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INTRODUCCIÓ El grup de projecte III-IV matins està interessat en explorar la 

condició urbana de l'hàbitat del S.XXI en la ciutat de Barcelona, 
paradigma de la ciutat europea i mediterrània. Els diferents tallers de 
professors establiran un ambient de treball i reflexió basat amb el 
diàleg i la discussió d’aquests aspectes amb l’alumne. El taller és un 
lloc per l’experimentació on els sistemes de representació i expressió 
són fonamentals alhora de transmetre aquestes conclusions. 

 
Objectius docents 
 
Els fonaments de la cultura de l’arquitectura estan al voltant del que 
ens rodeja. Hem de explorar les relacions espaials que hi han entre 
els edificis i en ells mateixos. En aquest camí esperem descobrir la 
essència d’una habitació, d’una casa, d’un carrer o d’una ciutat, 
transformant l’arquitectura en quelcom sensible a les atmosferes de 
la vida urbana. 
 
Cerquem comprendre conceptes lligats al projecte d’habitatge 
col·lectiu com  la densitat, la profunditat, el tipus, els usos, l’espai 
públic, el comunitari, etc. Si hem de crear aquesta atmosfera, hem de 
pensar la casa i la vida en el seu interior, com s'ingressa, com s'usa, 
com es relacionen els seus espais i les persones que la habiten, com 
preserven la seva intimitat, llegeixen, cuinen o dormen, com treuen el 
cap a l'exterior... Aquestes són, probablement, les primeres 
preguntes que ha de fer-se l'alumne. 
 
Així, qüestions com la lògica del sistema d'agregació, la qualitat dels 
espais comuns, la importància dels espais lliures, els buits generats 
pels volums i la seva manipulació, l'expressió formal i material del 
projecte i la seva congruència amb els sistemes constructius - 
estructura, envolvent, instal·lacions - o les relacions que l'edifici 
estableix amb l'entorn urbà, es mostraran no com una suma 
indiscriminada d'ocurrències més o menys enginyoses sinó com el 
resultat  d'un esforç intel·lectual, atent i seré al servei de 
l'arquitectura i els seus usuaris. 
 

Estratègia i procediment docent 
 
El curs es desenvoluparà a partir de una seqüència projectual que 
parteix de la ciutat metropolitana i el habitatge col·lectiu fins al 
paisatge i el habitatge unifamiliar. En aquest recorregut, casi de 
1/10.000 a 1/1, es desenvolupen un mínim de quatre exercicis que 
s’organitzen en dos emplaçaments diferents i s’estructuren en els 
dos quadrimestres. 
 
El primer exercici parteix d’una o varies recerques abstractes  al 
voltant de  les eines bàsiques de l’arquitectura com son la volumetria 
i l’organització social i tipològica d’un programa d’habitatge 
plurifamiliar en el qual s’implementaran l’orientació i els processos 
estructurals i constructius. Aquest exercici es desenvolupa en una 
parcel·la amb geometria i orientació ubicada de forma genèrica en un 
barri de Barcelona. Del punt de vista del programa l’exercici s’orienta 
cap a propostes d’habitatges per a joves i de vivenda protegida, 
posant l’accent en la valoració de la qualitat espaial de la vivenda 
(m3) en front de la seva extensió (m2). Aquest any el exercici 
profunditza en esta aproximació abstracta al tractar una mateixa 
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geometria de parcel·la i un mateix programa amb diferents 
condicions morfològiques, i per tant tipològiques. 
  
En el segon exercici, ja amb un emplaçament específic amb 
importants condicionaments urbans, s’alteren alguns dels paràmetres 
programàtics del  projecte com ara la implantació dels aparcaments 
en soterrani, la introducció de vivendes de major mida, l’atenció per 
les plantes baixes i les cobertes o l’ inclusió d’elements i programes 
per la vida col·lectiva. Sorgeix  llavors la reflexió sobre la inserció de 
l’arquitectura en el paisatge urbà i cultural, en aquest cas en una 
ciutat o barri proper a l’alumne en un teixit consolidat. En els últims 
anys s’ha treballat en els barris barcelonins de Gracia, Les Corts, 
Sarrià, el Raval o el 22@, posant l’atenció en guany en el barri de 
Sant Andreu.  
 
Es pretén familiaritzar als estudiants amb les diferents propostes 
d’habitatge col·lectiu que han anat succeint al llarg de la història 
recent de l’arquitectura i analitzar els mecanismes d’agregació de 
tipologies. Dimensió i qualitat de l’habitatge, l’espai públic i la 
construcció de la ciutat. La llibertat morfològica cercarà l’equilibri amb 
l’atenció pel vuit i l’espai públic, l’escala llunyana, la investigació 
tipològica, la complexitat programàtica i els condicionants 
estructurals i constructius. El tercer exercici, que ja pertany al curs de 
projectes VI, pretén reafirmar els coneixements adquirits en els 
anteriors projectes incorporant un accent en la relació amb el 
paisatge, l’herència cultural i l'acurada definició dels processos 
constructius del projecte. Es tractarà de plantejar l’agregació de una 
sèrie d’habitatges unifamiliars en un territori menys condicionat per la 
ciutat i en alguns casos amb paràmetres paisatgístics molt 
determinants. Si tots els anys el professor Albert Illescas construïa el 
món al voltant d’un personatge que devia ser interpretat pels 
alumnes, enguany li rendirem un homenatge reflexionant 
precisament en ell com el habitant dels nostres projectes.   
 
