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Memòria Descriptiva –QUÉ?- 

- ON? _ Criteris d’implantació en relació al lloc i les preexistències  
 

El projecte es desenvolupa en la intersecció entre la Rambla Guipúscoa i la Via 

Trajana. En aquest punt, la Rambla Guipúscoa canvia el seu caràcter. Aquesta rambla en 

direcció Barcelona és un carrer de 40 metres d’ample amb rambla central i dos carrils 

de cotxes per banda, té un caràcter bàsicament peatonal. En el punt amb la intersecció 

amb la Via Trajana es converteix en “autopista”, fent desaparèixer la rambla central i 

creant 4 carrils per banda.  

 

La via Trajana es troba 6 metres per sota el nivell de la rambla Guipúscoa, té una 

amplada de 40 metres i divideix un teixit industrial sense gairebé urbanitzar amb una 

zona residencial i enjardinada consolidada. En la intersecció d’aquests dos carrers 

s’hi situa un edifici industrial de planta baixa +3, amb pàrquing a la coberta que 

actualment està ocupat per la Citroën (exposició i tallers de cotxes) i un espai 

desocupat (antic taller de fusta).  

 

La proposta es col·loca sobre l’edifici existent de la Citroën per construir un 

edifici de prou escala urbana (tenint en compte l’alçada dels edificis veïns) com 

perquè faci de final de la rambla Guipúscoa i alhora ajudi a salvar el desnivell entre 

les dues vies principals. 

La intersecció d’aquests dos carrers actualment es fa per mitja d’un pont estret sense 

il·luminació que la proposta condiciona col·locant-hi programa, llum natural i més 

espai pels vianants.  

 

Per altra banda, en el solar de l’altre costat de la Citroën, es considera que s’ha de 

preservar els arbres existents i l’àrea verda, i es proposa una zona esportiva.  

 

 

- Superfície del solar per preexistències 

Superfície total de la Citroën (per planta): 3686 m
2
 

Superfície zona pont: 930 m
2
 

Superfície zona verda: 5700 m
2
 

 

- QUÈ?/PER A QUI? _ Programa i usuaris 

La proposta, a partir d’un anàlisi social, intenta donar resposta als dos sectors del 

barri amb més dificultats. Per una banda, a la gent gran a través d’habitatge 

dotacional, que intenta adaptar-se a les seves necessitats i al seu procés 

d’envelliment. Amb un habitatge adaptat que té en compte criteris d’assolellament, amb 

espais de relació que donin sentit de comunitat i amb la dotació necessària segons el 

tipus d’usuari.  

 

Per poder satisfer les necessitats dels usuaris, la proposta divideix la gent gran 

segons el seu grau d’envelliment, creant així 3 grups. El primer grup serien els 

ancians independents, que poden viure sense necessitat d’ajuda externa, per tant el 

seu habitatge té cuina. El segon grup són els assistits, que necessiten ajuda per fer 

les feines bàsiques, com cuinar, vestir-se, rentar-se, però encara tenen 

independència. I el tercer grup, són els totalment dependents, que no poden fer cap 

tasca per si sols.  

 

Per altre banda, la proposta també intenta donar resposta als joves del barri sense 

estudis ni feina, proposant un SOC (Centre d’Ocupació) amb especialitat de mecànica, 

que dependria en part de la Citroën. 

 

Per últim, la proposta també intenta solucionar els problemes urbans del barri, així 

oferint una zona esportiva dotant de programa la zona del pont i la zona verda. 

Alhora, es crea una pèrgola en la via Trajana, per tal de controlar la seva amplada i 

urbanització, on s’hi podria col·locar un possible mercat provisional de cap de 

setmana que no interferís en l’ús setmanal. A més, augmenta la zona verda i crea una 

zona d’estar pública a la coberta de l’edifici de la Citroën.  
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Programa detallat de superfícies: 

 

0. MANTENIR ÚS CITROËN: 
- expositor de cotxes, tallers i pàrquing 

   

1.SHOWROOM Citroën 700 m
2
 

- Filtre entre el concessionari i espai comuns 

 

2. HABITATGE DOTACIONAL PER A LA GENT GRAN 
-  24 habitatges de 40 m

2 

 

3. ESPAIS COMUNS DE L’HABITATGE 
- Sala polivalent (petit gimnàs) 68 m

2
  

- Espai d’estar 55 m
2
  

- Espai de menjador i cuina 70 m
2
  

- Bugaderia 30 m
2 
 

- Recepció i consergeria 100 m
2
 

- Sala personal (aigüera, microones i espai per dinar) 15
 
m
2
 

- Magatzem i cambra de neteja 15 m
2
 

 

