o no- d’algun dels dos 

Galeria a l’estiu, de dia

Esquemes de funcionament climàtic

Galeria a l’estiu, de nit

Galeria a l’hivern, de dia

Galeria a l’hivern, de nit

paraments que el conformen, pot fer funcionar l’espai 
de jardí d’hivern com a espai interior, com a balcó exte-
rior o com a prolongació de l’habitatge cap a l’exterior.

A més, algunes de les variacions d’aquests espais in-
clouen la introducció de làmines d’aigua, que fan que 
l’humitat de l’ambient augmenti, fent l’espai viable per 
a determinades espècies de plantes.

Les façanes bioclimàtiques es basen en els mateixos 
principis d’aprofitament dels recursos disponibles per 
disminuir l’impacte ambiental i intentar reduir els con-
sums d’energia. 

Entenem que la diferència entre les anteriors solucions 
i una façana bioclimàtica és que aquesta incorpora ele-
ments naturals, com jardineres o plantes, que serveixen 
generalment com a filtre per a la protecció solar, i re-
quereix de sistemes de recuperació d’aigua o ventilació 
per al seu manteniment, d’aquí el prefix -bio, en l’in-
corporar elements naturals en la variable.

Aquestes façanes permeten relacionar-se amb l’entorn 
natural i/o incorporar verd dins un context urbà, a 
més dels avantatges que suposa per a l’ésser humà estar 
en contacte amb el verd, però suposen un sobrecost, 
requereixen de cert grau de manteniment i d’instal·la-
cions de reg i accessibilitat a les jardineres. 
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ESTUDI I COMPARACIÓ TÈCNICA DE LES TIPOLOGIES

Mur Trombe

Per al càlcul, es consideren elements bàsics:

Tancament d’obra de fàbrica ceràmica de dos fulls.

Vidre laminar de seguretat de 5+5+5 mm de gruix.

Reixeta d’impulsió i retorn (x4).

Façana bioclimàtica

Per al càlcul, es consideren elements bàsics:

Tancament d’obra de fàbrica ceràmica de dos fulls.

Tancament exterior practicable amb balconera.

Persiana enrotllable.

Jardinera d’acer inoxidable, reixat d’acer i enfiladissa

Forjat tipus de 3m de llarg.

Informació tècnica i mediambiental del conjunt:

Cost energètic:  2375,64 MJ

Emissió de CO2: 181,8 kg

Residus:  0,0026 m3

Cost directe:  667,52 €

*càlcul per a metre lineal de façana

Informació tècnica i mediambiental del conjunt:

Cost energètic:  5315,35 MJ

Emissió de CO2: 587,79 kg

Residus:  0,0261 m3

Cost directe:  1405,77 €

*càlcul per a metre lineal de façana

A través de TCQ i amb la metodologia urilitzada durant el 3r Workshop, es realitza una comparació tècnica de les diferents tipologies bàsiques d’espai regulador.

Informació tècnica i mediambiental del conjunt:

Cost energètic:  7394,38 MJ

Emissió de CO2: 935.36 kg

Residus:  0,01596 m3

Cost directe:  683,17 €

*càlcul per a metre lineal de façana

Informació tècnica i mediambiental del conjunt:

Cost energètic:  4925,7 MJ

Emissió de CO2: 593,67 kg

Residus:  0,0403 m3

Cost directe:  666,19 €

*càlcul per a metre lineal de façana

Jardí d’hivern

Per al càlcul, es consideren elements bàsics:

Tancament exterior practicable amb balconera (x2).

Persiana enrotllable.

Barana d’acer pintat amb passamà rodó.

Forjat tipus de 3m de llarg.

Galeria

Per al càlcul, es consideren elements bàsics:

Tancament d’obra de fàbrica ceràmica de dos fulls.

Tancament exterior practicable amb balconera.

Persiana enrotllable.

Barana d’acer pintat amb passamà rodó.

Forjat tipus de 3m de llarg.
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CASOS D’ESTUDI

L’edifici cultural mixt que engloba el Centre Cívic El 
Roure i la Biblioteca La Retama, de Calderon-Folch 
Studio, utilitza en la seva façana principal un Mur 
Trombe com a sistema captador passiu. Aquest siste-
ma, a diferència dels altres estudiats, no és habitable i 
s’entén com a part de la façana.

La façana principal, que correspon a l’espai de biblio-
teca, es resol amb una primera capa d’entramat de pi i 
un segon filtre de vidre. Així, es crea un coixí tèrmic, 
sempre més calent que l’interior i l’exterior gràcies a 
l’aprofitament de l’efecte hivernacle, que funciona com 
a espai regulador.

Aquest sistema no compta amb parts mòbils en el pa-
rament exterior. La circulació de l’aire es produeix per 
la diferència de temperatura entre la part inferior i la 
part superior del coixí tèrmic.

L’obertura o tancament de les vàlvules interior/exte-
rior i inferior/superior respectivament en determina 
el correcte funcionament climàtic, aprofitant, o no, 
l’efecte hivernacle.

A l’hivern, les vàlvules cap a l’interior s’obren, deixant 
entrar l’aire calent acumulat tant a l’espai intermedi 
com al mur acumulador.

A l’estiu, les vàlvules cap a l’interior es tanquen, així 

l’efecte de convecció mou l’aire del mur Trombe, fun-
cionant com una façana ventilada.

La façana amb Mur Trombe es troba situada a nord-
est, de manera que l’eficiència del sistema no és molt 
alta, ja que la captació a través de l’efecte hivernacle no 
és molt gran. 

En canvi, però, aquesta baixa captació permet tenir 
obertures en aquesta façana per aportar llum i visuals 
a l’espai interior i no patir sobreescalfament a l’estiu.

Aquest sistema no s’adapta a les necessitats del projec-
te ja que per a aprofitar les seves virtuts, la superfície 
captadora interior hauria de ser opaca, per emmagat-
zemar el calor per massa, i no permetria l’obertura cap 
a l’espai interior. A més, no és un espai habitable i no 
funciona com a espai intermedi.

Centre Cívic El Roure i Biblioteca La Ginesta. Calderon-Folch Studio

Localització: Plaça U d’Octubre, núm 1. Begues.

Any de construcció: 2014

Sistema emprat: Mur Trombe

Figura 8. Centre Cívic El Roble i Bilbioteca La Retama

Figura 7. Centre Cívic El Roble i Biblioteca La Retama
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CASOS D’ESTUDI

El Poliesportiu del Turó de la Peira està conformat per 
un sistema de façana bioclimàtica, format per un sis-
tema de tancaments, translúcids o opacs en funció de 
l’orientació de la façana i les necessitats programàti-
ques interiors, i un filtre vegetal format per jardineres 
lineals amb plantes enfiladisses que trepen per una ma-
lla d’acer electrosoldada al llarg de tres cares del perí-
metre.

Al tractar-se de façanes captadores, la discontinuïtat de 
les plantes trepadores i la seva intermitència en funció 
de les estacions de l’any, poden no garantir-ne la cor-
recta protecció solar. Per això, s’utilitza policarbonat 
cel·lular translúcid amb protecció UV en la cara interi-
or de la façana bioclimàtica. 

Aquesta façana verda no només s’entén des de la lògica 
del propi edifici i el seu bon funcionament, sinó que la 
introducció de vegetació vertical permet dialogar amb 
l’espai públic enjardinat al qual s’enfronta el projecte.

Així, també hem de posar en valor la introducció de la 
vegetació en façana per la seva capacitat de re-natura-
lització dels espais i la minimització de l’impacte en la 
integració dins dels espais verds. 

Per les seves dimensions, la façana bioclimàtica és un 
espai habitable, que s’ha utilitzat com a espai de trànsit 
d’entrada i sortida al poliesportiu en una de les seves 
façanes.

La utilització del filtre vegetal requereix la instal·lació 
d’un dipòsit de 50m3 per a l’emmagatzematge de les 
aigües pluvials recuperades, destinat al reg de les plan-
tes.

A més, també requereix d’una passarel·la continua al 
llarg del perímetre, per al manteniment de les jardine-
res i les plantes trepadores.

Aquest sistema requereix cert grau de manteniment, ja 
que es confia la protecció solar a un element vegetal, 
viu i canviant, que pot no funcionar correctament sen-
se la cura necessària. 

Això ho converteix en un sistema menys ideal per als 
habitatges del nostre projecte, on el manteniment hau-
ria d’anar a càrrec de l’usuari, qui pot no fer-se’n càrrec 
idòniament.

Poliesportiu del Turó de la Peira. Anna Noguera i Javier Fernández.

Localització: Carrer de Sant Iscale, núm 50-54. Barcelona.

Any de construcció: 2018

Sistema emprat: Façana bioclimàtica

Figura 10. Pas distribuïdor i façana bioclimàtica al poliesportiu del Turó de la Peira 

Figura 9. Façana bioclimàtica al poliesportiu del Turó de la Peira 
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Els habitatges al carrer Tànger, de Coll-Leclerc utilit-
zen un jardí d’hivern com a principal estratègia climà-
tica passiva.

El jardí d’hivern és un espai habitable, limitat per dos 
paraments de vidre, l’obertura o el tancament dels quals 
en defineix el funcionament climàtic. Per tal d’evitar 
l’efecte hivernacle quan aquest no es beneficiós es pro-
tegeix el parament exterior amb estors regulables.

Aquest sistema regulador, juntament amb la creació 
d’un passatge interior i la correcta disposició dels ha-
bitatges, garanteix la ventilació creuada i regula la inci-
dència solar en l’espai interior.