Per últim el quart exercici aborda amb intensitat la realització d’un 
habitatge unifamiliar, amb el accent posat en la noció d’habitant i on 
la llibertat creativa posa a prova l'instrumental disciplinar i rigorós que 
un/una estudiant de tercer ha d’adquirir al llarg del curs. Es posarà el 
accent sobre la definició constructiva i estructural del com l'argument 
que construeix totes les ambicions ambientals i arquitectòniques del 
projecte. 
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PROFESSORAT Carlos Ferrater Lambarri, catedràtic, director Unitat Docent 

 
Eduard Gascón, professor titular TEU 
Judith Leclerc, professora associada 
Julio Mejón, professor associat 
Alberto Peñín, professor lector, coordinador UD 
Eva Prats, professora associada 
Jorge Vidal, professor associat 
 
Lucía Ferrater, professora càtedra blanca 
Joan Casals, professor becat (FI) 
 
Luis Amorós, assistent a la docència 
Marina Ollé, assistent a la docència 
 

 
TALLERS El curs s’organitzarà en sis grups homogenis en número i expedient 

dels alumnes. La configuració dels grups serà: 
 
Taller Eduard Gascón 
Taller Judith Leclerc 
Taller Julio Mejón - Joan Casals 
Taller Alberto Peñín - Lucía Ferrater 
Taller Eva Prats 
Taller Jorge Vidal 
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AVALUACIÓ L’assignatura de projectes tan sols es pot avaluar de forma 

continuada. L’aprenentatge del projecte i l’adquisició del esperit crític 
en l'alumne requereix d’un seguiment continuat on la repetició i 
l’esforç estan en la base de l’evolució positiva del alumne. Així els 
professors posaran el accent en la documentació de tot el procés del 
projecte des dels seus inicis fins als últims documents, amb la 
consideració de tot el material de paperera produït durant el curs. El 
ritme acadèmic del curs es intens i és el seguiment positiu d’aquesta 
intensitat i no tant la bondat de les entregues finals la que qualificarà 
la trajectòria de l'alumne. 
 
En funció del tipus d’exercici i del moment del curs es donarà prioritat 
als dibuixos a mà, maquetes o presentacions en format digital. Es 
donarà també especial importància a la capacitat de l'alumne en la 
transmissió del seu projecte tant amb els mitjans gràfics com amb la 
redacció correcta i sintètica dels seus objectius. Es farà una mirada 
escèptica sobre l'ús indiscriminat i no reflexiu de les eines de dibuix 
assistit per ordinador.  
 
Cada exercici es presentarà de forma individualitzada en el taller 
col·lectiu -sol excepcionalment de forma personal- entre grups de 
tallers o col·lectivament tant en la sala d’actes com amb correccions 
publiques als passadissos de l’escola on es presentaran els diversos 
materials produïts pels alumnes. El professor no corregeix un 
problema específic d’un alumne sinó que parla de la resolució 
genèrica de la qüestió arquitectònica plantejada a través del projecte 
de l'alumne. 
 
Els treballs es desenvoluparan doncs a nivell individual, amb 
excepció del primer exercici que es realitzarà en grups de dos. 
Aquest inici té la intenció de generar una mena de aproximació 
col·lectiva del problema a resoldre que es podrà traduir en una 
cartografia comuna en el segon exercici. Aquesta aproximació facilita 
la comprensió de la complexitat del problema i incentiva les 
dinàmiques entre alumnes i professors al llarg del any. El tercer curs 
(Projectes III-IV) és el final del primer cicle, per la qual cosa 
considerem que, aquí, l’estudiant ha de demostrar un nivell bàsic de 
coneixements - tant d’arquitectura com dels instruments de 
projectació-, que el permetin passar al segon cicle amb un mínim de 
garanties.  
 
Atesa la temàtica comú durant tot el curs, el seu caràcter unitari, i la 
continuïtat de la relació entre professors i estudiants/es es considera, 
com s’ha senyalat, més adient partir d’una avaluació continuada.  
Des d'un punt de vista docent interessa que l’estudiant conegui al 
final de curs el nivell assolit i que es parteixi de la progressió i l’esforç 
continuat com el principal criteri d’avaluació acadèmica.  
 
La plataforma docent de la Càtedra Blanca es servirà, a més de les 
eines habituals facilitades per La Universitat, del portal 
www.catedrablancabarcelona.com per optimitzar els intercanvis 
acadèmics i facilitar la actualització del curs. 

http://www.catedrablanca.cat/
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EXERCICI I  Emplaçament   
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2013    ESTRUCTURA, ESPAI I AGREGACIÓ 
 

 
 
ENUNCIAT   Objectiu 
 

L’exercici que comença el curs treballarà l’habitatge urbà, tant les 
seves condicions físiques interiors, com la capacitat que té de formar 
edificis i ciutat amb la seva agregació. L’exercici es treballa de 
manera abstracta: tenim un solar sense ubicació concreta. Per això 
es planteja analitzar l'impacte i el potencial de la forma amb un 
sistema estructural i en relació un tipus d’habitatge. Plantejarem 
l’anatomia de l’edifici que estructura l’agregació dels habitatges. 

 
Tauler de joc 
 
L’enunciat ens presenta un solar que l’hem de prendre com un tauler 
de joc damunt el qual haurem de decidir una jugada. El nostre solar 
és un perímetre de 90 x 80 metros  rodejat de carrers i parc. 
També coneixem el nord. 
 