4. EQUIPAMENT FORMATIU JOVES 100 m2 
- Cursos d’inserció laboral, especialitat mecànica 

- Recepció 50
 
m
2
 

- 2 aules didàctiques 50
 
m
2
 

- 3 aules de tutoria
 
17 m

2
 

- Espai pels estudiants 200 m
2
 

- 4 aules taller 100
 
m
2
 

- Banys 15 m
2
 

 

5. COBERTA PÚBLICA 2500 m2 
- Pàrquing 

- Zona Verda 

- Horts urbans 

- Espai d’estar 

 

6. SOTA EL PONT 250 m
2
 

- Vestuaris + bany públic 50 m
2
 

- Quiosc + joc de taula + cafeteria ràpida 30 m
2
 

- Rocòdrom en bulder 150 m
2
 

 

7. ESPAI COMÚ HABITATGE, EQUIPAMENT I SHOWROOM 

- Bar 180 m
2 
 

- Sala polivalent 200 m
2 
 

 

8. ESPAI PÚBLIC PÈRGOLA 800m
2  

  

  9. PISTES ESPORTIVES 

 - Pàdel: 749 m
2 

- Bàsquet: 600 m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AMB QUI? _ agents implicats, públic/privat  
 

La proposta es divideix en dos agents principals: l’habitatge social i l’equipament 

per a joves. L’habitatge social dotacional seria públic o del tercer sector, per tal 

que es pogués controlar l’accés a l’habitatge. D’aquesta manera el lloguer es podria 

adaptar a les necessitats/renda de cada usuari. A més, seria interessant ja que 

augmentaria el parc públic d’habitatge i donaria resposta a la creixent situació 

actual de demanada d’habitatges a un preu baix.  

 

En canvi, els tallers per a joves, podrien ser gestionats per un SOC (Centre 

d’Ocupació) lligat a la Citroën, ja sigui de manera privada o en fundació. D’aquesta 

manera la relació entre els dos programes prendria sentit i seria molt més enriquidor 

per a les dues bandes que si aquest equipament el gestionés un altre agent, com podria 

ser un institut. 

 

En aquesta proposta, se suposa que s’habilita un espai comú de bar i sala polivalent 

que podria gestionar la Citroën, a canvi de la construcció del showroom, millora de 

les instal·lacions, millora de la visibilitat de la marca Citroën, condicionament de 

la coberta i augment flux de gent.  

 

Per altra banda, la zona esportiva hauria d’anar lligada a una fundació o a una 

empresa privada que pogués fer el manteniment a canvi de gestionar l’espai de quiosc. 

 

- COM?/QUANT? _ sistema d’implantació i d’organització espacial  

La proposta es  divideix en dos grans volums. El primer volum és l’edifici actual de 

la Citroën (3 plantes). S’enderroca una part de l’edifici existent, i així es crea un 

pati central i dos petits patis d’il·luminació i ventilació a nivell de via Trajana, i 

alhora una plaça pública al nivell de Rambla Guipúscoa. Aquesta zona crea un buit just 

davant dels blocs de 58 metres d’alçada de davant. 

 

El segon volum és de nova construcció i és una torre de 6 plantes col·locada sobre la 

part esquerra de l’edifici existent, així assegurant un bon assolellament del pati 

central del primer volum. Aquesta torre segueix l’alineació de façana per la via 

Trajana, però en canvi per Rambla Guipúscoa gira donant cara al carrer perpendicular. 

D’aquesta manera  evita la confrontació amb els blocs de pisos de davant (de 58 m 

d’alt) i sobresurt ensenyant el porxo d’entrada des del punt de vista del centre de la 

Rambla.  

  

El pas entre l’edifici existent i el de nova construcció es fa mitjançant unes 

jàsseres metàl·liques que es recolzen sobre 4 pilars existents i 2 de nova 

construcció. D’aquesta manera es crea un gran porxo d’entrada a l’espai d’habitatge, i 

alhora ajuda la connexió entre els dos carrers.  

 

D’altra banda, per superar el desnivell entre la via Trajana i la Rambla Guipúscoa es 

crea un sistema de rampes i dues escales, generant així tres possibles recorreguts per 

salvar el salt topogràfic. Aquesta rampa dóna façana a via Trajana i alhora es 

converteix en una pèrgola que ajuda a controlar l’amplada d’aquest carrer, així 

consolidant i urbanitzant l’espai públic i creant espai d’ombra i passeig.  