En els mesos freds, els jardins d’hivern acumulen ener-
gia de forma progressiva durant el dia i l’alliberen pro-
gressivament durant la tarda/nit. Així, s’aconsegueix 
cobrir el 23% de la demanda de calefacció.

A l’estiu, els estors de les terrasses s’utilitzen per con-
trolar la llum durant el dia, i així limitar la captació. 
Per  la nit les estances interiors es refreden mitjançant 
la ventilació creuada. Així es redueix un 43% de la de-
manda de refrigeració.

Les proporcions i mides de les obertures corresponen 
a un estudi en detall de les condicions d’assolellament 
de l’emplaçament, de manera que l’eficiència del siste-
ma és major.

Dins els múltiples avantatges que aporta aquest sis-
tema passiu, cal destacar-ne la versatilitat que ofereix 
l’espai regulador gràcies al doble filtre de vidre.

L’espai pot configurar-se com a espai exterior -obrint 
el parament exterior i tancant l’interior-, com a espai 
interior -obrint el parament interior i tancant l’exte-
rior-, o com a prolongació de l’habitatge cap a l’exte-
rior -obrint els dos paraments-.

Aquesta versatilitat demostra la conjugació de la prac-
ticitat programàtica de l’habitatge amb el correcte fun-
cionament climàtic a través de l’espai regulador a sud, 
sistema que resulta molt interessant d’aplicar al nostre 
projecte.

Edifici d’habitatge mix al 22@. Coll-Leclerc.

Localització: Carrer Tànger, núm 40-42. Barcelona.

Any de construcció: 2017

Sistema emprat: Jardí d’hivern

CASOS D’ESTUDI

Figura 12. Jardí d’hivern des de l’interior dels habitatges del carrer Tànger

Figura 11. Façana amb jardins d’hivern als habitatges del carrer Tànger  
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El complexe d’equipaments de Vil·la Urània destaca 
per l’ús d’espais intermedis climatitzats de forma natu-
ral, a partir d’una galeria en façana protegida per dife-
rents filtres superposats que s’adapten a les condicions  
climàtiques exteriors.

Aquesta galeria climatitza de forma passiva les zones 
de trobada i activitats informals, així com les circulaci-
ons de l’edifici.

A l’hivern, funciona aprofitant l’efecte hivernacle, 
mentre que a l’estiu funciona com un porxo, fent de 
coixí tèrmic al separar les zones climatitzades de l’ex-
terior. 

En tractar-se d’un equipament, els múltiples filtres que 
composen la façana es troben automatitzats mitjançant 
sensors de temperatura i sondes exteriors de radiació, 
que actuen sobre la façana vidriada i sobre les persia-
nes plegables, respectivament.

A més, aquesta galeria compta també amb una planta-
ció interior, formada per espècies de fulla caduca, que 
actuen com un filtre més durant l’estiu.

Aquest edifici mostra una molt bona solució d’espai 
intermedi regulador a sud, però no en podem extreure 
una mostra directa per al nostre projecte ja que el grau 
d’automatització no es compatible amb l’ús d’habitat-
ges, on es busca que l’usuari tingui la capacitat d’obrir 

i tancar els tancaments en funció de les seves necessi-
tats. A més, aquest sistema requereix d’una supervisió 
per al correcte funcionament i manteniment, a més 
d’encarir els costos.

En canvi, en són un bon exemple la forma de la ga-
leria, que pot ser un element continu, que doni servei 
als accessos de l’edifici a la vegada que permet la tro-
bada informal i els usos no programats, que defineixen 
l’espai intermedi.

Vil·la Urània. SUMO Arquitectes.

Localització: Carrer de Saragossa, núm 29. Barcelona.

Any de construcció: 2017

Sistema emprat: Galeria climàtica

CASOS D’ESTUDI

Figura 14. Vil·la Urània

Figura 13. Vil·la Urània
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CONCLUSIONS I JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ

Un cop estudiades i comparades les diferents alterna-
tives d’espai regulador a sud, podem extreure els punts 
forts de cadascuna de les opcions i descartar les carac-
terístiques que no s’adapten a les necessitats del pro-
jecte.

El mur Trombe resulta ser una bona alternativa tant 
pel seu baix cost tant econòmic i mediambiental, com 
pel baix manteniment que requereix. Per altra banda, 
no resulta aplicable al nostre projecte, ja que no per-
met tractar-lo com a espai intermedi on realitzar els 
accessos als habitatges i no ofereix la transparència que 
es busca per potenciar la relació interior-exterior.

La façana bioclimàtica ofereix a l’usuari la relació 
amb elements naturals i converteix la façana en un 
element viu canviant amb les diferents estacions de 
l’any. Per contra, però, requereix d’un nivell de mante-
niment i/o automatització que no es pot permetre un 
programa d’habitatges temporals. A més del sobrecost 
de manteniment, també és l’opció més desfavorable en 
quant a cost directe.

El jardí d’hivern resulta una opció molt interessant 
per a habitatges, ja que permet utilitzar l’espai destinat 
a coixí tèrmic com a espai interior o com a espai exte-
rior, augmentant la versatilitat dels habitatges i donant 
peu a usos inesperats per part de l’usuari. En donar a 
l’usuari el control absolut sobre els dos filtres, aquest 
pot adaptar-los a les seves necessitats de programa i 
confort tèrmic. Per contra, duplicar les particions ver-
ticals practicables encareix significativament el cost 
mediambiental en quant a emissions de CO2 i cost 
energètic.

La galeria, per la seva simplicitat, es mostra també 
com a una bona opció, ja que, a través d’un sol filtre, 
l’usuari pot controlar el comfort tèrmic de l’espai, a la 
vegada que permet situar-hi els recorreguts d’accés a 
l’habitatge.

Tenint tot això present, concloem pensant que l’espai 
projectat ha de:

- Ser un espai que permeti la continuïtat perimetral, per 
garantir l’accés als habitatges.

- Possibilita que els seus filtres puguin ser manipulats 
per l’usuari, i no automatitzats, per evitar les complica-
cions de manteniment i el seu alt cost.

- Permetre que l’habitatge s’estengui cap a l’espai regu-
lador, com ho permet el jardí d’hivern.

- Evitar la introducció de jardineres i plantes trepado-
res en façana, pel seu manteniment i alt cost; i introduir 
el verd a un altre escala, més adient amb el programa 
d’habitatges, a través de testos dels usuaris.

-Evitar duplicar les particions verticals practicables, 
per l’alt cost mediambiental que això suposa.

Així, la solució adoptada és la d’una galeria continua, 
però aconseguint els avantatges programàtics que pre-
senta el jardí d’hivern a través de divisions flexibles.

Es proposa que l’espai regulador treballi climàticament 
com un únic espai continuu, sense particions verticals 
fixes entre habitatges, però capaç de fer créixer l’espai 
interior cap a l’espai regulador, delimitant-lo a través 
de particions tipus cortina. 

Al filtre exterior es plantegen balconeres corredisses,  
que permeten les visuals interior-exterior, amb barana 
simple en el full exterior per evitar la caiguda però per-
metent netejar el vidre amb facilitat des de l’interior. 

En el full interior els habitatges s’obren cap a la galeria 
amb particions verticals mòbils, que substitueixen les 
particions ja existents, al tractar-se d’un full que forma 
part dels habitatges rehabilitats. 

La part no mòbil d’aquest full és recoberta amb un 
SATE, per tal de millorar-ne l’aïllament i el funciona-
ment com a superfície captadora i emmagatzemadora 
d’energia, com a full interior de la galeria.

Aconseguim, així, un espai intermedi on relacionar-se, 
amb un perfecte funcionament climàtic, que no neces-
sita de manteniment i dona als usuaris la possibilitat de 

manipular-lo en funció de les seves necessitats climàti-
ques, i que, a més, té la capacitat de funcionar com una 
extensió de l’espai interior, però sempre potenciant les 
relacions interpersonals entre els usuaris temporals. 
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III. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Com

PLÀNOLS

Planta baixa

Planta tercera

Planta primera

Planta coberta

Planta segona
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Alçat principal

Secció longitudinal
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Secció longitudinal 02

Alçat carrer de Guàrdia



- Joan Manciñeiras Puig 35

Com. III. MEMÒRIA CONSTRUCTIVAProjecte final de carrera
Línia projectes-tecnologia
Curs 2021-22

R   V A L O R I T Z A C I ÓAA

Secció transversal centre social

Secció transversal viver d’empreses
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FONAMENTACIÓ

La ciutat de Barcelona es divideix principalment en 
tres unitats geomorfològiques bàsiques: el sector mun-
tanyós, el pla i els deltes. Aquesta última, on es troba 
el projecte, està formada per un gruix variable de sòls 
del Quaternari. 

La zona sud de Ciutat Vella es troba dins la zona geo-
lògica de l’Holocè, format per sorres, graves, argiles i 
llims de les planes deltaiques i litorals.

Segons un estudi geotècnic pròxim a l’emplaçament, 
realitzat al Carrer Sant Oleguer, s’indica que entre les 
cotes +0.00m i -2.3m trobem un rebliment sorrenc 
amb força runes i resta de totxanes. A partir de -1.5m 
un rebliment argilós. Entre les cotes -2.3 i -6.4m hi tro-
bem una columna litològica formada per argila marró 
amb indicis de sorra i gravetes de pissarra.

Així doncs, el terreny és especialment desfavorable els 
primers 1.5m i millora substancialment a partir dels 
2.3m.

Amb les dades extretes de l’estudi geotècnic es deci-
deix realitzar una fonamentació amb sabates superfici-
als a una profunditat d’1,5m, amb pous de fonamenta-
ció formats per formigó pobre per arribar als -2.3m de 
substrat resistent.