Les peces del joc 
 
Cada alumne es fabricarà les seves peces en funció de la següent 
pregunta: 
Com vull que sigui el meu habitatge ideal? 
200 habitatges de 3 dormitoris 
Superfície útil mínima: 100 m2 
Planta baixa: vestíbuls, zones comunes i comercial 

 
Regles del joc 
 
Les regles de joc per aconseguir aquesta ordenació són de cinc  
naturaleses diferents: 
 
1. Entra en joc la pròpia geometria del taulell. 
2. A cada jugada hem de posar a prova la orientació del sol. 
3. Els moviments possibles venen limitats per les condicions internes 
que es produeixen dins de cada habitatge. 
4.Tots els habitatges amb ventilació creuada. 
5. Plantejar el model estructural que organitzi el projecte.  
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EXEMPLES PECES DEL JOC    
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PROGRAMA 
 
Superfície solar = 7.200m2 
 

 
200 habitatges de 100 m2 de superfície útil 
 
Plantes baixes destinades a vestíbul d’accés, locals comercials, 
tallers, bars, restaurants... 
Es podran desdoblar amb altells. 

 
 

 
PREVISIÓ D'HABITATGES 

 
-Tots els habitatges disposaran d’un espai de relació amb l’exterior   - 
terrassa, pati, galeria - en el que podrà inscriure’s un cercle de 3m de 
diàmetre i la seva superfície serà proporcional a la mida de 
l’habitatge. 
 
-El volum definit per aquests espais de relació amb l’ exterior, així 
com els vestíbuls i corredors oberts de distribució comunitària i accés 
als habitatges computaran al 50% a efectes del càlcul del volum 
màxim construït del projecte. 
 
-Totes les estances comptaran amb il·luminació i ventilació directa a 
l’exterior. 
 
-Tots els habitatges disposaran de doble orientació per a afavorir la 
ventilació creuada. 
 
-La dotació mínima de l’espai per a cuinar serà de 420cm de barra de 
treball per a les unitats grans i de 315cm per a les petites. 
 
-La dotació mínima de l’espai per a la higiene serà de dos lavabos 
complets per a les unitats grans y un per a les petites podent 
agrupar-se en una única cambra higiènica o altres solucions 
alternatives. 
 
-Els habitatges grans preveuran una solució raonada per a el rentat i 
eixugat natural de la roba. 
 
-Tots els habitatges preveuran una dotació raonada per a  
l’emmagatzematge d’estris. 
 
-En relació a les condicions d'habitabilitat i les mesures de protecció 
en cas d'incendis, l'estudiant prendrà en consideració les indicacions 
contingudes en la normativa bàsica de referència inclosa en aquest 
programa. 
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Les habitacions 
3 espais per habitatge. 
Superfície mínima habitació principal: 10 m2 
Superfície mínima altres habitacions: 8 m2 
Hi pot haver una reducció fins al 10% de la superfície útil de les 
habitacions, que s’ha de compensar amb un increment de superfície 
igual en la resta d’habitacions de l’habitatge. 
 
L’emmagatzematge 
Els habitatges han de tenir, com a mínim, una superfície destinada a 
l’emmagatzematge personal i general. 
Aquests espais es poden situar FORA DE LES HABITACIONS, i les 
seves superfícies es compatibilitzaran amb independència dels 
espais on s’hi ubiquin. 
 
Dotació mínima d’emmagatzematge 
Nombre d’habitacions 1 2 3 o més 
Personal 1 m2 2 m2 3 m2 
General 0.70 m2 0.70 m2 0.70 m2 
Total 1.70 m2 2.70 m2 3.70 m2 
 
Cambres higièniques 
Els habitatges han de disposar d’una dotació mínima d’aparells 
destinats a la higiene. 
S’estableix el nombre d’aquests aparells en funció del nombre 
d’habitacions. 
Aquests es situaran a les cambres higièniques, i la seva agrupació és 
lliure. 
Les cambres higièniques tindran ventilació natural, i no podran servir 
de pas obligat a cap de la resta de peces que integren l’habitatge. 
 
Dotació mínima d’aparells destinats a la higiene 
Nombre d’habitacions 1,2 o 3 4 
Vàter 1 2 
Rentamans 1 2 
Plat de dutxa/ banyera 1 1 
 
Espai per rentar la roba 
Tots els habitatges de 2 o més habitacions han de disposar d’un 
espai reservat a la rentadora de roba. Aquest espai ha de comptar 
amb ventilació a l’exterior mitjançant una obertura. 
 
Estenedor 
A tots els habitatges s’ha de preveure una solució per a l’assecament 
natural de la roba. Aquest espai comptarà amb un sistema 
permanent de ventilació i estarà protegit de les vistes des de l’espai 
públic. 
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REFERÈNCIES TIPOLÒGIQUES 
 
Aparment block, New York, 1911 
Rouse and Sloane 
L'extracció com generador del ple. Extrusió de la planta 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gardins Vavin / Amiraux, Paris, 1912 
Henri Sauvage 
La secció com organitzador d’iluminació i carrer interior 
 
 
 
 
 

 

 
Immeuble- Villas, Paris, 1922 
Le Corbusier 
La casa unifamiliar com a cèl·lula bàsica del bloc d’habitatge i ciutat 
 

 

 
Casa Rustici, Milà, 1933-1936 
Giuseppe Terragni 
El pati interior i la relació amb l’habitatge 
 
 
 
Casa Bloc, Barcelona, 1934 
J.L.Sert, J.B.Subirana, J.Torres Clavé 
“Bloc à redent”, l’edificació residencial obrera defineix un àmbit urbà propi 
 

 
 
812 Park Avenue, New York 
Rosario Candela i James Carpenter 
Casa de sales i salons. Sense passadissos 
 
 
 
 

 
Casa Bonaiti Malugani, Milà, 1935-36 
Giovanni Muzio 
Base, fust i coronament. Sistema d’apilonament 
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Le Havre, 1945 
Auguste Perret 
Retícules compositives 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Casa Currutchet, La Plata, 1949-1953 
Le Corbusier 
Promenade arquitectònica i jardí obert cap al sol i les vistes 

 
 

 
 
