LABORATORIS FÀBRICA SEAT

003

Districte Sants-Montjuïc
Adreça: Número 2 de la Zona Franca, 25

Projecte que li afecta:
Barcelona Zona d'Innovació

Nivell de protecció:
B:Béns Culturals d'Interès
Local
- Manteniment integral de les
parts arquitectòniques i elements
decoratius originals.
- Qualsevol canvi d'ús ha de
permetre el manteniment de la
tipologia.
- Qualsevol intervenció requerirà
la realització d'una memòria
d'investigació i recerca històrica
que justifiqui i documenti les parts
originals, defineixi les
modificacions posteriors, i la seva
integració amb la proposta
sol·licitada.

Font: Fitxa del Catàleg de
Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.

Projecte original: Rafael Echaide Itarte i César Ortiz-Echagüe, arquitectes
Època: 1959-60
Estil: Neoracionalista
Ús Original: Laboratori
Descripció:
Edifici de planta rectangular, aïllat, format per planta baixa més dues plantes pis. El
nombre de plantes estava definit per l'ús original de l'edifici: laboratori de control de
qualitat de materials, format per tres seccions corresponents cadascuna a mecànica, a
física i a química. Les façanes laterals són de maó massís, material amb què els
arquitectes autors del projecte començaven a treballar i que integraren com a solució
tècnic estructural als seus projectes d'inici de la dècada de 1960. Tant la façana principal
com la posterior (nord i sud respectivament), són murs cortina de perfils d'acer laminat
amb àmplies superfícies de vidre, murs dividits per columnes de les quals, cada dues,
corresponen una a un pilar de formigó i l'altra amaga les canalitzacions. En el cas de la
façana sud i per tal de controlar els efectes solars, es col·loca, a una distància de la
façana d'1 m., un "brise-soleil" de fibrociment que es regula des de l'interior. La
temperatura es regula mitjançant aire condicionat que està instal·lat entre el fals sostre
(plaques de guix) i el forjat superior, la circulació és paral·lela a l'exterior i el retorn es
produeix seguint el corredor central.
El disseny de l'escala que uneix les diferents plantes és exactament el mateix que el de
l'escala de l'edifici de formació que SEAT té al passeig Zona Franca.
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona.
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