Sobre aquesta cota es considera una tensió admissible 
del terreny de 2,50 kg/cm2.

El dimensionat de les sabates es realitza sobre el pilar 
que s’estima més desfavorable. 

És realitza la suma dels esforços Axials (kN) sobre la 
base del pilar en planta baixa, calculats a través del su-
matori de les Càrregues superficials (kN/m2) multi-

plicades per l’Àrea tributària (m2). A partir d’aquest 
valor, es divideix entre la tensió admissible del terreny 
per conèixer l’àrea de sabata necessària.

Les càrregues sobre el pilar més desfavorable del viver 
d’empreses ens indiquen que haurem de realitzar unes 
sabates de 2m x 2m, per una càrrega axial de 952,6 kN.

Les sabates del centre social, que tan sols suporten la 
planta baixa i la coberta transitable, amb una càrrega 
axial de 536,6 kN, es calculen d’1,5m x 1,5m.

Les sabates que suporten la galeria es dimensionen 
d’1m x 1m segons els càlculs, ja que es tracta d’una 
estructura molt lleugera amb una càrrega axial e tan 
sols 249,8 kN. Aquestes sabates es realitzen  de forma 
contigua a les sabates existents dels edificis a rehabili-
tar, per la qual cosa s’hauran de realitzar d’una manera 
especial, tenint cura de no alterar l’estat de càrregues 
de les sabates existents.

Per assegurar l’estabilitat i continuïtat en la base de fo-
namentació i evitar els assentaments diferencials, les 
sabates s’arriostren totes en una direcció i de manera 
alterna si/no en la direcció perpendicular.
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ESTRUCTURA

El projecte es suporta sobre una estructura de fusta 
laminada encolada del tipus resistent GL32h a través 
d’un sistema constructiu d’unions en sec. 

S’escull la fusta com a material estructural principal 
pels seus avantatges constructius, mediambientals i de 
benestar:

La construcció en fusta permet emprar un sistema 
constructiu d’unions en sec, amb un alt grau de prefa-
bricació, que permet optimitzar la quantitat de materi-
als i el transport d’aquests.

La producció i processament de la fusta utilitza 
menys energia per la qual cosa la majoria dels altres 
materials constructius, pel que la petjada de carboni 
es significativament menor. A més, la fusta és un em-
magatzemador de CO2, motiu pel qual ajuda a reduir 
la quantitat de diòxid de carboni a l’atmosfera un cop 
construït. També, és un material reciclable i que per-
met el seu desmuntatge, podent allargar la seva vida 
útil.

L’ús de la fusta té beneficis fisiològics i psicològics 
per la seva relació amb la naturalesa.

L’estructura està formada per pòrtics i forjats de pa-
nells de CLT. 

Les jàsseres del viver d’empreses es projecten continu-
es per tal d’ajudar a suportar els 3m de voladís. 

Com que el fabricant no comercialitza jàsseres de 18m, 
cal unir-ne dues de menor mesura. Aquesta unió no es 
realitza al punt central coincidint amb el pilar sinó que 
es realitza uns centímetres ençà, coincidint amb el punt 
de Moments 0 (veure diagrama).

Les jàsseres s’uneixen amb corretges de fusta cada 3m, 
per tal de partir la llum de 6m entre pilars. D’aques-
ta manera, els forjats de CLT es recolzen en direcció 
paral·lela a les jàsseres, sobre les corretges, permetent 
col·locar els panells tri-recolzats, reduint així la seva 
secció.

La rigidització del conjunt es realitza a partir de la dia-
gonalització i triangulació amb pilars de fusta en el pla 
de façana.

A part del voladís, un element singular de l’estructu-
ra és la trobada de la galeria climàtica dels habitatges 
rehabilitats amb el volum en planta baixa del centre 
social.

Per tal de no situar cap pilar provinent de la galeria al 
mig del menjador social es realitza un estintolament en 
dues jàsseres de Planta Baixa, que suporten el pes de 
P1, P2, P3 i P4 de la galeria, com es pot comprovar en 
el capítol de predimensionat i comprovació estructural.

La unió en el nus de pilar, jàssera i  corretges es resol 
amb connectors d’acer per aconseguir unes trobades 
netes amb el mínim nombre de connectors vistos, que 
no perjudiquen l’elegància de l’estructura, que es deixa 
vista.

La galeria s’uneix a la façana existent per evitar-ne el 
bolc. Aquesta unió es realitza amb un sistema de fixa-
ció de connectors que permeten el moviment vertical, 
per tal de no fer treballar aquesta façana i no afegir 
càrrega a un element no molt resistent.
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PREDIMENSIONAT I COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL

Seguint els criteris i la normativa en seguretat estructu-
ral del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE-DB-SE) s’ha 
realitzat un predimensionat manual dels elements més 
desfavorables de l’estructura.

Després, s’han comprovat els resultats de les deforma-
cions elàstiques i dels esforços produïts a l’estructura 
amb el programa d’anàlisi d’estructures de barres en 
dos dimensions WinEva.

El projecte es resol amb una mateixa tipologia estruc-
tural però la diferència d’alçades i càrregues en els dife-
rents volums del projecte insta a què predimensionem 
pilars i jàsseres en 3 punts: el viver d’empreses, el cen-
tre social i la galeria d’habitatges.

S’extreuen les característiques materials de les taules  
D.2 i E.3 del CTE, per una fusta laminada encolada de 
classe resistent GL32h.

Segons taules, s’utilitza un coeficient parcial de segure-
tat d’1,25; corresponent a la Fusta laminada encolada. 

Es considera un Classe de duració Mitja en les accions. 

El valor del factor kmod per a una classe de duració Mit-
ja per a Fusta laminada encolada, seguint la Norma 
UNE-EN 14080 és 0,80.

Del viver d’empreses, es predimensiona el pòrtic P7-
P11, en ser un dels pòrtic tipus amb més àrea tributària  
i més càrrega que els pòrtics perimetrals. Es calcula el 
pòrtic en P1 i PCoberta, per comprovar si la diferència 
de càrregues ens permet reduir secció a mesura que 
augmentem l’alçada. Per raons constructives, es reque-
reix que un dels costats sigui, com a mínim, de 24cm, 
per la unió amb les jàsseres de 14cm de base.

Es calcula el pilar 28 del centre social com a pilar ti-
pus. En aquest cas, també es requereix, pels mateixos 
motius constructius, que un dels costat sigui de, com a 
mínim, 24cm.

Com a element singular del projecte es calcula l’estin-
tolament del pilar P59 sobre la jàssera  P20-P21, en 
planta baixa.

Aquest càlcul es realitza a partir d’un mètode simplifi-
cat, amb el suport de WinEva. 

Primerament, es calcula la jàssera i pilar tipus de la ga-
leria, per tal de conèixer la reacció del pilar a estintolar 
en el punt més baix. Amb aquest predimensionat fet i 
amb les reaccions ja conegudes, es calcula el pòrtic que 
suporta l’estintolament. Aquest s’introdueix a WinEva 
de manera simplificada, amb el pes propi, càrregues 
mortes permanents i sobrecàrregues d’ús correspo-
nents, a més de les reaccions del pilar a estintolar abans 
calculades.

En conèixer la fletxa màxima permesa i la tensió màxi-
ma que pot suportar el material, podem sobredimen-
sionar aquesta biga i els pilars que la suporten fins a 
complir els valors requerits.
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Predimensionat de jàsseres en el Pòrtic C1

Propietat materials

Material    Fusta laminada encolada homogè-
nia 
Classe resistent   GL32h
Classe de servei    1
Classe de duració   Mitjana
Mòdul d’elasticitat   E=11,6kN/mm2

Moment d’inèrica eix flexió  I=4320000000 mm4

Mòdul resistent de la secció   W=14400000 mm3

Predimensionat jàssera P7-P11; planta tipus 

Llum     6m 
Àmbit     6,7m
Secció constructiva a comprovar 240mm x 600mm
Càrrega màxima sense majorar q= 33,04 kN/m
Càrrega màxima majorada  q= 47,61 kN/m
Fletxa màxima L<300  L/x = 20mm
Fletxa ymax= 1/384 ·( q·l^4/EI) ymax = 1,88mm         <COMPLEIX<COMPLEIX

Predimensionat jàssera P7-P11; planta coberta

Llum     6m 
Àmbit     6,7m
Secció constructiva a comprovar 240mm x 600mm*
Càrrega màxima sense majorar q= 33,04 kN/m
Càrrega màxima majorada  q= 47,61 kN/m
Fletxa màxima L<300  L/x = 20mm
Fletxa ymax= 1/384 ·( q·l^4/EI) ymax = 1,88mm         <COMPLEIX<COMPLEIX

* Les comprovacions indiquen que no es pot reduir la secció, ja que supera 
el límit màxim en esforços a tallant.