Romeo i Julieta, Stuttgart, 1954-59 
Hans Scharoun 
L’excepció 
 
 
 
 
 
 
 
Wohnkomplex Corso Italia, Milan, 1957-64 
Caccia Dominioni 
La planta compacte des del centre 

 
 

 
Immoble de lloguer al barri de Hansa, Berlín, 1957 
Alvar Aalto 
L’espai central de l’habitatge d’on pivoten la resta de funcions 

 
 
 

 
Interbau, Object 25, Berlín, 1957  
P.Baumgarten 
Agrupació de dúplex amb la sala-terrassa passant i la seva expressió 
arquitectònica 

 
 
 
Edifici d'habitatges Seida, Barcelona, 1958 
Francesc Mitjans 
Bloc aïllat de vivendes, el gruix de les terrasses 
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 Edifici Mitre, Barcelona, 1959-1962 
 Francesc Joan Barba i Corsini  
 Doble bloc amb patis centrals, el treball del tester 

 
 
 

 
 

Edifici Mediterráneo, Barcelona, 1960-1963 
Antonio Bonet Castellana 
Doble bloc com a alternativa a la profunditat i al xamfrà de l’Eixample 

 
 
 
 
 
Casa Tàpies, Barcelona, 1960-1963 
J.A. Coderch 
L’espai interior com a pati 

 
 
 

 
 
Urquijo, Barcelona, 1967 
Coderch 
Edifici de xalets. La recerca de la llum i el confort 
 
 

 
 
 

 
The Barbican, Londres 
Chamberlin, Powell i Bon 
Superestructura habitada. Barreja d’usos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
12 apartaments al centre històric, Sevilla, 1975-1976 
Cruz y Ortiz 
El pati central i la relació amb l’habitatge 
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Odhams Walk, Long Acre, Londres, 1979 
GLC Architects Department 
Porositat relacional 
 

 
 
 

 
Vivendes en Westend, Espoo, Finlàndia, 1983 
Karaimo, Gullichsen, Vormala 
Alternança de buits i plens en secció i alçats en front del paisatge 

 
 

 
 

Domus Demain, 1984  
Yves Lion  
Investigació sobre l'habitatge de planta lliure amb serveis a façana 

 
 
 

 
 
Rue de Meaux Housing, París, 1987-1991 
Renzo Piano 
El pati interior i la relació amb l’habitatge 

 
 
  

 
Nexus, Fukuoka, Japó, 1991 
 Rem Koolhaas / OMA 
 L’habitatge ciutat-jardí 

 
 
 

 
 

Vivendes al XIX Arrondissement, París, 1994 
Philippe Gazeau 
La profunditat de parcel·la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivendes a Ciutat vella, Barcelona, 1994 
Josep Llinàs 
Discontinuïtat i fragmentació, el buit com element positiu 
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107 habitatges a la ciutat de Gifu, Japó, 1994-1998 
Kazuyo Segima 
La variació de l’habitatge a partir de la secció 
 
 

 
 

26 habitatges al port d’Amsterdam, Holanda, 1996-2000 
MAP 
Interrelació d’elements 

 
 

 
 

Viviendas Hollainhof, Gante, Bélgica, 1996-1998 
Neutelings-Riedjik  
Equilibri entre la intimitat i l’espai obert, entre l’individu i el col·lectiu 

 
 

 
 

39 habitatges socials, Monte Hacho, Ceuta, 1998-2007  
MGM 
Fragmentació, relació amb el paisatge 
 

 
 

Habitatges a Gemunde, Maia, 1998-2000 
João Alvaro Rocha 
Indefinició funcional i adaptabilitat de l’habitatge 

 
 

 
 

Rue des Suisses, París, 2000 
Herzog and de Meuron 
El bloc entre mitgeres i la construcció del bloc casa-jardí 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

KNSM Island, Amsterdam, 2000 
Diener & Diener 
Indefinició espaial com flexibilitat 
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Java Eiland, Amsterdam, 2000 
Diener and Diener 
Sistema d’agregació i resolució d’espais equitatius 

 

 

 
 

 
City West Areal, Zürich, 2003 
Meili Peter Architekten 
Relació ple buit 

 

 

 

 
 

Ijburg Blok 65b, Amsterdam, 2010 
Moriko Kira 
Blocs oberts que permeten el contacte del carrer amb el jardí 
 
 
 

 
 

 
 
KNSM Island, Amsterdam 
Hans Kollhoff i Christian Rapp 
Super bloc de barreja tipològica segons orientació 
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REFERÈNCIES D’ESTRUCTURA 
 

 
Mezquita de Córdoba, inici 784 
L’estructura com a infraestructura 
 
 
 

 
 
Biblioteque St-Geneviere, Paris,1851 
Henri Labrouste 
Lleuger i sòlid 
 
 
 

 

 Fair Store, Chicago, 1891-92 

William Le Baron Jenny 
La lògica de l'estructura VS el revestiment 
 
 
 
 

 
Reliance Building, Chicago, 1890-95 
Burham & Root 
La finestra de Chicago i la recerca de l’espai diàfan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auditorium building, Chicago, 1886-89 
Louis Henry Sullivan 
Ordre, ritme i finestra 
 
 
 
 
 
Van Nelle, Rotterdam,1927-1930 
Leendert Cornelis van der Vlugt 
Apilonament i microestructures. La estructura com textura  
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The City Tower, Philadelphia, 1952-57 
Louis Kahn 
Geometria, triangles, resistència i contrapesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunstanton school, Norfolk, eastern Engalnd, 1954 
Alison and Peter Smithson 
Entramat metàl·lic. L’estructura i la llum 
 
 
 
 

 
 
The Spatial City, Paris 1958 
Yona Friedman 
Urbanisme espaial 
 
 
 
