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planta baixa | 1:250

1. recepció, zona espera 53,36m2

2. espai de gestió  33,82m2

3. bloc de serveis 13,52m2

4. sala polivalent 80,00m2

5. neteja  01,65m2

6. magatzem  29,43m2

7. circulacions 43,10m2

8. escala protegida 16,61m2

9. espai sales o tallers 13,29m2 

10. porxo accés 06,26m2 

11. pati  27,49m2
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existent | obra nova
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-  
planta segona | 1:250
1. sala polivalent   55,20m2

2. espai sales i tallers 56,42m2

3. bloc serveis 08,90m2

4. neteja   00,60m2

5. magatzems 19,36m2

6. circulacions  62,15m2

7. escala protegida 12,45m2

Vestíbul amb marbres blancs i 
roigs originals recuperats

 

Nova solera de formigó sobre 
aillament i graves

 

Enfiladisses de fulla 
caduca que cobreixen 
tota la façana oest.

Nous murs ceràmics en el 
nucli d’escala i les mitgeres 
per complir amb les exigèn-
cies d’estabilitat a incendi.

Camp de captació fotovoltaic 
de 35 plaques amb una pro-
ducció anual de 14.224 kwh

Cobrició de vidre sobre 
perfileria metàl·lica 
automatitzada amb 
control de clima.

Aïllament interior de façanes 
existents amb morter hidròfug 
de de calç i suro

Coberta verda extensiva amb 
sedum i 25 cm d’aïllament 
tèrmic de cotó reciclat

Façana amb entramat lleuger de 
fusta amb revestiment continuo 
de morter de calç.

Instal·lacions protegides i 
insoronitzades. Sistema de 
clima amb bomba de calor  de 
cabal variable i renovació d’ai-
re amb UTA amb recuperador 
de calor.

Paviments
Es construeixen en sec, amb diverses 
capes d’aïllament per aconseguir les 
prestacions acústiques requerides i 
un linòleum d’acabat

Forjats nous 
Es consformen amb 
bigues de fusta 
laminada i un taulell de 
CLT de 8cm, aconse-
guint un forjat nervat 
unidireccional amb un 
comportament similar 
a l’existent molt més 
lleuger. 

Forjats existents
Es reforcen amb una 
capa de compressió 
de formigó lleuger 
estructural de 5cm. 
Puntualment es re-
forçarant les biguetes 
pretensades amb biga 
de fusta laminada

S’incrementa la venti-
lació nocturna a través 
dels patis i per l’entrada 
d’aire fred que es refrige-
rarà fent-lo circular per 
sota la solera

Captació solar per 
climatització passiva dels 
espais de circulació i les 
sales de reunió.
A la façana est es concen-
tren els usos amb càrrega 
tèrmica més elevada.

S’incorpora el màxim de 
vegetació possible amb 
una coberta verda, el pati 
posterior i enfiladisses 
a la façana oest, donant 
continuïtat al verd de 
l’interior d’illa existent. 
Aprofitem l’aigua de pluja.

-  
planta tercera | 1:250

1. sala polivalent   75,59m2

2. espai sales i tallers 33,25m2

3. bloc serveis 08,90m2

4. neteja   00,60m2

5. magatzems 05,32m2

6. circulacions  32,08m2

7. escala protegida 12,45m2

8. terrassa  41,78m2

- -
2 | accés principal. L’espai de gestió, el vestíbul, la recepció i la sala polivalent formen un espai continu amb el carrer. 3 | sala polivalent planta 3ª. Espai en relació al buit central i amb visuals a ambdues façanes; l’ampliació es realitza amb estructura de fusta prefabricada.

-  
secció longitudinal | 1:125   
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-  
secció transversal | 1:250 
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comportament ambiental  

hivern 

estiu 

naturalització 

-  
planta primera | 1:250
1. sala polivalent  55,20m2

2. espai sales o tallers 56,42m2

3. bloc serveis 08,90m2

4. neteja i vestuari 07,01m2

5. magatzem  12,92m2

6. circulacions  61,48m2

7. escala protegida  12,45m2

8. terrassa   44,70m2

-1 | façana c/Olzinelles. La intervenció a la façana passa per desdibuixar el nou volum integrant-lo amb l’edifici existent per ser un sol edifici.
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buidar

conduïm la llum i l’aire fins a les 
plantes inferiors buïdant el centre 

de l’edifici 

 
rehabilitar i ampliar

aprofitem al màxim la construcció 
existent, enderrocant només el que 

no és reutilitzable i l’ampliem només 
en un 40% amb materials de baix 

impacte

 
potenciar

mantenim la posició de l’escala 
principal i optimitzem els patis i 

l’estructura murària existents com a 
base de la nova proposta.

 
organitzar

el programa s’organitza amb tres fran-
ges al voltant de l’escala, generant un 
edifici intuïtiu i fàcil de fer funcionar: 
al centre els espais servidors i a les 

façanes els usos principals.

 
apropar

a la planta baixa, l’espai de gestió es 
col·loca en una posició estratègica 

al costat de l’accés i la recepció més 
gran i versàtil per ser utilitzada per 

múltples usos. la sala polivalent 
disposa d’accés independent.

COMSEMPRE
Proposta de rehabilitació del ‘Centre Social de Sants’
-

-  
resum superfícies
recepció                   53,4m2  (40m2)
espai de gestió              33,8m2  (36m2)
sala polivalent pb          80,0m2  (80m2)
3 sales polivalents      185,9m2  (240m2) 
espai sales o tallers    159,4m2  (225m2)
bloc serveis                   40,2m2  (80m2)
magatzems                   67,0m2  (70m2)
neteja i vestuari                9,9m2  (7m2)

escala protegida          53,9m2  (0m2) 
circulacions                198,8m2 (0m2)
instal·lacions                30,2m2  (0m2) 

TOTAL SUP.ÚTIL       914,4 m2  (778m2)
TOTAL SUP.CONS  1041,5 m2 (1000m2)
EDIFICABILITAT     1052,3 m2 (<1060,8m2)