Comprovació Moment

Moment màxim Md = (q·l^2)/24 Md= 71,41 kN·m
Tensió de càlcul σm,d = Md/W   σm,d = 4,96
Índex Im,d = σm,d/fd,c ≤ 1   Im,d = 0,26        <COMPLEIX    <COMPLEIX

Comprovació Tallant

Tallant màxim Vd = q·l/2  Vd= 142,82 kN
Àrea eficaç Aef  = b·kcr·h  Aef  = 96480 mm2

Tensió de càlcul τd,V = 1,5·Vd/(Aef) τd,V = 2,22 N/mm2

Índex Im,d = τd,V/fd,V ≤ 1    Id,V = 0,91         <COMPLEIX<COMPLEIX

Comprovació Moment

Moment màxim Md = (q·l^2)/24 Md= 65,30 kN·m
Tensió de càlcul σm,d = Md/W  σm,d = 4,54
Índex Im,d = σm,d/fd,c ≤ 1   Im,d = 0,44        <COMPLEIX <COMPLEIX

Comprovació Tallant

Tallant màxim Vd = q·l/2  Vd= 130,61 kN
Àrea eficaç Aef  = b·kcr·h  Aef  = 96480 mm2

Tensió de càlcul τd,V = 1,5·Vd/(Aef) τd,V = 2,03 N/mm2

Índex Im,d = τd,V/fd,V ≤ 1    Id,V = 0,84       <COMPLEIX<COMPLEIX

Comprovació al Foc

Temps resistència al foc  t = 60min
Prof  carb. per min.   βn = 0,70 mm/min
Prof  carb. normal dchar,n = t·Bn dchar,n = 42 mm
Prof  carb. adicional S/DB-SI  ko·do = 7 mm
Prof  carb. final Bdef  = dchar,n +ko·do ddef  = 49 mm

Base reduïda bred = b - (2·ddef)  bred = 142 mm
Cantell reduit hred = h - (2·ddef) hred = 551 mm

Secció reduïda Secred=bred·hred  Secred = 142x551 mm

Comprovació al Foc

Temps resistència al foc  t = 60min
Prof  carb. per min.   βn = 0,70 mm/min
Prof  carb. normal dchar,n = t·Bn dchar,n = 42 mm
Prof  carb. adicional S/DB-SI  ko·do = 7 mm
Prof  carb. final Bdef  = dchar,n +ko·do ddef  = 49 mm

Base reduïda bred = b - (2·ddef)  bred = 142 mm
Cantell reduit hred = h - (2·ddef) hred = 551 mm

Secció reduïda Secred=bred·hred  Secred = 142x551 mm

Situació extraordinària  kmod=1         ym=1
Factor d’incendi   kfi = 1,25
Nova res. a flexió de càlcul  Fm,0,d = 40,00 N/mm2

Winc=(bred·hred^2)/6   Winc= 7185224 mm3

Tensió de càlcul σm,0,d = Md/Winc  σm,0,d = 38,56
Índex Im,d = σm,0,d/fm,0,d ≤ 1   Im,d = 0,96        <COMPLEIX<COMPLEIX

Situació extraordinària  kmod=1         ym=1
Factor d’incendi   kfi = 1,25
Nova res. a flexió de càlcul  Fm,0,d = 40,00 N/mm2

Winc=(bred·hred^2)/6   Winc= 7185224 mm3

Tensió de càlcul σm,0,d = Md/Winc  σm,0,d = 35,27
Índex Im,d = σm,0,d/fm,0,d ≤ 1   Im,d = 0,88        <COMPLEIX<COMPLEIX

Estat de càrregues

Sostre Planta Tipus

Pes propi     0,98 kN/m2

Càrregues mortes perm.   0,95 kN/m2

Sobrecàrrega d’ús    3,00 kN/m2

Total (sense majorar)   4,93 kN/m2

Coef. maj. càrregues perm.   1,35
Coef. maj. càrregues var.   1,5

Total (majorat)    7,11 kN/m2

Sostre Planta Coberta

Pes propi    0,98 kN/m2

Càrregues mortes perm.  2,50 kN/m2

Sobrecàrrega de manteniment 1,00 kN/m2

Sobrecàrrega de neu   0,40 kN/m2

Total (sense majorar)  4,88 kN/m2

Coef. maj. càrregues perm.  1,35
Coef. maj. càrregues var.  1,5
Coef. simultaneïtat   0,5

Total (majorat)   6,50 kN/m2

Coeficient de minoració 1,25
Factor Kmod   0,8
Resistència a flexió  Fk,flex = 32 N/mm2

Resistència a flexió càlcul Fd,flex = 20,48 N/mm2

Resistència a tallant  Fk,V = 3,8 N/mm2

Resistència a tallant càlcul Fd,V = 2,43 N/mm2

Resis. a compressió paral. Fk,c = 29 N/mm2

Resistència a tallant càlcul Fd,c = 18,56 N/mm2
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Predimensionat pilar P7; planta baixa viver d’empreses

Alçada     4m 
Àrea tributaria   30,74 m2

Càrrega màxima sense majorar q= 604,66 kN
Càrrega màxima majorada  q= 855,02 kN

Sec. necessària Snec=( q/Fd,flex)*1,5 Snec=623,23 cm2

Per raons constructives, volem un costat de c=24cm, per tant:
Costat de càlcul ck’= Snec/24  ck’= 38 cm
Costat real     c’= 40cm

Secció predimensionada del pilar Sec= 240x400mm

Predimensionat pilar P28; centre social

Alçada     4m 
Àrea tributaria   18,00 m2

Càrrega màxima sense majorar q= 226,00 kN
Càrrega màxima majorada  q= 321,00 kN

Sec. necessària Snec=( q/Fd,flex)*1,5 Snec=235,11 cm2

Costat de càlcul ck’= (Snec)
^0,5  ck’= 15,33 cm

Costat real     c’= 20cm ≈ 24cm*

Secció predimensionada del pilar Sec= 240x240mm*
* Les comprovacions ens indiquen que hem d’augmentar la secció a 
240x240mm, per tal de complir l’esveltesa mecànica en situació d’incendi.

Comprovació Esveltesa mecànica

Long. de vinclament Le = Lreal·β Le= 4m (biarticulat; β=1)

Inèrcia eix Y  Iy = (b·c3)/12 Iy = 46080 cm4

Angle de gir eix Y    imin,y = 6,92
Esveltesa mec. Y   λm,y= Le/ imin,y λm,y= 57,73 ≤ 9  <COMPLEIX<COMPLEIX

Inèrcia eix Z  Iz = 4·(b·c3)/12 Iz = 512000 cm4

Angle de gir eix Z   imin = (I/A)0,5 imin,z = 23,09
Esveltesa mec. Z   λm,z= Le/ imin,z λm,y= 17,31≤ 90 <COMPLEIX<COMPLEIX
Comprovació flexió amb vinclament

σm,d/(Xc·fm,d) ≤ 1;  (Xc=0,44)àbac I=0,11 ≤ 1        <COMPLEIX<COMPLEIX

Comprovació Esveltesa mecànica

Long. de vinclament Le = Lreal·β Le= 4m (biarticulat; β=1)

Inèrcia eix Y  Iy = (b·c3)/12 Iy = 16484 cm4

Angle de gir eix Y    imin,y = 6,41
Esveltesa mec. Y   λm,y= Le/ imin,y λm,y= 62,30 ≤90  <COMPLEIX<COMPLEIX

Inèrcia eix Z  Iz = 4·(b·c3)/12 Iz = 53333 cm4

Angle de gir eix Z   imin = (I/A)0,5 imin,z = 11,54
Esveltesa mec. Z   λm,z= Le/ imin,z λm,y= 34,64 ≤ 90 <COMPLEIX<COMPLEIX

Comprovació flexió amb vinclament

σm,d/(Xc·fm,d) ≤ 1;  (Xc=0,44)àbac I=0,09 ≤ 1         <COMPLEIX<COMPLEIX

Comprovació al Foc

Temps resistència al foc  t = 60min
Prof  carb. per min.   βn = 0,70 mm/min
Prof  carb. normal dchar,n = t·Bn dchar,n = 42 mm
Prof  carb. adicional S/DB-SI  ko·do = 7 mm
Prof  carb. final Bdef  = dchar,n +ko·do  ddef  = 49 mm

Secció reduïda Secred=bred·hred  Secred = 142x302 mm

Nova res. a flexió de càlcul  Fm,0,d = 40,00 N/mm2

Tensió de càlcul σm,0,d = Md/Winc σm,0,d = 2,99

Índex Im,d = σm,0,d/fm,0,d ≤ 1  Im,d = 0,17     <COMPLEIX<COMPLEIX

Comprovació al Foc

Temps resistència al foc   t = 60min
Prof  carb. per min.    βn = 0,70 mm/
min
Prof  carb. normal dchar,n = t·Bn  dchar,n = 42 mm
Prof  carb. adicional S/DB-SI  ko·do = 7 mm
Prof  carb. final Bdef  = dchar,n +ko·do   ddef  = 49 mm

Secció reduïda Secred=bred·hred  Secred = 142x142 mm

Nova res. a flexió de càlcul  Fm,0,d = 40,00 N/mm2

Tensió de càlcul σm,0,d = Md/Winc  σm,0,d = 2,39

σm,d/(Xc·fm,d) ≤ 1;  (Xc=0,22)àbac I=0,27 ≤ 1   <COMPLEIX<COMPLEIX

Esveltesa mecànica secció residual 

Inèrcia eix Y  Iy = (b·c3)/12 Iy = 8647,12 cm4

Angle de gir eix Y    imin,y = 4,50

Esveltesa mec. Y   λm,y= Le/ imin,y λm,y= 88,78≤90    <COMPLEIX<COMPLEIX

Inèrcia eix Z  Iz = 4·(b·c3)/12 Iz = 130373,08 cm4

Angle de gir eix Z   imin = (I/A)0,5 imin,z = 17,44

Esveltesa mec. Z   λm,z= Le/ imin,z λm,y= 22,94≤90    <COMPLEIX<COMPLEIX

Esveltesa mecànica secció residual 

Inèrcia eix Y  Iy = (b·c3)/12 Iy = 4065,86 cm4

Angle de gir eix Y    imin,y = 4,49

Esveltesa mec. Y   λm,y= Le/ imin,y λm,y=89,08 ≤90   <COMPLEIX<COMPLEIX

Inèrcia eix Z  Iz = 4·(b·c3)/12 Iz = 13552,89 cm4

Angle de gir eix Z   imin = (I/A)0,5 imin,z = 8,19

Esveltesa mec. Z   λm,z= Le/ imin,z λm,y= 48,79 ≤90   <COMPLEIX<COMPLEIX

Predimensionat del pilar P7

Diagrama de deformacions WinEva

15,7mm

142,82 kN 71,41 kNm

32,74 kNm

65,30 kNm

138,69 kN 128,45 kN

130,61 kN

137,86 kN

128,86 kN

15,7mm

15,7mm

15,7mm 3,4mm

3,4mm

3,3mm

3,3mm

Diagrama de tallants WinEva Diagrama de moments WinEva Resultats càlcul

Segons CTE DB SE 4.3.3.1 es considera la fórmula 2L/300 en cas 
de voladius, per tant, la fletxa màxima per al voladiu de 3m és de 
20mm. Compleix amb una fletxa màxima de 15,7mm.