 
 
 
 
Kagawa Prefecture Office, 1958 
Kenzo Tange 
Safates, retícules i ordre  
 
 
 
 
 
 
 
Nakagin Capsule Tower, Tokio, 1970 
Kisho Kurokawa 
Unitat càpsula estructural. Sistema d’arbre 
 
 
 
 
 
 

 
CESC Pompéia, Sao Paulo,1977 
Lina Bo Bardi 
La gran llum. La casa dins la casa 
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Georges Pompidou Center, Paris,1977 
Renzo Piano i Richard Rogers 
Estructura de grans llums que permet introduir-ne d'altres 
 
 
 
 
 

 
Walden 7, Barcelona,1977 
Taller d’arquitectura Ricardo Bofill 
La ciutat a l’espai 
 
 
 
 
 
 
 
The Spatial City, Paris 1958 
Yona Friedman 
Entramat i volums. La planta baixa generadora del flux urbà 
 
 
 
 
 
 

 
Hotel and congres center, Agadir 1990 
OMA Rem Koolhas 
Estructura orgànica. Adaptació i l’excepció 
 
 
 
 
 

 
Mediateca de Sendai, 1995-97 
Toyo Ito 
La columna foradada. Estructura informal 
 
 
 
 
 

Leutschenbach school, 2010 
Christian Kerez 
Entramats i apilonament. Diferents programes amb diferents estructures. 
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CALENDARI DE CURS 
 
L_16-09 Presentació del curs_Catedràtic Carlos Ferrater   11.30 h S. Actes 

  Presentació de l’enunciat de l’Exercici I_Jorge Vidal   12.30 h S. Actes 

Formació de grups       13.30 h S. Actes 

X_18-09 Taller 

L_23-09 Taller-Espai  

X_25-09 Taller         11.30 h Aules 

  Lliçó inaugural_ Catedràtic Carlos Ferrater    13 h S. Actes 

L_30-09 Taller-Agregació 

X_02-10 Taller 

L_07-10 Taller-Estructura 

X_09-10 Taller 

L_14-10 Taller 

X_16-10 Lliurament Exercici I a l’aula       11.30 h Aules 

  Lliurament de Làmines      14.30 h Departament 

L_21-10 Sessió Crítica Exercici I      11.30h S. Actes 

X_23-10 Presentació de l'enunciat de l'Exercici II_ Jorge Vidal  11.30 h S. Actes 

  Conferència_ Jorge Perea       

  Taller         13 h Aules 

L_28-10 Taller-El poder del lloc 

X_30-10 Taller  

L_04-11 Conferència        11.30 h S. Actes 

  Taller         13 h Aules 

X_06-11 Taller          

L_11-11 Taller-La Secció 

X_13-11 Prelliurament Exercici II_Correcció a l’aula + Lliurament Dossier DIN A3 

L_18-11 Conferència        11.30 h S. Actes 

  Taller         13 h Aules 

X_20-11 Taller 

L_25-11 Taller 

X_27-11 Taller          

L_02-12 Conferència        11.30 h S. Actes 

  Taller-La cultura de la façana      13 h Aules 

X_04-12 Taller  

L_09-12 Taller  

X_11-12 Taller 

L_16-12 Taller 

X_18-12 Lliurament Exercici II Avaluació Continuada_Penjar a l’Aula les làmines + 

Lliurament Dossier DIN A3 

  Lliurament de Làmines        14.30 h Departament 
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LLIURAMENTS          EXERCICIS I (parelles)         14–X-2013 

 
LÀMINES 
Lamina 1.-Habitatge 1/50 
Lamina 2.-Sistema d’agregació 1/200 
Lamina 3.-1 Fotografia per Maquetes de procés  
Lamina 4.-1 Fotografia Maqueta anatòmica/estructura 1/200 
Lamina 5.-Collage 

 



 
PROJECTES III-M 2013-2014    27 

BIBLIOGRAFIA  
 

MANUALS  Las medidas en arquitectura 

 José Antonio Acebillo, Enrique Steegman 
 Barcelona: COAC, 1986 

 
Arte de proyectar en arquitectura 

 Neufert 
 Edicions Gustavo Gili, S.A.  
  

TEORIA            La experiencia de la arquitectura  

 RASMUSSEN, Steen 
 Editorial Reverte 

 
La cimbra y el arco 

 Marti Aris, Carlos 
 Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2000 
 

HABITATGE El Hábitat (tipos de utilización, tipos de planta, tipos de edificio, 
tipos de vivienda) 

 H.Deilmann, J.C.Kirschenmann, H.Pfeiffer 
 GG, Barcelona, 1980 

 
La vivienda contemporánea: programa y tecnología 
Ignacio Paricio i Xavier Sust 
Itec, 1998 
 
La casa, historia de una idea 
W. Rybczynski 
Madrid: Nerea, 1989  
Signatura: 728:643/645Ryb 
 
Casa collage 
Monteys, Xavier 
Gustavo Gili, Barcelona 
 
Rehabitar 
Monteys, Xavier 
Lampreave edic. y distrib., Barcelona 
 
Plantas de bloques de viviendas 
Helmuth Sting 
Gustavo Gili, 1973 
Signatura: 728.2:72.011.24 Sti 
 
La ciudad no es una hoja en blanco 
Maria Rubert, Josep Parcerisa 
ARQ ediciones. Santiago de Chile 
 
Las formas de la residencia en la ciudad moderna 
Martí Arís, Carlos ed. 
Edicions UPC, 2000 
Signatura: 728.2 For 

 
 



 
PROJECTES III-M 2013-2014    28 

CONSTRUCCIÓ Constructing architecture. Materials, preocesses, structures. A 
handbook 