 

- Ocupació habitatge: 48 persones 

- Edificabilitat:  

5820 m
2 
edificats (nous i existents) / 2200 m

2
 zona intervenció Citroën = 

2.6  

- Superfícies reals projectades per planta:  

Planta baixa: 1300 m
2 

Planta baixa Guipúscoa:1700 m
2
 

Planta 2: 740 m
2 

Planta habitatge: 200 m
2
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Memòria Constructiva –COM?- (màxim 5 A4) 

 

- Sistema de fonamentació i murs _ característiques del terreny, moviment 

de terres. 

  
Segons un estudi geotècnic de la zona, el terreny en aquesta àrea està compost 

bàsicament de llims, argiles i sorres, a causa del dipòsit fluvial del Riu Besòs. En 

la nostra parcel·la no trobem planta soterrani, encara que la planta nivell Via 

Trajana està semisoterrada. El sistema de fonamentació existent és de sabates 

superficials aïllades arriostrades i un mur de contenció de terres (any 1975).  

 

En la proposta es mantenen les sabates existents, ja que l’edifici està en bon estat 

de conservació i no mostra signes de patologies estructurals. Es recalcen les 4 

sabates on s’hi recolza la torre (p14, p15, p18 i p19) amb 8 micropilons de diàmetre 

170 fins una profunditat de 15 metres. (s’ha tingut en compte que els micropilons 

s’enduen tota la càrrega). 

 

Es creen dos encepats nous pels dos nous pilars (p21, p22) fonamentats també amb 

micropilons. La decisió de recalçar amb fonamentació profunda es conseqüència de les 

dades de l’estudi geotècnic.  

 

 

- Sistema estructural _ geometria i material 

 
El projecte implica dues tipologies. La tipologia de la nau industrial existent és una 

estructura de pòrtics de 9.5m de llum, formada de pilars de formigó armat de 65 x 75 

cm en planta semisoterrània i bigues metàl·liques IPE 450. El forjat unidireccional de 

30 cm de cantell està format per biguetes metàl·liques.  

La nova estructura descansa sobre unes encavallades metàl·liques  formades per 5 

bigues HEB 400 que descansen sobre 4 pilars existents i 2 nous de formigó armat. La 

nova estructura de la torre consta de sis plantes d’estructura metàl·lica de 3.2 m de 

llum, formada per pòrtics metàl·lics amb pilars HEB i bigues metàl·liques IPE. El 

forjat unidireccional és un forjat col·laborant de xapa de 1.00mm i 15 cm de cantell. 

Així doncs, l’estructura existent és bàsicament de formigó i l’estructura nova és 

bàsicament metàl·lica. La tria d’estructura metàl·lica també ens ajuda en disminuir al 

màxim el pes de la nova estructura i així haver de recalçar menys l’estructura 

existent. Alhora l’estructura metàl·lica no té fletxa diferida, així doncs es pot 

controlar més fàcilment la fletxa per no malmetre l’edifici existent.  

En la intervenció en el pont, per poder augmentar la llum es col·loquen unes noves 

jàsseres de formigó armat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sistema envolupant _ descripció tècnica de façanes i espais intermedis, 

cobertes i contacte amb el terreny. Criteris d’elecció i prestacions de 

l’envolupant. 

 
L’envolupant es divideix en tres grans grups: la façana existent que es manté, la nova 

façana i la nova coberta. 

 

Pel que fa a la façana existent, és una façana ventilada de fulla pesada amb acabat 

ceràmic blanc. Es decideix mantenir part d’aquesta façana, ja que forma part de la 

zona de l’edifici on no s’intervé i la seva planta baixa és vidriada, que ajuda a 

tenir la sensació d’una vorera més ample. 

 

La façana nova de la part de la torre d’habitatges és una façana ventilada de fulla 

lleugera amb acabat metàl·lic, ja que interessa que pesi el mínim per no augmentar 

gaire la càrrega sobre l’edifici existent. Aquesta façana està composada a partir 

d’uns entrants i sortints de diferent textura entre aquests. Aquests espais són 

semiexteriors (balcons) en la part sud i interiors (armaris) en la part nord. En la 

part sud, la part dels balcons està formada exteriorment per una lames orientables 

fins a l’altura de la barana 1.10m, i orientables i practicables fins l’altura de 

2.2m, després tornen a ser nomes orientables. D’aquesta manera l’usuari pot graduar la 

intensitat de radiació solar que rep segons l’hora del dia i l’estació de l’any. En la 

part nord, els sortints estan formats d’una façana ventilada de fulla lleugera amb 

acabat de lames, així donant unitat a tota la torre. 

