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CONNEXIONS
Quatre vies importants permeten arribar fins al nucli de Castelldefels. L’autopista C32 que s’inicia a Barcelona i va 
fins l’altra capital catalana Tarragona; l’autovia, que desemboca a l’autopista abans d’endinsar-se las túnels del 
Garraf; la nacional II, que s’ha transformat ja en avinguda dins el nucli urbà per la implantació de les vies ràpides; 

i les lines de rodalies de Barcelona. Els trens d’alta velocitat també circulen per aquestes vies però sense aturada.

XOC DE TRAMES
A castelldefels trobem ordenacions de diferents tipus. Al nucli més antic trobem una ordenació tipus eixam-
ple; amb uns carrers projectats de manera ortogonal configurant tot el casc. A mesura que ens apropem 
a muntanya, esdevé la ciutat jardí: carrers serpentejats i cases unifamiliars colonitzen aquesta zona. I final-
ment, l’eixample residencial. Aquest es desenvolupa principalment a la linea de costa. La topografia permet 
una trama ortogonal però amb moltes obertures i espais degut al tipus de construcció existent: edificis aïllats. 

GRA
A Castelldefels predominen les construccions de blocs aïllats o cases unifamiliars. És per aques-
ta raó que aquesta població es caracteritza pel gra petit que s’estén per tota la zona costera i la vall 
del Parc Natural del Garraf. Un gra més compacte es troba al nucli del poble, a l’antic casc urbà.

USOS

ELEMENTS TOPOGRÀFICS
La població de Castelldefels es situa entre uns elements demogràfics de gran embergadura. Per la ban-
da ponent, trobem el Parc Natural del Garraf; per orient, l’extensió de camps de cultiu; i pel sud, la lin-
ia de costa. Això ha fet que la població s’estengués seguint la linea costera fins els massissos del Garraf.

ESPAIS PÚBLICS DE RELACIÓ
El centre urbà de Castelldefels és l’ambit de tota la població on es concentren més usos ter-
ciaris i dotacionals, i per tant, on es genera més moviment popular. Per això, és en aques-
ta zona i convivint amb la topografia, on apareixen més parcs urbans i buits de’edificació. 

Biblioteques
Centres de lleure i cultura
Centres de salut

Escoles infantils
Col·legis
Ensenyança secundària
Ensenyança universitària

Camps esportius
Geriàtrics

Castelldefels va ser en el seu principi, una població for-
mada per una sèrie de masies disperses. Fins el segle 
XX no va tenir una autèntica estructura urbana. Amb el 
creixement económic de la ciutat de Barcelona i la popu-
larització de l’automòbil, Castelldefels es convertí en lloc 
d’estiueig de molts barcelonins a mitjans dels anys 1950. 
En 1957 havia més de 40 urbanitzacions en construcció.

Población   62 250 habitantes
Densidad  4.836,8 hab/km2

Població per grups d’edats

De 0 a 14 anys.........................................10.735 habitants
De 15 a 65 anys.......................................44.430 habitants
De 66 a 84 anys ........................................6.257 habitants
+ de 85 anys ................................................828 habitants

Creixement de la població. Taxa bruta /1.000 habitants

Taxa bruta de natalitat................................................12,74
Taxa bruta de mortalitat...............................................5,80 
Creixement natural.......................................................6,94
Creixement  migratori.................................................-1,50
Creixement total............... ...........................................5,44

Habitatges familiars. Per tipus. 2001

Principals .................................................................16.585  
Secundaris ................................................................5.640
Vacants .....................................................................2.966 
 Altres ............................................................................692 
 Total .........................................................................25.891

Sectors econòmics

Superfície agrària. Hectàrees. 1999
Terres llaurades.....................................................24

Caps de bestiar. 1999
Porcins..................................................................27

Construcció d’habitatges. 2010
Habitatges iniciats de protecció oficial...............160
Habitatges iniciats.................................................31

Equipaments turístics. 2010
Hotels....................................................................24
Places d’hotels..................................................1874
Càmpings................................................................1
Places de càmping...........................................1517
Turisme rural............................................................0

Cultura i esports

Biblioteques
Pública......................................................................1
Privada......................................................................2

Espais esportius
Pavellons..................................................................3
Pistes poliesportives..............................................32
Camps poliesportius................................................6
Sales esportives.....................................................51
Piscines cobertes....................................................6
Pistes d’atletisme....................................................0
Altres equipaments.............................................398

Castelldefels està situat a la provincia de Barcelona i és la última població en direcció Sud de la co-
marca del Baix LLobregat, entre el delta del riu que porta aquest nom i el Massís del Garraf. Limita 
d’Est a Oest amb la linia de la costa, d’uns 5 Km. de longitut, amb el mar Mediterrani, i de Nord a 
Oest amb els primers relleus del Garraf. Els límits administratius coincideixen al Nord i a l’Est amb la 
població de Gavá, i a l’Oest amb la de Sitges. 

Castelldefels és municipi perifèric de Barcelona i se comunica amb la gran ciudad per carretera 
mitjançant la comarcal C-245, la C-31 (Autovia de Castelldefels) i la C-32 (Autopista lliure de peatje 
des de Barcelona fins Castelldefels). Disposa de dues estacions de ferrocarril: una al Centre Urbà 
(Castelldefels Poble), i altre a la Platja (Castelldefels Platja o Apeadero de Castelldefels). Totes dues 
formen part de la mateixa linia de ferrocarril Barcelona-Villanova i la Geltrú. Disposa també d’una linia 
d’autobús per carretera fins Barcelona Ciutat, que juntament a l’Aeroport Internacional del Prat de 
Llobregat, a 7 Kms por la C-31, completan les comunicacions amb la ciutat.