  Andrea Deplazes 
  Birkhauser. 2005 
 

Vivienda, Envolvente, Hueco. Un catálogo de soluciones 
constructivas para la vivienda 
José María de Lapuerta - Fernando Altozano 
Actar 2010 

 

REVISTES                        Pensar l’habitatge 

Radiografies n.5 
UPC Càtedra Projectes V-VI matí 2004-2005 
 
Espai residencial mínim 
DAU n.22 
 
Concursos de viviendas 
TC cuadernos n.59, 2011 
 
Densidad / density. Nueva vivienda colectiva 
Javier Mozas, Aurora Fernández   
A+T ediciones 

 
 
COMPLEMENTÀRIA         El Arte Moderno 1770 - 1970 

Argan, Giulio Carlo 
Valencia, Fernando Torres ed. 1975 
 
La construcción urbanística de una ciudad compacta 
BUSQUETS Joan. Barcelona 
Ediciones del Serbal. 2004. 

 
Historia crítica de la arquitectura moderna 
Frampton, Kenneth 
GG, Barcelona, 2010 
 
Studies in tectonic culture 
Frampton, Kenneth 
Ed. Mit Press, Cambridge, Mass., 1995 
 
Buildings and Concepts 
Goldsmith, Myron 
New York, Rizzoli 1987 

 
Lessons for students in architecture 

 Herman Hertzberger    
 Rotterdam 010 Publishers, 1991 
 Signatura: 72.071.4Her 

 
                       Escritos, diálogos y discursos 

MIES van der ROHE L 
Col. Arquitectos de Murcia. 1983. 

  
 
 



 
PROJECTES III-M 2013-2014    29 

Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual 
Moneo, Rafael 
Barcelona, Actar 2004 
 
Mensajes a los estudiantes de arquitectura 
Le CORBUSIER. 
Ed. Infinito. Buenos Aires 1979. 
 
La imagen de la ciudad 
LYNCH Kevin. 
Ediciones Infinito. Buenos Aires 1966. 

 
De cosas urbanas 

 Manel Solà-Morales 
 GG, Barcelona, 2008 
 

El artesano 
Sennet, Richard 
Ed.Anagrama, Barcelona 2009 
 
Global housing projects: 25 buildings since 1980  

 Actar, Barcelona, 2008 
 
Habitage i tipus a l’arquitectura Catalana 

 Carles Díaz, Pere Joan Ravetllat           
 Barcelona: COAC, 1989 
 Signatura: 728.22(46.71) Dia 

 
Housing: nuevas alternativas, nuevos sistemas 

 Manuel Gausa 
 Actar, Barcelona, 2002 

 
Pisos Piloto, células domésticas experimentales 

 Gustau Gili Galfetti 
 GG, Barcelona, 1997  

 
Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, 
tecnología y recursos 

 Ministerio de Vivienda, Madrid, 2006 
 
Habitatge: il.lusió i sentit comú 

 Lluís Nadal    
 Llicó inaugural del curs acadèmic 1999-2000 ETSAV 
 Signatura: 728.1(042)NAD-12 
 

L’habitatge contemporani: programa i tecnología 
 Ignacio Paricio, Xavier Sust     
 Institut de TecnologÌa de la ConstrucciÛ de Catalunya. 1996 
 Signatura: 728 (46.71) Par     

 
La casa de Adán en el Paraíso 

 Joseph Rykwet 
 GG Reprints, Barcelona, 1999 

 
 



 
PROJECTES III-M 2013-2014    30 

1984-1994 Barcelona Transfer Sant Andreu. La Sagrera. 
Planificació urbana 

 M.Arenas, X.Basiana, M.Gausa, M.Ruano 
 Actar, Barcelona 

 
Barcelona, Transformació. Plans i projectes 

 Ajuntament de Barcelona, 2008 
 
Els barris de Barcelona  

 Vol.IV Sant Andreu, Sant Martí 
 Ajuntament de Barcelona, 2000 
 

Urbanitat Capil·lar, la transformació dels terrenys de les 
casernes de Sant Andreu 

 E. Tintoré, M.Moldoveanu, LL.Domènech, M.Solà-Morales 
 Consorci de Barcelona, 2009 
 

Banco de detalles arquitectónicos 
 Alcalde, Francisco 
 Marsay Ediciones SL. 11 

Signatura: C-69.02 Alc 
 
Total Housing: alternatives to urban sprawl 
Ferré, Albert 
Actar Editorial, 2010 



 
PROJECTES III-M 2013-2014    31 

NORMATIVA BÀSICA HABITABILITAT I ACCESSIBILITAT   

 
1.1 Accessibilitat a l'edifici. 

    Disposaran d'un itinerari practicable per accedir als  habitatges.  
     

Paràmetres Generals:  
    Amplada mínima:   0,90 m 
     Alçada mínima:  2,10 m 
    Canvis de direcció:   Cercle inscrit de 1,20 m Ø 
     

Portes:   
    0,80 m x 2,00 m (amplada x alçada) 
    Espai lliure de gir, a les dues bandes, sense ser escombrat per  
    l'obertura de la porta i a on es pot inscriure un cercle de 1,20 m Ø 
     

Escales:   
    No pot incloure cap tram d'escala.  
    Sols s'admetrà un graó d'alçada  ≤ 12cm, a l'entrada de l'edifici. 
    Graons:  Petja mín. 28cm i contrapetja màx. 18,5cm. 
    Trams:  Salven una alçada màx. de 3,2m sense replà.  
    Amplada mín: 1m.  
    Replans: Minim 1m. En cas de canvi de direcció el replà manté 
      l'amplada de l'escala.  
    Passamans:  A una alçada entre 0,9 i 1m. 
     