Tallant màxim planta primera Vd= 142,82 kN
Tallant màxim planta coberta Vd= 130,61 kN

Moments màxims planta primera M= 71,41kNm 
Moments màxims planta coberta M= 65,30kNm
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ELS
Escala  Deformacions = x50

ELU
Escala  Tallants: 100.0 kN = 1 unitat DXF 

ELU
Escala  Moments: 100.0 kNm = 1 unitat DXF 

Reaccions Axil

ELS_2
Deformacions

ELU_2
Tallants

ELU_2
Moments

ELS
Deformacions

ELU
Moments

ELU
Tallants

ELS
Escala  Deformacions = x50

ELU
Escala  Tallants: 100.0 kN = 1 unitat DXF 

ELU
Escala  Moments: 100.0 kNm = 1 unitat DXF 

Reaccions Axil

ELS_2
Deformacions

ELU_2
Tallants

ELU_2
Moments

ELS
Deformacions

ELU
Moments

ELU
Tallants

ELS
Escala  Deformacions = x50

ELU
Escala  Tallants: 100.0 kN = 1 unitat DXF 

ELU
Escala  Moments: 100.0 kNm = 1 unitat DXF 

Reaccions Axil

ELS_2
Deformacions

ELU_2
Tallants

ELU_2
Moments

ELS
Deformacions

ELU
Moments

ELU
Tallants

Predimensionat jàssera P58-P59; planta tipus galeria

Llum     3,8m 
Àmbit     3,0m
Secció constructiva a comprovar 180mm x 320mm
Càrrega màxima sense majorar q= 9,90 kN/m
Càrrega màxima majorada  q= 14,27 kN/m
Fletxa màxima L<300  L/x = 12,6mm
Fletxa ymax= 1/384 ·( q·l^4/EI) ymax = 3,99mm     <COMPLEIX<COMPLEIX

Primer, calculem el pòrtic tipus de la galeria. Amb el predimensionat i l’estat de càrregues, trobem les reaccions al peu del pilar que hem d’estintolar. 
Aquestes càrregues les considerarem com a càrrega puntual en la biga d’estintolament. Comprovem a WinEva tant els pòrtics tipus com l’estintolament.

Comprovació Moment

Moment màxim Md = (q·l^2)/24 Md= 8,58 kN·m
Tensió de càlcul σm,d = Md/W  σm,d = 2,79
Índex Im,d = σm,d/fd,c ≤ 1   Im,d = 0,13           <COMPLEIX       <COMPLEIX

Comprovació Tallant

Tallant màxim Vd = q·l/2  Vd= 27,10 kN
Àrea eficaç Aef  = b·kcr·h  Aef  = 38592 mm2

Tensió de càlcul τd,V = 1,5·Vd/(Aef)  τd,V = 1,05 N/mm2

Índex Im,d = τd,V/fd,V ≤ 1   Id,V = 0,43            <COM<COMPLEIXPLEIX

Comprovació al Foc

Temps resistència al foc   t = 60min
Prof  carb. per min.    βn = 0,70 mm/
min
Prof  carb. normal dchar,n = t·Bn  dchar,n = 42 mm
Prof  carb. adicional S/DB-SI  ko·do = 7 mm
Prof  carb. final Bdef  = dchar,n +ko·do   ddef  = 49 mm

Base reduïda bred = b - (2·ddef)  bred = 82 mm
Cantell reduit hred = h - (2·ddef)  hred = 271 mm

Secció reduïda Secred=bred·hred  Secred = 82x271 mm

Situació extraordinària  kmod=1         ym=1
Factor d’incendi   kfi = 1,25
Nova res. a flexió de càlcul  Fm,0,d = 40,00 N/mm2

Winc=(bred·hred^2)/6   Winc= 3072000 mm3

Tensió de càlcul σm,0,d = Md/Winc  σm,0,d = 28,27
Índex Im,d = σm,0,d/fm,0,d ≤ 1   Im,d = 0,71            <COMPLEIX<COMPLEIX

Predimensionat de jàsseres i pilars galeria

Predimensionat pilar P59 planta primera estintolament 

Alçada     3,2 m 
Àrea tributaria   11,40 m2

Càrrega màxima sense majorar q= 90,20 kN
Càrrega màxima majorada  q= 122,88 kN

Sec. necessària Snec=( q/Fd,flex)*1,5 Snec=120 cm2

Costat de càlcul ck’= (Snec)
^0,5  ck’= 10,95 cm

Costat real     c’= 12cm ≈ 20cm*

Secció predimensionada del pilar Sec= 200x200mm*

*Es sobredimensiona fins a 200x200mm per tal de complir les exigències en 
cas d’incendi.

Comprovació Esveltesa mecànica

Long. de vinclament Le = Lreal·β Le= 3,2m (biarticulat; β=1)

Inèrcia eix Y  Iy = (b·c3)/12 Iy = 6553,6 cm4

Angle de gir eix Y    imin,y = 5,06
Esveltesa mec. Y   λm,y= Le/ imin,y λm,y= 63,24 ≤ 90 <COMPLEIX<COMPLEIX

Inèrcia eix Z  Iz = 4·(b·c3)/12 Iz = 21845,5 cm4

Angle de gir eix Z   imin = (I/A)0,5 imin,z = 9,23
Esveltesa mec. Z   λm,z= Le/ imin,z λm,y= 34,64 ≤ 90 <COMPLEIX<COMPLEIX

Comprovació flexió amb vinclament

σm,d/(Xc·fm,d) ≤ 1;  (Xc=0,44)àbac I=0,13 ≤ 1         <COMPLEIX<COMPLEIX

Comprovació al Foc

Temps resistència al foc  t = 60min
Prof  carb. per min.   βn = 0,70 mm/min
Prof  carb. normal dchar,n = t·Bn dchar,n = 42 mm
Prof  carb. adicional S/DB-SI  ko·do = 7 mm
Prof  carb. final Bdef  = dchar,n +ko·do  ddef  = 49 mm

Secció reduïda Secred=bred·hred Secred = 102x102 mm

Nova res. a flexió de càlcul  Fm,0,d = 40,00 N/mm2

Tensió de càlcul σm,0,d = Md/Winc  σm,0,d = 1,77

σm,d/(Xc·fm,d) ≤ 1;  (Xc=0,22)àbac I=0,39 ≤ 1   <COMPLEIX<COMPLEIX

Esveltesa mecànica secció residual 

Inèrcia eix Y  Iy = (b·c3)/12 Iy = 1182,43 cm4

Angle de gir eix Y    imin,y = 3,62
Esveltesa mec. Y   λm,y= Le/ imin,y λm,y= 88,39 ≤ 90 <COMPLEIX<COMPLEIX

Inèrcia eix Z  Iz = 4·(b·c3)/12 Iz = 3608,1 cm4

Angle de gir eix Z   imin = (I/A)0,5 imin,z = 5,88
Esveltesa mec. Z   λm,z= Le/ imin,z λm,y= 54,33 ≤ 90  <COM<COMPLEIXPLEIX

Definició i predimensionat d’un element singular - Estintolament

ELS
Escala  Deformacions = x50

ELU
Escala  Tallants: 100.0 kN = 1 unitat DXF 

ELU
Escala  Moments: 100.0 kNm = 1 unitat DXF 

Reaccions Axil

ELS_2
Deformacions

ELU_2
Tallants

ELU_2
Moments

ELS
Deformacions

ELU
Moments

ELU
Tallants

Diagrama de deformacions

Deformació màxima permitida L/300 = 20mm

Deformació màxima  L=15,9

Axil en el nus de l’estintolament  Ry= 153,19 kN Tallant màxim V=45,29kN Moments màxims M=37,06kNm

153,19 kN 94,32 kN

15,3mm

15,9mm 12,1mm

40,34 kN 37,06 kNm36,80 kNm

28,98 kNm31,23 kNm

45,29 kN

31,30 kN

15,11 kN
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Un cop podem determinar els esforços que haurà de suportar la biga, es dimensiona amb WinEva, comprovant que compleix els requeriments 
de Deformació, Tallants i Moments. Es determina una secció de 480x600, és a dir, doblar la biga tipus.

Les reaccions en els caps de la biga, que hauran d’absorbir els pilars P29 i P30, son de màxim 412kN. Aquesta càrrega no suposa haver de 
sobredimensionar els pilars, ja que per raons constructives ja estan sobredimensionats, i la secció de 240x240mm pot absorbir la càrrega.