L’ extensió del termini municipal de Castelldefels abarca les 1.274 hectàrees, de les quals més de la 
meitat están urbanitzades; i altres 427 es dediquen a sòl urbà residencial, el que representa el 34% 
del total.

Castelldefels va ser en principi, una població formada per una sèrie de masíes disperses. Fins el segle 
XX no va tenir una autèntica estructura urbana. Amb el desenvolupament econòmic de la ciutat de 
Barcelona i la popularització de l’automòbil, Casteldefels es convertí en lloc d’estiueig  de molts bar-
celonins a mitjans dels anys 1950. En 1957 havia més de 40 urbanitzacions en construcció.
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El sector a desenvolupar es troba al 
cor de tot l’ambit urbà de Castellde-
fels. Rodejat per les diferents trames 
que configuren la població, el cam-
pus de la UPC del Baix Llobregat 
funciona com un àmbit aïllat aliè al 
context que li rodeja; sense estab-
lir cap mena de relació contundent 
amb el nucli existent. El llac de l’Olla 
actua com coixí i fre de la ciutat cap 
al campus, enfatitzant així el carac-
ter solitari del solar. Aquest caràcter 
autista respon al usos que es desen-
volupen al solar; un àmbit d’estudi i 
concentració per alumnes i profes-
sionals.

Aquesta és la proposta de l’actual 
projecte de campus. El plantejament 
es resol de manera axial i simètri-
ca, tant en moviment com en usos, 
deixant un únic espai com obert i de 
relació. VIES

El campus del Baix Llobregat de la UPC està projec-
tat per funcionar peatonalment. L’accés rodat és restrin-
git per funcions de càrrega i descàrrega i altres permeses.  

ESQUEMA DE BUITS EXISTENTS
Els eixos i carrers marcats perden la seva identitat per pasar a confor-
mar una amalgama d’espais buits que rodejen tot el campus universitari. 

ESQUEMA DE BUITS EXISTENTS
Els eixos i carrers marcats perden la seva identitat per pasar a conformar 
una amalgama d’espais buits que rodejen tot el campus universitari. 

USOS

Universitari Investigació Camps esportius

Biblioteca Habitatge Col·legis
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1. ESCISSIÓ DEL MUNICIPI PER LES INFRAESTRUCUTRES - MILLORA DE LES CONNEXIONS I ACCES-
SOS DEL MUNICIPI AL CAMPUS UNIVERSITARI

2. BUIT D’ORDENACIÓ URBANA- EXTENSIÓ DE LA TRAMA URBANA I RECONEIXEMENT I RESPECTE 
PER L’ENTORN

3. MANCA DE CONSTRUCCIÓ AL CAMPUS - PROPOSTA DE PROJECTES PER COMPLETAR EL CAM-
PUS UNIVERSITARI I EL BUIT A TOT EL MUNCIPI

4. FALTA D’ESPAIS PÚBLICS  - PROPOSTA DE DIFERENTS TIPUS D’ESPAIS PÚBLICS I DE 
RELACIÓ; TANT PEL CAMPUS COM PEL MUNICIPI

INTERVENCIÓ

Potenciar al màxim els punts positius analitzats i millorar els negatius.

Es proposa doncs;
 
 Entorn natural d’interés. 
 Aprofitar l’entorn natural per benefici de l’ordenació.
 
 Situat a prop de nuclis consolidats (Barcelona, Castelldefels, Sitges). 
 Proposar usos que serveixin per aquests nuclis ja consolidats. 

 Distància suficient per preservar l’ambit d’una certa tranquil·litat
 Controlar els accessos a l’àmbit del campus.

 Estableix una malla sobre el terreny.
 Expandir la malla fins la ciutat consolidada per esta

 Diferència de cotes respecte diferents punts de l’ambit.
 Diferència d’espais per ús de tots els usuaris i habitants.

 Caràcter peatonal.
 Caràcter de campus universitari i zona de lleure pel peató.

 Comunicació dolenta amb la resta de nuclis (principalment, Castelldefels).
 Millora dels carres que connecten amb el nucli de Castelldefels.

 Accés restringit a la majoria d’edificis.
 Millora dels espais al voltant dels edificis per donar un caràcter  
 més obert.

 Manca d’espais de relació.
 Proposta de diferents tipus d’espai per diferents activitats i usaris.

 Definició dolenta de l’únic espai de relació.
 Definició pels edificis dels espais de relació. Usos que donin a  
 aquestos espais.

 Usos tancats i hermètics
 Proposta de programes més socials i oberts que interactuïn amb  
 els número màxim d’usuaris.

CONCLUSIÓ

Rere l’anàlisi efectuat de l’ambit on treballem, cal destacar les mancances i virtuts 
de la ubicació per tal d’efectuar la proposta.