Rampes:  

    Pendent:  Longitudinal≤12% / transversal:≤2% 
    Trams:  Llargada màxima sense replà ≤10m. 
    Baranes: Passamà mínim a un costat,alçada entre 0,90 i 0,95m 
     

Ascensors:  
    Cabina: Sentit d'accés ≥ 1.20 m  
      Sentit perpendicular ≥ 0,90 m  
      Superfície ≥ 1.20 m. 
    Portes:  Amplada ≥ 0,80 m 
    Davant de l'ascensor permeten la inscripció d'un cercle de 1,50 m Ø. 
    1 Ascensor: Per convertir en practicable l'itinerari des de l'exterior 
    de l'edifici a l'accés de tots els habitatges.   

2 Ascensors: Per quan el recorregut d'accés que uneix la via 
publica i qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell  ≥  6 
plantes amb > 12 habitatges. 

    O bé, quan doni servei a > 32 habitatges per sobre o per sota de la 
    planta d'accés. 
 

 

1.2 Accessibilitat a l'habitatge. 

Els habitatges seran practicables, de tal manera que garanteixin a les 
persones amb mobilitat reduïda, l'accés i la utilització, de manera 
autònoma de: l'espai d'us comú, les habitacions (mínim dues en cas 
d'habitatges de 3 o més habitacions) una cambra higiènica i l'equip 
de cuina. 

    L'accés a aquets espais ha de complir: 

    Portes:  0,80 m x 2,00 m (amplada x alçada) 
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Espais circulació: amplada ≥ 1,00 m 

       inscripció d'un cercle 1,20mØ davant portes. 
    En els espais no practicables les mides a complir seran: 

    Portes:  0,70 m x 2,00 m (amplada x alçada) 

    Escales:  amplada ≥ 0,90 m 

       graons petja mín. 22cm, contrapetja màx.20cm 
       baranes no escalables de 0,90 m d'alçada. 
     

     

1.3 Configuració General de l'Habitatge.   

    Aptes per a ≥ 2 persones. 
     

Composició mínima  
    1 estança (E) + 1 cambra higiènica (CH) + 1 equip cuina (C) + equip 
    rentat roba (Rr) + solució assecat natural 
     

Sup. útil interior, S  
    S ≥ 40 m2 
     

Façana mínima  
    Disposen com a mínim d'una façana a l'espai lliure exterior a l'edifici. 
     

Perímetre de façana, L  
    L ≥ S / 9 
     

Alçada.   
    L'alçada lliure entre forjats de plantes serà ≥ 2,70 m. 
 

    Alçada mínima Habitable   
    ≥2,50m, ≥2,20m en cambres higièniques, cuines i circulacions. 
    *En projectes a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, cuines ≥2,50. 
 

    Ventilació 
    Es garanteix la ventilació transversal natural de l’habitatge mitjançant 
    façanes i/o patis excepte en habitatges de superfície útil S<50m2.  
    Tots els àmbits ventilaran directament a l’exterior o  mitjançant espais 
    intermedis (galeries, terrasses...) excepte la cuina en el cas de no  
    ésser segregada, les  cambres higièniques, l'accés i les circulacions. 
 

 

    1.4 Configuració dels espais que formen l'habitatge. 
 
Estar (E) - Menjador (M) - Cuina (C) 

    Superfície:  
    1H  ≥  20m2  /  2H  ≥  24m2  /  3H  ≥  26m2  /  4H o més  ≥  30m2 
    En cas d'incloure rentat les sup. anteriors, s'incrementaran en 1m2. 
    Es pot reduir la seva superfície fins a un 10% sempre que el valor de 
    la reducció es compensi en les habitacions de l'habitatge. 
    Espai practicable. 
    Admet la inscripció d’un cercle ≥ 3mØ 
     

Contacte amb façana  ≥ 2m 
    No hi ha estrangulaments en planta <1,5m  
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    La connexió entre la cuina amb l’estar-menjador es farà mitjançant 
    una superfície vertical oberta ≥ 3,5m.  
    La superfície d'obertures, Sv:   
    Sv ≥ Sup. útil de l'espai d'us comú / 8. Entre 0 i 2m d'alçada. 
 

    Estar (E) - Menjador (M) 
    Superfície:  
    1H ≥  15m2  /  2H ≥  18m2  /  3H ≥  20m2  /  4H o més ≥  24m2 
    Es pot reduir la seva superfície fins a un 10% sempre que el valor de 
    la reducció es compensi en les habitacions de l'habitatge. 
    Espai practicable. 
    Admet la inscripció d’un cercle ≥ 3mØ 
    Contacte amb façana  ≥ 2m 
    No hi ha estrangulaments en planta < 1,5m   
    La superfície d'obertures, Sv:   
    Sv ≥ Sup. útil de l'espai d'us comú / 8. Entre 0 i 2m d'alçada. 

 
Cuina (C), segregada com a espai únic 

    Superfície:  
    1H ≥  5m2  /  2H o mes ≥  6m2  
    En cas d'incloure rentat les sup. anteriors, s'incrementaran en 1m2. 
    *En projectes a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les superfícies  
    son les següents: 
    2pers≥5m2  /  3pers≥6m2  /  4, 5 o 6pers≥8m2  /  7 o més≥10m2 
    Espai practicable. 
    Admet la inscripció d’un cercle ≥ 1,2m Ø, entre paraments i /o  
    equipament fix 
    La superfície d'obertures, Sv  
    Sv ≥ Sup. útil de la cuina / 8. Entre 0 i 2m d'alçada. 
 