A la part de la façana interior, en les 4 orientacions està formada per una façana 

ventilada de fulla lleugera amb acabat metàl·lic llis, tipus Alucobond o similar. El 

gruix de l’aïllament (12 cm) s’extreu d’un petit càlcul d’eficiència energètica, en 

que s’obté una qualificació A. Els tancaments de vidre són de doble vidre 4+12+4 amb 

fusteria metàl·lica i ruptura de pont tèrmic en façana sud-est i sud-oest. En canvi, 

en la façana nord-oest i nord-est el tancament de les finestres està format per vidre 

doble baix emissiu 4+12+4 amb fusteria metàl·lica amb ruptura de pont tèrmic. 

 

La coberta de l’edifici existent es substitueix per una nova des de la cota de sobre 

el forjat existent. Donat que s’ha de dotar d’aïllament i canviar el sistema de 

baixants, s’augmenta el nombre de boneres i s’aprofita per recollir l’aigua de la 

pluja per rec de la zona verda annexa. La coberta es divideix en 2 tipologies, que 

s’intercalen al llarg de tota la coberta. La primera és una coberta plana invertida 

transitable amb acabat de fusta, i un aïllament de 8 cm de gruix.  

La segona és una coberta plana vegetal invertida, amb vegetació extensiva. 

 

La coberta de la part de l’habitatge és una coberta plana invertida transitable i 

també s’hi ubica una pèrgola amb el sistema de col·lectors solars comunitaris.  

 

 

 

- Divisions, revestiments i acabats interiors, justificació dels 

requeriments que li siguin d’aplicació. 
 

Les divisions de la part de l’habitatge es divideixen en 3 tipologies. Totes elles 

estan fetes a partir de divisions lleugeres.  

 

- Divisió tipus 1. 

Divisió entre habitatges. 

Requeriments: 

Aïllament mínim requerit CTE: 50 dBA 

Resistència al foc R90  

 

Envà simple de 150mm de gruix amb 80 mm d’aïllament de llana mineral i doble placa de 

guix per banda.  

 

Característiques:  
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Aïllament real: 54 dBA 

Gruix de la placa: 1,5mm 

Gruix del muntant: 90 mm 

Aïllament tèmic aprox. Rt m2: 2,94 k/W 

Resistència al foc: R120 

 

- Divisó tipus 2.  

Divisió dins habitatge 

Requeriments: 

Aïllament mínim requerit CTE: 33 dBA 

Resistència al foc R90  

 

Envà simple de 73mm de gruix amb 40 mm d’aïllament de llana mineral i simple placa de 

guix per banda.  

Característiques:  

Aïllament real: 42 dBA 

Gruix de la placa: 1,25mm 

Gruix del muntant: 48 mm 

Aïllament tèrmic aprox. Rt m2: 1,65 k/W 

Resistent a la humitat 

 

- Divisió tipus 3.  

Envà tècnic 

Requeriments: 

Aïllament mínim requerit CTE: 33 Dba 

Resitencia al foc R90  

 

Envà tècnic  

Característiques:  

Aïllament real: 56 dBA 

Gruix de la placa: 1,5mm 

Gruix del muntant: 48 mm 

Aïllament tèrmic aprox. Rt m2: 3,27k/W 

Resistència al foc: R120 

Resistent a la humitat 

 

A part de les divisions lleugeres de cartó guix que se situen en el nucli central i el 

la divisió d’habitatges, també divideixen l’espai armaris i portes corredisses de 

fusta amb guia exterior.  

 

Pel que fa a la part de l’equipament, les divisions són lleugeres de cartró guix o a 

partir d’armaris i prestatgeries col·locats en la distància entre pilars. 

 

- Sistema d’instal·lacions i criteris mediambientals. Descripció dels 

criteris de reducció de la demanda energètica. Prestacions energètiques de 

l’edifici.  

 
Els criteris mediambientals i prestacions energètiques es poden dividir en 8 punts 

 

1. Ús de materials reciclats i reciclables 
En aquest cas alumini en la façana. Això permet estalviar un 95% de 

l’energia que si es fes amb alumini nou, i a més els panells són 100% 

reciclables.  

 

2. Habitatges amb qualificació energètica A 
Amb ventilació creuada, bona orientació i dimensionament correcte 

d’obertures i aïllament. 

 

3. Sistema de col·lectors solars 
Per escalfar la ACS de l’habitatge, estan col·locats a la  pèrgola en 

coberta i és de sistema comunitari 

 

4. Pèrgoles fotovoltaiques en coberta 
 

5. Coberta enjardinada 

Filtrar C02 i contaminants de l’aire i de l’aigua. 

 

6. Reciclatge de material de l’enderroc 
 

7. Recollida d’aigües pluvials per rec  
 

8. Enderroc d’una part de l’edifici existent per tenir una correcta 

il·luminació i ventilació en la part de l’equipament.  