Comprovació de l’estintolament

Deformacions

Fletxa màxima L<300   L/x = 20mm
Fletxa ymax= 1/384 ·( q·l^4/EI)  ymax = 16,5mm             

<COMPLEIX<COMPLEIX

Estat de càrregues

Llum     6m 
Àmbit     6m

Càrregues permanents   CP = 20,88 kN/m + 105,19 kN
Sobrecàrrega d’ús   SCús = 12 kN/m + 96,63 kN
Sobrecàrrega de neu   SCneu= 2,4 kN/m

Tallants

Tallant màxim Vd = q·l/2  Vd= 227,80 kN
Àrea eficaç Aef  = b·kcr·h  Aef  = 192960 mm2

Tensió de càlcul τd,V = 1,5·Vd/(Aef)  τd,V = 1,76 N/mm2

Índex Im,d = τd,V/fd,V ≤ 1   Id,V = 0,73             

En cas d’incendi:

Tensió de càlcul τd,V = 1,5·Vd/(Aef)  τd,V = 2,32 N/mm2

Índex Im,d = σm,d/fd,c ≤ 1   Im,d = 0,95

<COMPLEIX<COMPLEIX

Moments

Moment màxim Md = (q·l^2)/24  Md= 437,20 kN·m
Tensió de càlcul σm,d = Md/W   σm,d = 15,17
Índex Im,d = σm,d/fd,c ≤ 1   Im,d = 0,74                    

En cas d’incendi:

Tensió de càlcul σm,d = Md/W   σm,d = 32,61
Índex Im,d = σm,d/fd,c ≤ 1   Im,d = 0,81    

 <COMPLEIX<COMPLEIX

ELS
Escala  Deformacions = x50

ELU
Escala  Tallants: 100.0 kN = 1 unitat DXF 

ELU
Escala  Moments: 100.0 kNm = 1 unitat DXF 

Reaccions Axil

ELS_2
Deformacions

ELU_2
Tallants

ELU_2
Moments

ELS
Deformacions

ELU
Moments

ELU
Tallants

ELS
Escala  Deformacions = x50

ELU
Escala  Tallants: 100.0 kN = 1 unitat DXF 

ELU
Escala  Moments: 100.0 kNm = 1 unitat DXF 

Reaccions Axil

ELS_2
Deformacions

ELU_2
Tallants

ELU_2
Moments

ELS
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ELU
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ELU
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ELS
Escala  Deformacions = x50

ELU
Escala  Tallants: 100.0 kN = 1 unitat DXF 

ELU
Escala  Moments: 100.0 kNm = 1 unitat DXF 

Reaccions Axil
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Deformacions
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ELU
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ELU
Tallants

16,5 mm

CP 20,88 kN/m

SCús 12 kN/m

SCneu 2,4 kN/m

CP 105,19 kN
SC 96,63 kN

227,80kN
-184,07kN

437,20 kNm
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SISTEMES D’ENVOLUPANTS I ACABATS EXTERIORS

Per tal de donar unitat al projecte, es projecta un ma-
teix sistema de façana per a tot el conjunt. Per a acon-
seguir-ho, es busca un sistema modulable que pugui 
adaptar-se a les diferents necessitats dels espais pro-
jectats.

El sistema d’envolupants  està format per un sistema 
de muntats i travessers, de muntatge en sec, sobre els 
quals es situen les parts vidriades o opaques, fixes o 
mòbils, en funció de les necessitats.

L’acabat de les franges opaques de l’edifici és de lla-
tes de fusta de pi tractades per a exterior, de 19mm 
de gruix, seguit d’una cambra d’aire de 20mm, on es 
troba la subestructura que subjecta l’acabat. Després, 
s’hi troba l’aïllament de llana mineral de 60mm. És en 
aquest pla, on, a les franges vidriades, es situen les fus-
teries. Per això, en la part interior d’aquest aïllament es 
posa un altre gruix d’aïllament de 20mm, evitant així, 
en la mesura del possible, els ponts tèrmics. L’acabat 
interior es resol amb un calaix suportat per muntants 
de fusta, que es col·loca per davant del pilar i per on 
s’hi projecten el pas d’instal·lacions elèctriques.

Les fusteries es projecten de fusta, excepte en la ga-
leria, on s’utilitzen fusteries metàl·liques d’alumini ja 
que, degut al gran nombre de balconeres corredisses 
que hi trobem, resulta beneficiós reduir-ne el pes, per 
motius estructurals i , a més, se’n redueix el preu.

El vidre és de tipus Climalit, o de doble envidriament, 
6/12/5 de baixa emissivitat tèrmica, per tal d’aportar 
més aïllament tèrmic i acústic als espais interiors.

En el cas del viver d’empreses, la protecció solar es 
dona amb estors enrotllables interiors, ja que no dis-

posa amb moltes hores de captació solar. La galeria, 
disposa també amb estors enrotllables però a l’exterior, 
per protegir l’entrada de sol i evitar l’efecte hivernacle 
no desitjat en èpoques de calor.

En tractar-se d’una envolupant de fusta, cal ser espe-
cialment curós en la trobada amb el terra, en planta 
baixa, ja que queda especialment exposada, en estar en 
contacte amb espai públic. Es resol amb un sòcol de 
formigó, pintat amb làtex transparent, de 15cm sobre 
el nivell del terra exterior, que es recolza sobre una ri-
osta perimetral de 40x60cm que uneix les sabates de 
fonamentació. Sobre la testa d’aquest mur de formi-
gó es situa una planxa trencaaigües de bronze plegada, 
que també protegeix el propi mur.

El contacte amb el límit superior es realitza amb una 
làmina de barrera de vapor, un formigó de pendents 
seguit de làmina d’impermeabilització tipus EPDM. 
Sobre d’aquesta trobem l’aïllament de plaques de po-
liestirè de 8cm de gruix i una làmina geotèxtil, que pro-
tegeix la impermeabilització d’elements orgànics com 
llavors que puguin créixer. Aquesta coberta compta 
amb un acabat de graves, ja que només és accessible 
per a manteniment.

En el cas de la galeria, el contacte amb el límit superior 
es dona amb dos panells tipus sandwich, de 8cm i 4cm, 
per tal de situar el canal de sanejament d’aigües pluvials 
en la part interior amb 8cm de gruix. Aquests panells 
estan protegits amb una làmina d’impermeabilització 
tipus EPDM, ja que aquest tram de coberta no és ac-
cessible.

Vista del projecte des del Carrer Arc del Teatre, provinent de Les Rambles
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SISTEMES D’ENVOLUPANTS I ACABATS INTERIORS

Viver d’empreses

En la compartimentació vertical d’oficines té gran im-
portància l’aïllament acústic i les condicions de rever-
beració dels espais.

La divisió vertical dels espais del viver d’empreses es 
realitza amb envans acústics amb doble placa OSB i 
perfil interior de 70mm.  En l’interior es col·loquen 
panells de llana de roca i làmines sintètiques insonorit-
zants en ambdós costats de les plaques d’OSB. 

Per millorar la reverberació i absorció acústica de les 
sales, els envans es revesteixen de suro.

Els forjats de CLT no aïllen suficientment el soroll 
d’impacte, per això es situa una planxa de morter de 
5cm amb armadura de fibra de vidre i acabat de morter 
autonivellant amb resines d’1,5mm, que proporciona 
un acabat reflexant que potencia l’entrada de la llum i 
augmenta la lluminositat interior.

A fi de no tapar l’estructura de fusta, es situa un fals 
sostre de lames de fusta només en les franges corres-
ponents al passadís d’entrada als despatxos, de forma 
paral·lela a les jàsseres. Així, en aquest espai es dona 
servei tant als despatxos privats com als espais comuns. 

Per tal de fer passar els conductes de ventilació per 
sota les jàsseres, es projecta un fals sostre tancat de 
major dimensió en la franja d’accessos, en contacte 
amb el nucli de circulacions i lavabos, on es situen les 
màquines de ventilació.

Centre social i habitatges

El centre social compta amb sales polivalents que han 
de poder obrir-se i funcionar com a extensió del men-
jador social. Per això, aquesta compartimentació es 
projecta com a envans mòbils acústics de tipus san-
dwich, amb acabat de fusta i aïllament interior.

La franja on es situa la cuina i tots els serveis es pro-
jecta amb fals sostre continuu, ja que no requereixen 
tanta alçada i facilita el pas d’instal·lacions d’uns espais 
amb requeriments especials. El menjador i les sales po-
livalents compten amb fals sostre perimetral, per tal de 
maximitzar la sensació d’amplitud de les sales princi-
pals i mostrar-ne l’estructura de fusta.

La galeria d’accés als habitatge segueix el mateix acabat 
de formigó al paviment. La zona semi-privada, però, 
compta amb un acabat de llates de fusta, per diferenci-
ar-lo i donar-li el caràcter especial amb què es projecta.

L’interior dels habitatges és també de formigó, que 
s’utilitza en l’addició del terra radiant, en no necessitar 
molta secció i ser un bon conductor tèrmic.

La façana nord es recobreix amb plaques d’aïllament 
per l’interior, ja que al ser façanes antigues amb interès 
especial no s’hi pot aplicar un sistema d’aïllament tèr-
mic exterior.
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SISTEMES DE CONDICIONAMENT I SERVEIS

Per al subministrament d’aigua del conjunt es segueix 
la normativa CTE-DB-HS, apartat HS-4 de Salubritat, 
del Codi Tècnic de l’Edificació.