Tenim doncs;
 
 Entorn natural d’interés
 
 Situat a prop de nuclis consolidats (Barcelona, Castelldefels, Sitges)

 Distància suficient per preservar l’ambit d’una certa tranquil·litat

 Estableix una malla sobre el terreny

 Diferència de cotes respecte diferents punts de l’ambit

 Caràcter peatonal

 Comunicació dolenta amb la resta de nuclis (principalment, Castelldefels)

 Accés restringit a la majoria d’edificis

 Manca d’espais de relació

 Definició dolenta de l’únic espai de relació

 Usos tancats i hermètics
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L’ordenació pretén millorar les connexions entre el campus universitari i la ciutat de Castelldefels. Degut 
l’ampli ventall d’usuaris que faran ús d’aquestes noves vies; s’ha buscat introduïr tots els tipus de mitjans de 
transport convencionals: cotxes, motos, bicicletas i usuaris que van a peu. 
D’aquesta manera, el campus universitari es converteix també en zona per passejar i per tant, zona lúdica 
de molts més usuaris dels estrictament matriculats.

A més, la convinació d’usos al nou campus (usos públics) contribueix a la idea de projectar un espai per a 
tota la ciutat. No es planteja ampliar el programa universitari exclusivament, sino de dotar de vitalitat els 
espais buits mitjançant els usos dels edificis. 

La zona verda de l’estany actua de coixí entre els habitatges familiars dels voltants i la zona del campus, 
encara que les entrades i sortides queden més reforçades pel nou projecte de vies; facilitant el moviment i 
circulació i per tant, l’ús d’aquest nou espai.

PFC
TRIBUNAL Joaquim Español - Félix Pardo - Luís Alegre - Jordi Carbonell AUDITORI al nou disseny del CAMPUS UNIVERSITARI del Baix LlobregatOctubre 2012

ORDENACIÓ
PROPOSTA d’ORDENACIÓ

Planta ordenació Vistes maqueta 04E: 1/3 000ETSABARCELONA
0 1500 6000

Azahara Plaza Colodro  
GRUP  Joaquim Español  



Assolejament Juny 12.00 h
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Assolejament Gener 14.00 h

Assolejament Gener 10.00 h

Per la nostra cultura i el nostre clima; el sol i la seva llum són 
elements imprescindibles a l’espai urbà. Però tant important és  
aconseguir aquest sol com poder resguardar-se d’ell quan pica 
fort. 
Al no disposar d’edificis molt alts, les ombres aconseguides no 
són molt agraïdes per l’estiu; pel que el mobiliari urbà de protec-
ció solar serà una eina indispensable en aquest campus univer-
sitari.

Assolejament Juny 10.00 h

Assolejament Juny 18.00 h

JERARQUIA DE VIARI

El campus passaria a funcionar com una malla que s’extén sobre 
el territori. Dins d’aquesta malla, dos carrers donarien accés ro-
dat controlat per efectuar les labors de càrrega i descàrrega, com 
també donarien resposta a la movilitat en bicicleta. La resta de 
carrers, funcionen de manera peatonal (l’accés de vehicles rodats 
estaria restringit).

ESPAIS LLIURES

La jerarquia d’espais lliures enfatitza la idea de malla que organitza 
el campus. Una sèrie d’espais de menor dimensió van apareixent 
entre les facultats i edificis d’empreses per donar resposta a una 
necessitat inmediata de l’usuari del campus. En canvi, els espais 
principals apareixen a prop del eixos articulador; i es on els usos 
més públics tenen lloc, per donar resposta a l’usuari no solament 
del campus, sino també de la ciutat.

PLE

La disposició dels edificis en una quadrícula permet entendre 
la disposició de la malla. Al no tenir un projecte molt compacte, 
s’aprofiten els espais intersicials dels edificis per poder fer una 
proposta equivalent d’espai buit; espai que cal en un campus uni-
versitari.

PROGRAMA

Investigació

Universitat

El campus del Baix Llobregat es troba entre Castelldefels, Sitges i 
Barcelona. Tots ells són coneguts per la seva trajectòria artística; 
especialitat en galeries de pintura, en cinema i art modern respec-
tivament. A més, l’entorn paisatgístic té un especial interés per la 
seva fauna i flora autòctona.
És per això que la proposta de nous usos va en aquesta direcció; 
completar el campus tecnològic amb altres universitats dedicades 
al món artístic i usos que s’aprofitin de l’entorn natural. Els usos 
propos

· Auditori municipal
· Menjadors universitaris 
· Edifici pabelló universitari i Rectorat 
· Escola de cinema - Belles Arts
· Escola d’enginyeria forestal
· Laboratoris
· Empreses

Equipaments públics

Residència

AA’ AA’

BB’ BB’

CC’ CC’

DD’ DD’

Secció TT’

Secció DD’

Secció CC’

Secció BB’

Secció AA’

PFC
TRIBUNAL Joaquim Español - Félix Pardo - Luís Alegre - Jordi Carbonell AUDITORI al nou disseny del CAMPUS UNIVERSITARI del Baix LlobregatOctubre 2012

ORDENACIÓ
ESTUDI d’ORDENACIÓ

Planta situació Seccions gen-
erals Esquemes d’intervenció 05E: 1/1 500ETSABARCELONA

0 750 5000

Azahara Plaza Colodro  
GRUP  Joaquim Español  



Vista 01

Vista 06

Vista 02 Vista 03 Vista 04 Vista 05

Vista 06

Vista 02

Vista 03

Vista 04
Vista 05

El projecte de reordenació del campus universitari del Baix Llobregat busca, principalment, establir una bona relació amb 
el cotext edificat. L’entorn més inmediat està constuit principalment per blocs d’apartaments o cases unifamiliars, contruc-
cions de baixa densitat. És per això que el campus es desenvolupa en tres grans bosses d’usos; el residencial, el més 
universitari estrictament dit (facultats i centres d’investigació) i la part més social i pública.
El perímetre d’aquest campus, més enllà del llac que rodeja els usos més docents, concentra la part residencial del pro-
jecte; relacionant-se amb els edificis veïns i concentrant aquest tipus d’ús a la part més tranquila de l’ordenació.

