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estratègia

E s/e

· construcció en bon estat

· sobrecàrrega industrial (750 Kg/m2)

· gran alçada lliure

· mitgera est exposada

· planta baixa i altell de gran profunditat

· manté l’alçada dels edifi cis veïns

· façana única a Via Augusta

· gelosia de lames de marbre

· planta baixa que s’obre al carrer marcant 
les columnes estructurals

atributs de l’edifi ci existent

habitatges

accés i espais de treball

aparcament

proposta de distribució de l’edifi ci

· tornar a habitar incorporant el potencial de l’arquitectura i 
l’espai urbà sobre els que es treballa en tant que oportunitats

· prolongar la vida útil dels edifi cis com a estratègia sostenible

· concebre una habitabilitat diferent que incideixi sobre la noció 
de confort, gestioni les limitacions i permeti qüestionar certs 
aspectes de la normativa

estratègia de rehabitar

Model convencional:

Model proposat:

proposta de programa

criteris generals d’actuació

· mantenir trets característics de l’edifi ci com la particular faça-
na a la Via Augusta, la façana posterior d’obra vista, o el doble espai a 
l’accés.

· utilitzar l’estructura existent posant en valor l’alçada lliure no 
domèstica de les plantes pis, però adeqüant-la als nous usos.

· treure profi t d’espais d’oportunitat com el pati interior a planta 
baixa, la coberta de la planta entresòl o la mitgera.

· incorporar mesures sostenibles.

· instal·lacions comunitàries: caldera, safareig, sala comú, gimnàs.

esquemes de distribució de l’edifi ci

habitatges simples

habitatges dobles

espais de treball i comunitaris

aparcament i instal·lacions

espai interior

espai intermedi

espai exterior

espai privat - habitatges

espai privat - espais de treball

espai públic

programa edifi ci
24 x 90m24.100 m2

40 habitatges
136 persones 16 x 120m2

1.700 m2
co-working

4.500 m2
aparcament

1.200 m2
espais de relació

5.250 m2
central d’equips

2.230 m2
comercial

4.500 m2
aparcament

paràmetres de l’edifi cació

13a
1.585 m2

11.563 m2

6.904 m2

4.659 m2

PB+PE+5PP+SC
24,40 m

26,75 m

53 %

4,36 m2 sostre / m2 sòl

7.862 m2

23.259 m3

0,34

qualifi cació urbanística de la parcel·la

superfície de sòl

superfície construïda

sostre construït sobre rasant

sostre construït sota rasant

alçada 
alçada reguladora 
profunditat edifi cada

ocupació 
edifi cabilitat

superfície envolvent

volum sobre rasant

factor de forma 

7a
1.585 m2

12.134 m2

7.469 m2

4.665 m2

PB+PE+5PP+SC
24,40 m
28,10 m

60 %
4,71 m2 sostre / m2 sòl

5.611 m2

29.757 m3

0,19

actual proposta

intervencions principals

canvi d’ubicació del
nucli de comunicacions.

enderroc parcial de dos forjats,
construcció de forjats intermedis.

reducció fi ctícia de la profunditat edifi cada,
amb patis de ventilació vertical.

obertura de les façanes,
permetent ventilació horitzontal.

via
 a

ug
us

ta

interior d’illa

N

pell exterior
obra vista

pell interior
fusta contralaminada

patis de ventilació
verticals

8 habitatges
per planta

ventilació
transversal

terrasses
exteriors

ventilació
creuada

terrasses
exteriors

nucli de
comunicacions
· escala de 3 trams
· 2 ascensors
· muntants instal·lacions

passera d’accés
als habitatges

esquema general planta tipus

secció tipus

estat actual / enderroc

proposta / obra nova
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