La instal·lació del sistema de subministrament d’aigua 
freda sanitària es troba en el nucli rígid del viver d’em-
preses. Des de l’escomesa general arriba AFS, que es 
dirigeix al Grup Elevador de Pressió (GEP) i els comp-
tadors. El sistema es ramifica cap al dipòsit d’ACS, el 
dipòsit d’aigues pluvials, el viver d’empreses, el centre 
social i els habitatges, on a cadascun dels habitatges hi 
correspon un comptador per poder comptabilitzar la 
despesa si fos necessari.

La producció d’aigua calenta sanitària es realitza a par-
tir d’una bomba de calor aire-aigua, situada en coberta 
aprofitant l’aerotèrmia, en ser un sistema que aprofita 
una energia renovable.

Aquesta aigua calenta sanitària, emmagatzemada en el 
dipòsit de planta baixa, es ramifica als 3 volums que 
conformen el conjunt: el viver d’empreses, el centre 
social i els habitatges.

Com que la distància des del dipòsit fins a alguns dels 
elements que requereixen ACS és gran, es situa un sis-
tema de retorn amb una bomba, per tal de tenir un mí-
nim de cabal d’aigua calenta sempre en circulació pels 
tubs i assegurar que, en obrir l’aixeta, l’aigua calenta no 
tardi en arribar.

L’aigua freda sanitària s’utilitza per als lavabos, inodors, 
rentavaixelles, dutxa i cuina, dels habitatges; per als la-
vabos, inodors, cuina, aixeta a la sala d’escombraries i 

fancoils de sistema de climatització, del centre social; i 
per als lavabos, inodors i fancoils, del viver d’empreses.

L’aigua calenta sanitària s’utilitza per als lavabos, renta-
vaixelles, dutxa i cuina, dels habitatges; per als lavabos, 
cuina, aixeta a la sala d’escombraries i fancoils de siste-
ma de climatització, del centre social; i per als lavabos, 
i fancoils, del viver d’empreses.

Tant el sistema d’ACS com el d’AFS compten amb 
claus de pas a les seves ramificacions, a l’entrada de 
cada estança/element.

El dipòsit d’aigües pluvials està connectat al sistema 
d’AFS a través d’una boia amb un nivell, per assegurar 
un mínim d’aigüa en el dipòsit, en cas que la captació 
d’aigüa de pluja no fos suficient.

Subministrament d’aigua
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Per al sanejament d’aigua del conjunt es segueix la nor-
mativa CTE-DB-HS, apartat HS-5 de Salubritat sobre 
l’evacuació de residus, del Codi Tècnic de l’Edificació.

El sistema de sanejament inclou les aigües negres, pro-
vinents dels inodors i cuines, grises, provinents de la-
vabos i dutxes, i pluvials. 

En el cas del viver d’empreses, el sanejament dels 
banys es distribueix en diferents brancals fins al bai-
xant al patinejo, per arribar al col·lector de la xarxa de 
clavegueram urbana.

Els habitatges rehabilitats utilitzen el col·lector de la 
xarxa de clavegueram urbana original, previ a la reha-
bilitació, per la qual cosa s’eviten grans dimensions de 
brancal, que suposen dificultat per la pendent que re-
quereixen.

Al viver d’empreses els canals de recollida d’aigua de 
pluja es situen coincidents amb el fals sostre de la P3, 
de manera que es possibilita portar l’aigua fins als bai-
xants dels patinejos.

Als habitatges rehabilitats els baixants es situen als pa-
tis. La recollida d’aigües a la galeria es realitza per la 
part interior, fent passar els baixant per la galeria.

Per a la realització dels pendents de la coberta es con-
sidera la superfície horitzontal d’acord amb la taula 4.6 
del CTE.

Sanejament
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El sistema de climatització  es planteja segons els usos 
i dimensions dels diferents espais, que es divideixen 
en zones climàtiques, avaluant les necessitats dels di-
ferents espais.

Per a la climatització s’utilitzen fan-coils, ja que la mida 
dels espais a climatitzar així ho permet. Els espais pe-
tits es climatitzen amb un fan-coil, mentre que pels es-
pais mitjans o grans se n’utilitza més d’un.

Per a la ventilació es proposa un sistema de ventilació 
mecànica amb recuperadors de calor. El recuperador 
redueix el consum de l’edifici, ja que atempera la tem-
peratura a impulsar.

En el viver d’empreses es considera necessària la cli-
matització individual de cadascun dels espais de tre-
ball. Les zones de més dimensió, com la planta baixa, 
el coworking o les zones comunes de P2 i P3 es clima-
titzen també amb fancoils, situats per climatitzar tot 
l’espai. Els despatxos privats de P1 i P2 es climatitzen 
amb un fancoil cadascun.

La ventilació es realitza a partir d’una màquina clima-
titzadora situada al fals sostre dels lavabos. Des d’aquí, 
es ventilen els despatxos privats a partir de conductes. 
L’extracció d’aire viciat es realitza per un punt al la-
vabo. L’aire impulsat als despatxos surt cap a la zona 
comuna per sobrepressió, renovant així l’aire de tota 
la planta.

El centre social segueix el mateix esquema, realitzant 
la climatització per fancoils i la renovació d’aire a par-
tir de tres màquines climatitzadores, una per a la zona 

de menjador i sales polivalents, l’altre per la recepció, 
entrada i sala de treball i la tercera per a la cuina. L’ex-
tracció d’aire es realitza per ventiladors als 3 lavabos. 
Els conductes d’extracció pugen per un patinejo de la 
galeria, per expulsar l’aire per sobre de la cota d’habi-
tatges.

Als habitatges la climatització es dona a partir de terra 
radiant, que pot instal·lar-se amb tan sols 20mm so-
bre la cota de paviment original. Els sistemes passius 
de control ambiental instaurats en els habitatges fan 
pensar que no és necessari cap altre sistema de clima-
tització.

La ventilació dels habitatges es realitza de forma mecà-
nica amb recuperador de calor, estimant necessari dues 
màquines climatizadores per als 16 habitatges.

Climatització i ventilació
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Per a l’instal·lació elèctrica del conjunt se segueix la 
normativa CTE-DB-HE, apartat HE-5, del Codi Tèc-
nic de l’Edificació.

Degut a les dimensions i els requeiriments del projecte, 
la instal·lació elèctrica requereix d’una Estació Trans-
formadora. Aquesta ET necessita un espai en planta 
baixa, accessible des de l’exterior.

La connexió amb la xarxa pública es dona amb una 
Caixa General de Protecció (CGP) i una Caixa General 
de Baixa Tensió (CGBT). Seguidament, hi trobem un 
Interruptor General de Maniobra (IGM) i els compta-
dors de tot el conjunt.

A partir d’aquí, es realitzen les diferents derivacions 
cap als tres volums de l’edifici. A cadascuna de les 
plantes, i a diferents zones del projecte, es situen els 
Quadres Secundaris.

A l’entrada de cada habitatge es situa una Caixa Gene-
ral de Baixa Tensió (CGBT).

La instal·lació compta amb captadors fotovoltaics, 
situats a la coberta, per tal de compensar la despesa 
elèctrica dels diferents aparells d’instal·lacions, com les 
bombes de calor, i dels equips utilitzats pels usuaris de 
l’equipament.

Electricitat

CS

CS

CGBT

CGBT

CGBT

CGBT

Recuperador de calor
centralitzat

CS

CS

CGBT

CGBT

CGBT

CGBT

Recuperador de calor
centralitzat

CS

CS

CGBT

CGBT

CGBT

CGBT

Recuperador de calor
centralitzat

Bomba calor
aire-aigua.

Fred

Bomba calor
aire-aigua.

Calor

Recuperador de calor
centralitzat

Recuperador de calor

centralitzat

Recuperador de calor

centralitzat

Comptador
CGPCGBT

Bateria Inversor

CS

CS

CS

CS

Recuperador de calor
centralitzat

CS

CS

CGBT

CGBT

CGBT

CGBT

Recuperador de calor
centralitzat

CS

CS

CGBT

CGBT

CGBT

CGBT

Recuperador de calor
centralitzat

CS

CS

CGBT

CGBT

CGBT

CGBT

Recuperador de calor
centralitzat

Bomba calor
aire-aigua.

Fred

Bomba calor
aire-aigua.

Calor

Recuperador de calor
centralitzat

Recuperador de calor

centralitzat

Recuperador de calor

centralitzat

Comptador
CGPCGBT

Bateria Inversor

CS

CS

CS

CS

Recuperador de calor
centralitzat



- Joan Manciñeiras Puig 50

Com. III. MEMÒRIA CONSTRUCTIVAProjecte final de carrera
Línia projectes-tecnologia
Curs 2021-22

R   V A L O R I T Z A C I ÓAA

Per al compliment de la normativa contra incendis es 
segueix la normativa CTE-DB-SI, del Codi Tècnic de 
l’Edificació.

L’edifici s’ha dividit en 3 zones: el viver d’empreses, 
el centre social i els habitatges. Cap d’aquestes supera 
els 2500m2. A part, els locals comercials formen zones 
independents.

L’alçada d’evacuació del viver d’empreses és de 12,00m 
i la dels habitatges és 13,86m, ambdues inferiors a 
14,00. Per tant, per normativa, no requereixen d’esca-
les protegides contra incendis.

La planta no supera les 100 persones d’ocupació de 
manera que només es requereix una sortida d’evacua-
ció per planta.

La distància des de qualsevol punt de la planta fins a 
les escales d’evacuació és inferior als 25m. En el cas 
del volum en planta baixa, s’obren diferents sortides 
d’emergència per tal de complir amb la norma de dis-
tàncies <25m d’evacuació.