A la part oest, més propera al canal olímpic, es condensa tota la bossa del campus docent i empreses d’investigaciò. ës 
aquí on apareixen els petits espais públics destinats als usuaris d’aquests edificis; concentrats en poder acollir a la gent que 
ha de fer petits descansos entre classes o laborals. 

Com articulació de tot el campus, al cor d’aquest es situa la part més pública. Es concentra l’auditori, la biblioteca, con-
servatori de música, i l’edifici polifuncional. És on els espais públics agafen més dimensió per tal d’acollir un número major 
de gent, ja que els usos dels edificis així ho requereixen. És a més, el punt d’arribada de quasi totes les vies d’arribada al 
campus universitari del Baix Llobregat.
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La secció dels carrers del campus universitari no acabaven de tenir una definició clara. Ho-
mogeneïtzant-los i establint una jerarquia entre ells mitjançant paviments, arbres i mobiliari 
urbà, s’acaba de consolidar la malla que configura tot el projecte.

Són els carrers perimetrals els que absorbeixen tot el trànsit rodat, i per tant, tenen una sec-
ció més amplia i completa; permeten la circulació també de peatons i bicicletes.

Dins la malla, existeixen dos carrers principals perpendiculars entre ells, que també acullen 
la circulació en bicicleta; permeten de manera restringida l’entrada rodada al campus.

Agafant la secció existent de l’eix principal del campus; es resolen tots els carrers de la 
malla: un camí peatonal rodejat per parterres que es troben tallats per donar accés als 
edificis construïts. Així, els carrers es converteixen en espais dedicats a l’usuari no tan sols 
per circular, sino també per conviure i establir relacions socials. 

“Lugares dónde crear nuevas relaciones colectivas y sucedan experiencias sociales, icluso 
inesperadas. Lugares nuevos y sin historia o transformaciones de otros existentes para 
ponerlos al día conservando su identidad” Elias Torres
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PAVIMENT

Per resoldre l’espai públic utilitzarem paviment prefabricat de formigó. D’aquesta man-
era, tant la construcció com el manteniment serpa molt més fàcil; amés de respectar la 
situació actual ón ja trobem aquest tipus de paviment. 

Utilitzarem paviment de la casa GLS PREFABRICATS que amb un mateix material, tenim 
diferents mides i diferents textures per cada zona a pavimentar. 

- Pels carrers peatonals utilitzarem llambordes de 20*10*06 cm  de color gris.

- Per les places petites utilitzarem lloses de 40*20*08cm, de color gris clar. 

- Per l’espai principal, utilitzarem lloses de 100*50*12cm de color perlamix.

VEGETACIÓ

En aquest aspecte, mantenim la vegetació existent al lloc, ja que considerem que gran 
part d’aquesta ha crescut allà de forma natural; pel que si no s’efectuarà un procés de 
sustitució, sino, com a molt, de translació i repoblament.

Els arbres emprats per l’aliniació de carrers són acàcies. Aquestes són de fulla caduca, 
permeten l’entrada de llum a l’hivern i ombres a l’estiu.

Als espais de places petites trobarem els lledoners. Aquests tenen fulla tot l’any, ambi-
entant així la plaça i configurant-la espaialment.

Als espais més grans, sòfores i pins apareixen per acabar de configurar tot l’espais.

IL·LUMINACIÓ

Les llums puntuals configuraran tot el sistema del campus universitari. La casa B-Lux és la que donaria 
resposta a la demanda lumínica del projecte.

- Pels carrers, Topa de B-Lux. Consisteix en un pal de llum de 3.5m d’alçada que il·lumina la part devan-
tera i la part posterior del seu inmediat entorn.

- Els ponts que creuen damunt del riu quedaran il·luminats per llums laterals, recolçades sobre el mur 
de barana.

- Les places verticals comptaran amb llums més potents que permetin il·luminar els grans espais que 
conformen.
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Yale British Art Center. Louis Isidore Kahn

Salk Institue, la Jolla. Louis Isidore Kahn

Fair & Exhibition Hall, Paris Nord. Lacaton & Vassal

Ens centrem ara en l’entron més inmediat de l’auditori proposat al Campus Uni-
versitari del Baix Llobregat. L’espai que dóna l’entrada principal (la que prové de 
l’estació de ferrocarril de Castelldefels) és el més gran del campus, i queda definit 
per edificis de caràcter públic i dinàmic. A l’altra banda, trobem un altre espai definit 
per l’entrada principal a l’edifici del campus i per l’entrada a un altre edifici públic 
del campus. Aquest espai és de dimensions més acotades que l’anterior, però a la 
vegada, molt més obert cap l’espai del Llac del Campus. Trobem doncs, dos tipus 
d’espais molt diferents entre ells capaços de donar entitat diferenciadora al campus, 
i contenir diferents tipus d’activitats. 