    Habitacions (H1, H2, H3, H4,...) 
    Superfície:  
    Primera Habitació H1 ≥  10m2   
    Resta d'habitacions H2 o mes ≥  8m2 cadascuna. 
    Es pot reduir la seva superfície fins a un 10% sempre que el valor de 
    la reducció es compensi en la resta d'habitacions. 
    Primera Habitació H1 Inscripció d'un cercle de 2,60m. de diàmetre 
    Resta Habitacions, cercle de 2,00 m de diàmetre. 
    Espai practicable. 

H1 ≥  1Habitació  /  H2 o mes ≥  2 Habitacions 
    La superfície d'obertures, Sv 
    Sv ≥ Sup. útil de l'habitació / 8. Entre 0 i 2m d'alçada. 
 

    Cambres Higièniques  (CH) 
    Dotació mínima, 1H, 2H, 3H  ≥  1 CH / 4H o mes ≥  2 CH 
    Dotació mínima practicable, 1 CH. 
    Inscripció d’un cercle ≥ 1,2m Ø lliure entre 0 i 0,7m d’alçada. 
    Equipament mínim de la cambra higiènica practicable:  
    Inodor, Rentamans, Dutxa o Banyera. 
 

    Espai emmagatzematge (e) 
    Personal: 1H ≥ 1m2  /  2H ≥ 2m2  /  3H o mes  ≥ 3m2 ,  
    pot estar situat fora de les habitacions. 
    Dimensions mínimes:  0,55 x 0,50 x 1,50 m (fons, amplada, alçada) 
    General: ≥ 0,7m2  pot estar situat fora de les habitacions. 
    Dimensions mínimes:  0,30 x 0,40 x 1,50 m (fons, amplada, alçada) 
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Espai per a Rentat de Roba (Rr) 
    Obligatori per a habitatges de ≥ 2 habitacions. S ≥1,4m2  si es un  
    espai independent.  
     La ventilació a l’exterior pot ésser forçada estàtica o mecànicament.
  

    Estenedor. (Assecat natural de la roba) 
    Sistema permanent de ventilació.  
    Protegit de vistes des de l’espai públic. 
    Es poden disposar en patis de ventilació o destinats a aquest fi  
    (permeten la inscripció d'un cercle ≥ 1,8m Ø) o en estenedors  
    individuals o col·lectius disposats a la coberta de l’edifici sempre i  
    quant l’accés a aquesta sigui practicable. 
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NORMATIVA BÀSICA       EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT CONTRA  
INCENDIS EN EDIFICIS EN ALÇADA (Hev>28m) – CTE- 
DBSI. US VIVENDA 

 

 
SECTORITZACIÓ. LIMITACIÓ A LA PROPAGACIÓ INTERIOR 
I EXTERIOR 
La superfície construïda màxima del sector d’incendi no ha de 
superar els 2.500 m2. –S’exclouen les zones protegides de les 
escales , vestíbuls protegits i ascensors -. 
La resistència al foc dels elements constructius que separen sectors 
d’incendi en ús vivenda seran EI-120, en el cas de local comercial a 
planta baixa els elements separadors entre aquest i els habitatges 
serà de EI-180. La resistència al foc de les parets divisòries entre 
habitatges dins un mateix sector serà EI-60. (E: integritat al pas de 
les flames, I: aïllament tèrmic, R: capacitat portant). 
La distancia horitzontal en planta entre dos forats que siguin de 
sectors diferents serà de 50cm si es troben en el mateix pla. En alçat, 
la distancia entre aquests forats serà de 1m. 

 

EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 
Per al càlcul de l’ocupació de l’edifici, la densitat d’ocupació s’estima 
en 20 m2 de superfície útil de vivenda per persona. 
La planta ha de disposar de dues sortides a dos escales diferents 
especialment protegides, és a dir, l’accés des de la zona comú de 
circulació fins a l’interior de l’escala ha de realitzar-se a través d’un 
vestíbul previ. Aquest vestíbul es podrà suprimir en el cas que 
l’escala estigui permanentment ventilada a l’exterior en cada planta 
amb una superfície mínima de 5 vegades l’amplada de l’escala. 
La distancia des de l’origen d’evacuació –porta d’accés de la 
vivenda- a una sortida de planta serà de 50m. L’alternativa 
d’evacuació ha d’estar als 25m des de l’origen d’evacuació.  

 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
L’edifici haurà de disposar de les següents instal·lacions: 

•Ascensor d’emergència: amb accés des de un vestíbul previ o 

situada en l’interior de l’escala especialment protegida. Dimensió de 

la cabina 1,1x1,4 m. 

•Columna seca, amb presa en les plantes parells i a partir de la 

vuitena en cada planta. 

•Extintors portàtils: situats a una distància màxima de 15m respecte a 

tot origen d’evacuació, 

•Il·luminació i senyalització d’emergència. 

•Detecció i alarma si l’alçada d’evacuació supera els 50m. 

•Ruixadors automàtics d’extinció si l’alçada d’evacuació supera els 

80m 

•Hidrant exterior. 

 

RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
L’edifici ha de garantir una estabilitat estructural durant 120 minuts –
R120- per a us vivenda i aparcaments, i 180 minuts –R180- per als 
locals comercials en planta baixa. 
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DB_SUA COMPLEMENTARI AL DB-SI. SEGURETAT EN 
FRONT AL RISC DE CAIGUDES 
Les escales d’us general hauran de complir les següents condicions: 
Graons: en trams rectes, l’estesa ha de mesurar 28 cm com a mínim 
i la tàbica 18,5 cm com a màxim. 
Trams: no es limita el nombre mínim de graons en un sol tram. 
L’alçada màxima que pot salvar un tram és de 3,2m. La seva 
amplada serà com a mínim de 1,0 m. 
Passamans: com a mínim a un costat de l’escala si no excedeix de 
1,2m. 
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