La resistència de l’estructura del conjunt de l’edifici es 
R60, en tractar-se d’ús administratiu (viver d’empreses) 
i ús residencial (habitatges), amb una alçada d’evacua-
ció inferior als 15m. Les sales d’instal·lacions són zo-
nes de risc especial baix, per la qual cosa requereixen 
d’una resistència al foc EI90. La cuina i la sala d’es-
combraries són sales de risc especial mitjà, de manera 
que requereixen una resistència al foc EI120.

Protecció contra incendis
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ANNEXOS

Evolució del projecte

MÒDUL 01

numero

06

JOAN MANCIÑEIRAS PUIG

Regeneració Ciutat Vella

Màster Habilitant | 2021-22
Línia_Projectes-Tecnología_(T)

Entrega final Mòdul_1

1_VOLUMETRIA_Oportunitats i desventatges

Volumetria del projecte original. Presenta dubtes en la implantació.

2_VOLUMETRIA_Oportunitats i desventatges 3_VOLUMETRIA_Oportunitats i desventatges

El volum principal s'acosta perillosament als edificis confrontants.
La cantonada C/Arc del Teatre amb C/Guàrdia és angosta i no es solu-
ciona correctament.
El programa es resol amb dos volumetries inconexes.

La localització del volum principal a la cantonada sud-oest no permet
l'arribada de llum per les sombres projectades dels volums veïns.

El programa, de caire únicament social, no potencia tot el possible un
espai que presenta tantes oportunitats per la seva localització.

Prova 01 canvi de volumetria. 
El volum principal es sitúa en la cantonada sud-est.
D'aquesta manera el programa es resol amb un únic volum.

La volumetria permet l'arribada de llum a la façana sudoest i funciona 

de les Rambles es perllonga fins l'arribada de la plaça al sud-oest.
l'arribada de llum per les sombres projectades dels volums veïns.

millor climàticament.
Per contra, la sensació d'angoixa i obscuritat del C/Arc del Teatre des

Aquest volum conjuga el programa cultural amb el programa social.

Nova volumetria del projecte.
Un únic volum amb dos cossos principals, al sud-est el programa social
i al sud-oest el programa cultural.

un gran pati privat.

un espai de respir dins al trama del Raval.
El volum ppal s'enretira dels edificis confrontants per rebre més llum. 

El carrer Arc del Teatre s'eixampla convertint-se en una plaça urbana. 
Així, es mitiga l'efecte túnel del Carrer Arc del Teatre i el converteix en

Ambdós volums es conecten amb programa polivalent, en contacte amb

1. 2. 3.

PFC - Arquitectura para la emergencia ambiental 2020-2050
Máster Habilitante | 2021-22 | Teoría y Proyectos

Joan Manciñeiras Puig

CONDICIONANTES
AMBIENTALES 
EXTERNOS

Parámetros no contro-
lables, como el clima 
(temperaturas, precipita-
ciones, vientos...), la con-
taminación, el ruido...

Zona con edificación muy 
densa, los edificios adya-
centes producen sombra 
en gran parte del solar de 

proyecto.

Adaptar el proyecto a la 
emergencia climática 

actual.

Construir un edificio  
auto-suficiente, mini-
mizando su huella de 

carbono.

Introducir verde, espacio 
de respiro, en una zona 
con alta densidad edifi-

catoria.

Combatir la emergencia 
ambiental de la ciudad 

junto con la emergencia 
social del barrio.

Construir un edificio 
cuyo uso puede evolu-

cionar  con el tiempo, no 
construir estructuras que 
queden obsoletas en 50 

años.

Protección solar cuando 
el soleamiento es muy 

grande.

Las viviendas a rehabilitar 
se encuentran en mal 

estado y son de pequeña 
dimensión.

La pista deportiva impo-
sibilita la entrada de luz 
cenital. (Posible elimina-

ción del programa?)

La mixticidad de usos y 
usuarios hace difícil el 
encaje del programa.

Zona muy densificada, 
hay que mantener equili-
brio entre construido y no 

construido.

El programa permite no 
edificar en todo el solar y, 
por tanto, crear espacio 

público en una zona muy 
densificada.

Nueva pieza de equipa-
miento - oportunidad 

para el barrio.

Por las noches y los fines 
de semana se produce 

mucho ruido en la zona.

Cercanía al centro de la 
ciudad, polo de atracción.

Pocas zonas arboladas 
alrededor del solar.

Zona practicamente 
peatonal.

Altas temperaturas en 
verano y humedad relati-

vamente alta

Temperaturas templadas 
en invierno.

Olores desagradables por 
incivismo y barrio degra-

dado.

ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS OBJETIVOS AMBIENTALES

CONDICIONANTES
AMBIENTALES 
INTERNOS

Parámetros difícilmente 
modificables por el pro-
yectista que dependan 
del programa, el tipo de 
usuario, la tipología edifi-
catoria, ...

numero

07
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Entrega final Mòdul_1

Menjador social_1
Alberg_2

Pista estportiva_3
Centre de dia_4

Habitatges tutelats per a gent gran_5

Menjador social - cafeteria_1
Vestibul i sala polivalent_2

Sala polivalent i area d'exposicions_3
Area d'entitats i tallers_4

Serveis socials - direcció i administració_5

Vestibul_1
Sala polivalent i area d'exposicions_2

Area d'entitats i tallers_3
Area sala polivalent_4

Menjador social - cafeteria_5
Serveis socials - direcció i administració_6

Serveis de residencia temporal_7

1. 2.

El programa, de caire únicament social, no potencia tot el possible un
espai que presenta tantes oportunitats per la seva localització.

Aquesta opció conjuga el programa cultural amb el programa social. Aquesta opció conjuga també el programa cultural amb programa social.

un gran pati privat, que multiplica la possibilitat d'usos de l'espai.
Ambdós volums es conecten amb programa polivalent, en contacte amb

3.

1_PROGRAMA_Oportunitats i desventatges 2_PROGRAMA_Oportunitats i desventatges 3_PROGRAMA_Oportunitats i desventatges

El programa es resol amb dos volumetries independents.

Les peces de programa no es resolen correctament. Manquen peces
que complementin i facin funcionar correctament els espais principals.

El fet de concentrar tot el programa en un volum únic pot dificultar la
funcionalitat i relació entre els espais.

D'aquesta manera es busca desestigmatitzar els edificis d'equipament
social i s'aconsegueix mixticitat de públic. Ajuda a revitalitzar el barri. permet un millor funcionament i control dels usuaris.

Tot i funcionar com una única peça, separar el programa en dos volums 
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MÒDUL 02

numero

10
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Entrega final Mòdul_1

Vestibul_1

Sala polivalent i area d'exposicions_2

Area d'entitats i tallers_3

Area sala polivalent_4

Menjador social - cafeteria_5

Serveis socials - direcció i administració_6

Serveis de residencia temporal_7

numero

01

JOAN MANCIÑEIRAS PUIG

Regeneració Ciutat Vella
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Document 04 - Estratègies

ADAPTACIÓ DE LA VOLUMETRIA AUGMENT DE LA SUPERFÍCIE VERDA

Adaptació de la volumetria corresponent al límit de la parcela per tal

d'enretirar-se de les parceles contigües i aconseguir així el màxim

assolejament sobre les façanes del projecte.

Augment de la superfície verda a nivell de terra i plantació de

vegetació. Els arbres de fulla caduca ens fan de filtre solar a l'estiu i

ens permet la captació a l'hivern. A més, la col·locació d'arbrat ens

ajuda en el control de nivells de CO2.

PATI CENTRAL

El pati central dota de llum i ventilació a els tres volums que

conformen el projecte. Facilita la ventilació creuada d'aquests espais

i permet una correcta previsió dels fluxes de ventilació per garantir

el comfort tèrmic.
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FAÇANA SUD BIOCLIMÀTICA TANCAMENTS

Pell exterior bioclimàtica que obrint-se i tancant-se ajuda a regular

la captació, protecció i ventilació de l'edifici, fent-lo més eficient i

passiu.

En combinació amb la façana bioclimàtica, es plantejen uns

tancaments amb materials de baix impacte ambiental, prioritzant

materials orgànics o reciclats.

S'escull el formigó per ser un material mineral amb molta inèrcia

tèrmica, de  baix cost i amb una vida útil molt llarga.

Aquests característiques fan que l'estructura col·labori amb el

confort passiu de l'edifici.

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
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PLAQUES SOLARS APROFITAMENT DE L'AIGUA

Plaques solars a la coberta amb major captació per a la producció

d'energia elèctrica.

Reutilització d'aigues grises per als inodors i reutilització de les
aigues pluvials per al reg.

Façana bioclimàtica que obrint-se i tancant-se ajuda a regular la

captació, protecció i ventilació de l'edifici, fent-lo més eficient i

passiu.

COBERTA BIOCLIMÀTICA
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Joan Manciñeiras Puig

Agraïments

Vull expressar el meu agraïment als arquitectes i amics que amb els seus consells i ajuda durant aquest curs  
m’han facilitat la realització del treball: al Manel Parés, especialment, i al Xavier Granados, al Manel Paret, a l’Adrià 
Gómez i a la Marta Jiménez.

Igualment, dono les gràcies als professors del grau i màster, per la seva dedicació a la meva formació, i també als 
meus amics i companys de promoció. Tots ells han fet d’aquesta etapa una experiència inoblidable.

Des d’un punt de vista mes personal, vull donar el més sentit agraïment a la meva família, parella i amics, que m’han 
acompanyat durant aquests anys i han estat el meu veritable suport.
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