REFERÈNCIES

Per poder resoldre l’edifici amb les primeres idees concebides, les referències que 
s’han buscat han ajudat a clarificar la resolució del projecte. Un dels primers arqui-
tectes consultats ha sigut Louis I. Kahn. Els estudis de llum, la resolució dels espais 
interiors i façanes i la seva entrega amb el context on es troben els seus edificis, fa 
d’aquest arquitecte un tema de continua consulta i aprenetatge. 
En aquest particular cas, he consultat de manera més exhaustiva dues de les seves 
obres:
la primera de totes va ser el SALK INSTITUTE a la Jolla, a California. Pel programa 
a projectar, és un projecte amb certes coincideixes amb el que es fa a el Baix Llo-
bregat: part residencial, part més hermètica dedicada a la investigació o docència i 
laboratoris. A més a més, el projecte resol, a meu parer, de forma molt hàbil, l’espai 
públic de relació. La manera de resoldre, a nivell arquitectònic, els edificis (plantes 
d’instal·lacions, jàsseres void, etc.) també ha estat objecte d’estudi per la ressolució 
del projecte de l’auditori.

El segon projecte que m’he fixat d’aquest arquitecte ha estat la Yale British Gallery.  
Principalment, la resolució de la façana ha estat l’aspecte més estudiat d’aqust edi-
fici. El concepte d’ensenyar els mòduls estructurals i fer d’això, el ritme que marca la 
façana són idees que s’han portat a l’edifici projectat al campus del Baix Llobregat.

Finalment, un projecte de Lacaton&Vassal, arquitectes experts en l’utilització del 
material d’Uglass, ha sigut objecte d’estudi degut, precisament, per l’utilització 
d’aquest material com a protecció solar. La quantitat de textures que es poden do-
nar a una llarga façana amb un mateix material són idees que també han arribat fins 
a Castelldefels.
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L’auditori té unes dimensions de 40 m x 67.90 m (coberta) i 33.50m 
x 60.50 m (plantes) sobre el pla que conforma el sòl del nivell del 
campus; i unes dimensiones de 43.50m x 132.70 m a la planta 
soterrada. És en aquesta planta on l’edifici agafa les mesures de 
carrer a carrer, ocupant tot l’espai del desnivell conformant un front 
en aquesta cota del llac. 
Les plantes superiors es redueixen deixant a la part davantera del 
projecte un espai ample propi de l’edifici: “la plaça de l’auditori”.
Aquesta plaça està foradada per donar lloc als usos més públics 
del projecte: el bar, un teatre obert i la sala d’exposicions. El major 
moviment d’usuaris es produiria en aquest punt de l’edifici.
A les plantes superior és on el vidre agafa més protagonisme; man-
tenir eixos visuals i aprofitar-se de les visuals cap al context existent 
han sigut idees del projecte desde l’inici d’aquest.
La idea de fer una capsa sostinguda com a protecció solar respon 
a la idea de límit que es vol donar a tot el campus universitari. 
L’arribada de tots els edificis veïns del campus a terra de manera 
tan clara i definida, ha fet que aquest projecte s’aixequés per deixar 
passar les visuals i per tant, desfer aquest límit; marcant-lo tan sols 
pel desnivell existent a la zona. 
El forat d’aquesta plaça, permet connectar el desnivell, i per tant, 
ajudar a diluir encara més, el límit del campus.
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2.01   ZONA DOCENT....................................................................................1161.46 m2
2.02   Passadís control sobrescenari................................................................... 90.00 m2
2.03   Recepció zona docent............................................................................... 66.65 m2
2.04   Magatzem control escenari....................................................................... 85.90 m2
2.05   Montacàrregues hidràulic...........................................................................14.80 m2
2.06   Lavabos x2................................................................................................. 32.70 m2
2.07   Pati............................................................................................................. 33.63 m2
2.08   Passadís serveis.........................................................................................73.16 m2
2.09   Passadís usuaris auditori..........................................................................130.90 m2
2.10   Vestíbul escales.......................................................................................... 95.54 m2
2.11   Aula............................................................................................................. 87.85 m2
2.12   Aula............................................................................................................. 87.85 m2
2.13   Aula............................................................................................................. 87.85 m2
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1.01   ZONA ADMINISTRATIVA........................................................................997.60m2
1.02   Entrada insonoritzada...................................................................................9.50 m2
1.03   Sala de control de llum i so........................................................................ 42.55 m2
1.04   Sobrescenari. Entrada de llum natural o pantalla llumínica (doble espai)
1.05   Montacàrregues hidràulic...........................................................................14.80 m2
1.06   Lavabos x2..................................................................................................33.63 m2
1.07   Magatzem - habitació de la neteja.............................................................32.70 m2
1.08   Passadís serveis.........................................................................................73.16 m2
1.09   Passadís usuaris zona administrativa.......................................................130.90 m2
1.10   Vestíbul escales.......................................................................................... 95.54 m2
1.11   Sala de treball............................................................................................ 87.85 m2
1.12   Despatx i zona de secretaria..................................................................... 87.85 m2
1.13   Sala de reunions......................................................................................... 87.85 m2
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+0.25 m

+0.00 m +3.80 m

+3.65 m+3.65 m

+4.00 m

+3.80 m

+4.20 m

PLANTA BAIXA - ACCÉS..............................................................................1116.40 m2 
b.01   Graderia fixa auditori.................................................................................293.05 m2
b.02   Sala d’exposicions (doble alçada)............................................................164.40 m2
b.03   Foyer - Vestíbul.........................................................................................466.40 m2
b.04   Recepció de serveis i mercaderies..........................................................112.50 m2
b.05   Montacàrregues hidràulic...........................................................................14.80 m2
b.06   Lavabos x2................................................................................................. 32.70 m2
b.07   Magatzem - habitació de la neteja ........................................................... 33.63 m2
b.08   Passadís serveis.........................................................................................73.16 m2
b.09   Passadís usuaris auditori..........................................................................130.90 m2
b.10   Vestíbul escales.......................................................................................... 95.54 m2
e.01   Porxo entrada serveis i mercaderies..........................................................54.07 m2
e.02   Coberta tancament Uglass
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+0.25 m

+0.00 m +3.80 m+3.80 m

+0.25 m+0.25 m

PLANTA SOTERRADA....................................................................................4445.00 m2
s.01   Sala Auditori..............................................................................................305.63 m2
s.02   Escenari.....................................................................................................196.62 m2
s.03   Sala d’exposició.........................................................................................164.40 m2
s.04   Retroescena..............................................................................................301.20 m2
s.05   Montacàrregues hidràulic...........................................................................14.80 m2
s.06   Passadís serveis .........................................................................................73.16 m2
s.07   Sala màquines de climatització................................................................111.10 m2
s.08   Lavabos per actors / conferenciants x2......................................................32.70 m2
s.09   Camerins / vestuaris i dutxes......................................................................52.50 m2
s.10   Menjador conferenciants.............................................................................59.50 m2
s.11   Sala de descans..........................................................................................34.10 m2
s.12   Recepció auditori.........................................................................................53.90 m2
s.13   Instal·lacions i sales de neteja.....................................................................80.55 m2
s.14   Magatzem...................................................................................................50.00 m2
s.15   Arxiu.............................................................................................................50.80 m2
s.16   Botiga .........................................................................................................75.00 m2
s.17   Foyer..........................................................................................................610.10 m2
s.18   Escenari i graderia oberta.........................................................................274.82 m2
s.19   Lavabos públics x2......................................................................................20.35 m2
s.20   Despatxos x2...............................................................................................24.05 m2
s.21   Cuina del bar...............................................................................................36.75 m2
s.22   Brosses........................................................................................................11.95 m2
s.23   Bar.............................................................................................................467.86 m2
e.01   Espai exterior. PATI....................................................................................926.25 m2
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Imatges de la maqueta Auditori 1/200
Els materials de la maqueta són cartró blanc pels paraments horit-
zontals i fusta de balsa pels tancaments verticals. Els vidres estan 
fets amb una fulla transparent, i la façana d’uglass està represen-
tada per metacrilat matisat. 

Imatge de la maqueta Auditori 1/200 - Alçat Est Imatge de la maqueta Auditori 1/200 - Vista Interior de la sala Imatge de la maqueta Auditori 1/200 - Vista 2ª planta
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PLANTA COBERTA

Pòrtic 02 Pòrtic B - E

Pòrtic 03 - 08 -10
Pòrtic C - D

Pòrtic 04 - 05 - 06 - 07 Pòrtic F

Pòrtic 02 Pòrtic B - E

Pòrtic 03 - 08 -10 Pòrtic C - D

Pòrtic 04 - 05 - 06 - 07 Pòrtic F

Pòrtic 02 Pòrtic B - E

Pòrtic 03 - 08 -10 Pòrtic C - D

Pòrtic 04 - 05 - 06 - 07 Pòrtic F

Pòrtic 02 - 11 - 13 - 17 Pòrtic B - F

Pòrtic 03 - 08 -10 Pòrtic C - D

Pòrtic 04 - 05 - 06 - 07 Pòrtic E

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTES D’ACER
PLANTA COBERTA                     5.90 KN/m

2

PES PROPI                      2.20 KN/m
2

 Forjat colaborant          2 KN/m
2
 

 Estructura forjat (10%)        0.2 KN/m
2

CÀRREGA PERMANENT                       2.3 KN/m
2

 Paviment  Paviment de formigó 40 mm    0.8 KN/m
2
  

 Capes de coberta per control tèrmic    1.5 KN/m
2

SOBRECÀRREGA D’ÚS
 G1 Coberta accessible no transitable < 20º      1 KN/m

2

SOBRECÀRREGA DE NEU     0.4 KN/m
2

PLANTA SEGONA                     8.80 KN/m
2

PES PROPI                      2.20 KN/m
2

 Forjat colaborant          2 KN/m
2

 Estructura forjat (10%)        0.2 KN/m
2

CÀRREGA PERMANENT                    1.60 KN/m
2

 Paviment Paviment de formigó polit 40 mm     0.8 KN/m
2

 Envaneria Cartró guix                        0.5 KN/m
2

 Fals sostre     0.15 KN/m
2

 Instal·lacions         0.15 KN/m
2

SOBRECÀRREGA D’ÚS
 C3 Zona lamb lliure moviment de persones                  5.00 KN/m

2

PLANTA PRIMERA                     8.80 KN/m
2

PES PROPI                      2.20 KN/m
2

 Forjat colaborant          2 KN/m
2

 Estructura forjat (10%)        0.2 KN/m
2

CÀRREGA PERMANENT                    1.60 KN/m
2

 Paviment Paviment de formigó polit 40 mm     0.8 KN/m
2

 Envaneria Cartró guix                        0.5 KN/m
2

 Fals sostre     0.15 KN/m
2

 Instal·lacions         0.15 KN/m
2

SOBRECÀRREGA D’ÚS
 C3 Zona lamb lliure moviment de persones                  5.00 KN/m

2

PLANTES DE FORMIGÓ
PLANTA BAIXA                   10.75 KN/m

2

PES PROPI                      4.15 KN/m
2

 Llosa alveolar RR-15/120   2.75 KN/m
2

 Capa de compressió de 5cm   1.40 KN/m
2

CÀRREGA PERMANENT                    1.60 KN/m
2

 Paviment Paviment de formigó polit 40 mm     0.8 KN/m
2

 Envaneria Cartró guix                        0.5 KN/m
2

 Fals sostre     0.15 KN/m
2

 Instal·lacions         0.15 KN/m
2

SOBRECÀRREGA D’ÚS
 C3 Zona lamb lliure moviment de persones                  5.00 KN/m

2

                    13.26 KN/m
2

PES PROPI                      6.66 KN/m
2

 Llosa alveolar RR-40/120   5.26 KN/m
2

 Capa de compressió de 5cm   1.40 KN/m
2

CÀRREGA PERMANENT                    1.60 KN/m
2

 Paviment Paviment de formigó polit 40 mm     0.8 KN/m
2

 Envaneria Cartró guix                        0.5 KN/m
2

 Fals sostre     0.15 KN/m
2

 Instal·lacions         0.15 KN/m
2

SOBRECÀRREGA D’ÚS
 C3 Zona lamb lliure moviment de persones                  5.00 KN/m

2

PLANTA BAIXA

Pòrtic 12 - 14 - 15 - 16 - 18 Pòrtic G
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FORJAT COL·LABORANT
L’estalvi en l’optimització de masses i estructures ha portat a solucionar el forjat 
amb la tecnologia dels forjats compostos d’acer i formigó, els forjats col·laborants. 
Canto forjat: 14 cm
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30cm x 40cm

Mur de formigó armat - Contenció de terres
30cm 

PÒRTIC DIRECCIÓ PRINCIPAL

PLANTA FONAMENTS FORMIGÓ ARMAT

PLANTA BAIXA

PÒRTIC DIRECCIÓ PRINCIPAL

PÒRTIC DIRECCIÓ PRINCIPAL

PÒRTIC DIRECCIÓ SECUNDÀRIA

Pilar
45cm x 45cm

Pilar
45cm x 45cm

Pilar
45cm x 45cm

Pilar
45cm x 45cm

Pilar
45cm x 45cm

40cm x 50cm 40cm x 50cm 40cm x 50cm 40cm x 60cm Voladiu
30cm x 40cm

Jàssera
40cm x 50cm

Jàssera
40cm x 65cm

Jàssera
40cm x 50cm

Jàssera
40cm x 65cm

Voladiu
30cm x 40cm

Voladiu
30cm x 40cm

Voladiu
30cm x 40cm

El tipus de forjat es soluciona amb lloses alveolars que, segons la llum que cobreixen, 
tenen un cantell o un altre (15 i 40 cm de llosa + 5cm de capa de compressió de for-
migó). Per tal de guardar aquesta diferència, les jàsseres disposen de mènsules on es 
recolzen les lloses.

Per resoldre el forjat, la casa RUBIERA PREFABRICADOS disposa de material pels req-
ueriments que el projecte necessita. 
Dos tipus de lloses resoldran tota la planta d’estructura. Són els següents tipus:
  

PFC
TRIBUNAL Joaquim Español - Félix Pardo - Luís Alegre - Jordi Carbonell AUDITORI al nou disseny del CAMPUS UNIVERSITARI del Baix LlobregatOctubre 2012

AUDITORI
ESTRUCTURA - PLANTES FORMIGÓ

Plantes estructurals formigó    
Pòrtic detall 19E: 1/ 250ETSABARCELONA

0 125 1000

Azahara Plaza Colodro  
GRUP  Joaquim Español  



1306.55 KN

1428.09 KN

204.57 KN

27.02 KN

76.66 KN

220 KN

329 KN

53 KN

86.42 KN
144.32 KN

201.07 KN

33.75 KN

7.1 KN

22.5 KN 22.5 KN

18 KN 18 KN22.5 KN 22.5 KN

24 KN

7.1 KN4 KN

5 KN

3 KN

3 KN

3 KN

7.1 KN 7.1 KN

0.5 KN 0.5 KN

28.5 KN

28.5 KN

43.1 KN
43.1 KN

7.5 KN

37.5 KN

37.5 KN

37.5 KN
37.5 KN

15.62 KN 22.36 KN

232.64 KN

564.57 KN

705.99 KN

713.31 KN

1022.93 KN

539.19 KN

652.24 KN

644.93 KN

1072.62KN

966.953KNm

911.019KNm

906.654KN

1695.234KN

8.7 mm

8.5 mm

8.5 mm

10.4 mm

20.6 mm

2867.281 KNm

989.18 KN

210.21 KN

226.91 KN

281.40 KN

532.86 KN 8.31  KN 185.19  KN

32.53  KN

928  KN

928  KN

461.17  KN

1190.57 KN

1521.19 KN

1399.66 KN
2311.01 KN

2388.89 KN 1973.85 KN

791.62 KN
1983.49 KN

804.764 KNm

2809.729 KNm

2858.467 KNm

5870.841 KNm 5252.554 KNm

18.5 mm

19.1 mm

27.9 mmdy= 4.9 mm

dy= 7.4 mm

dy= 9.0 mm dx= 1.0 mm
dy= 37.4 mm 

dx= 14.5 mm
dy= 40.1 mm 

dx= 24.3 mm
dy= 42 mm 

2.5 mm

26.4 mm dy= 29.6 mm

2.1 mm

42.8 mm

dx= 15.9 mm
dy= 18.1 mm

dx= 27.4 mm
dy= 17.5 mm

dx= 43.8 mm
dy= 17.6 mm

dx= 8.1 mm
dy= 5 mm

dx= 6.7 mm
dy= 4.9 mm

dx= 9.5 mm
dy= 5.2 mm

586.69KN

323.03KN

8.78 KN

Pel assegurar el bon funcionament dels pòrtics més desfavorables 
a estudiar, s’ha utilitzat el programa WINEVA. 
Introduïnt la combinació d’hipòtesis corresponents, els esforços 
previstos amb els seus coeficients de seguretat, i les caracterís-
tiques geomètriques dels elements estructurals, hem pogut com-
povar com el pòrtic funciona i s’aguanta.

Hem considerat tots els nusos lliures excepte els empotrats al ter-
ra. Aquests són els únics que han rebut aquest tracte diferent al 
considerar que és aquí ón es produeixen els majors esforços per la 
restricció de moviment que impliquen uns fonaments de formigó. 

Totes les barres són considerades rígides; exceptuant la part desti-
nada a aguantar la façana d’uglass; on el marc com els tirants han 
passat a ser barres biarticulades. Això ha sigut pel tipus de solució 
constructiva que es donarà per tal d’articular aquestes peces. A 
més, serà una part que patirà agents externs que faran canviar la 
seva forma. Una llibertat major ajudarà a l’estabilitat general del 
pòrtic.

Les hipòtesis utilitzades han estat:

   CP SU VD VESQ
 ELU 1  1.35 1.5 0 0
 ELU 2  1.35 0 1.5 0
 ELU 3  1.35 0 0 1.5
 ELU 4  1.35 1.35 1.35 0
 ELU 5  1.35 1.35 0 1.35
 ELS 1  1 1 0 0
 ELS 2  2.2 1 0 0
 ELS 3  3.2 2 0 0

S’utilitza l’acer tipus S355 JR, un acer més resistent que el con-
vencional 275. 
La seva tensió admissible és:
355/1.05 = 338 N/cm2

Per la comprovació de sol·licitacions tensionals hem utilitzat la 
primera combinació de l’estat límit últim; ELU1.
Per la comprovació de la fletxa hem utilitzat la combinació dels 
ELS3; la pitjor de les tres situacions plantejades.

Els càlculs de la càrrega de vent han sigut:

PÒRTIC PRINCIPAL
       
 PRESSIÓ  Qlp · At H A 
 FpB  0,8 4 7,5 24
 Fp1  0,8 3,70 7,5 22,20
 Fp2  0,8 3,70 7,5 22,20
 Fsemisot 0,8 4,15 7,5 24,90
    
 SUCCIÓ  Qls · At H A 
 FpBaixa  0,6 4 7,5 18,00
 Fs1  0,6 3,70 7,5 16,65
 Fs2  0,6 3,70 7,5 16,65
 Fsemisot 0,6 4,15 7,5 18,68

PÒRTIC SECUNDARI
       
 PRESSIÓ  Qlp · At H A 
 FpB  0,8 4 7,7 24,64
 Fp1  0,8 3,70 7,7 22,792
 Fp2  0,8 3,70 7,7 22,792
 Fsemisot 0,8 4,15 7,7 25,564
    

 SUCCIÓ  Qls · At H A 
 FpBaixa  0,6 4 7,7 18,48
 Fs1  0,6 3,70 7,7 17,09
 Fs2  0,6 3,70 7,7 17,09
 Fsemisot 0,6 4,15 7,7 19,17
  

Passem a predimensionar la jàssera que suportarà les càrregues a 
la zona de serveis i passadissos de l’auditori (llum 9.90m).

Càlcul de predimensionat dels pòrtics més desfavorables:

q=8.80KN/m2 x 7.5 m = 66 KN/m

· Càlcul de reaccions/ Tensions/ Moments
Ra=Rb= PxL/2 = 66KN/m x 9.90 m / 2 = 326.7 KN

· Moment màxim
Mmax= qL2 / 8 = 66KN/m x 7.52 / 8 = 464.0625 KNm

· Tensión admisible de l’acer
Tadm= Tacero S275/ 1.15 = 2391 Kg/cm2 = 239100 KN/m2

· Mòdul resistent
W= Mmax/Tadm = 464.0625/239100 = 1.94 x 10-3 m3 =1940 cm3

HEB 340

· Fletxa màxima
f= L/500 = 9900/500 = 19.8 mm

· Comprovació de fletxa
f= Tadm x l2 / h (canto)

Tadm =  Mmax / W = 464.0625 / 2160x10-5  = 21484.375 mm

NO COMPLEIX. Passem a una solució de biga alveolada que sigui 
lleugera, i capaç d’absorbir tots els esforços que requereixen.

Pel càlcul de la viga alveolada s’ha utilitzat altre programa especi-
alitzat en aquest tipus de requeriments; s’anomena ACR.

Finalment, pel compliment de tots els aspectes de seguretat que 
requereix una estructura, es proposa aquesta solució:

Paràmetres geomètrics

L: 9.90 m  Jàssera formada per dues HEB 450
nº de forats: 19  Acer utilitzat : S 275
Diàmetre forat: 350.0 mm
Massa: 1655 Kg

    Secció plena  Secció buida
Area (cm2)    238,9   189,9
Posició centroide (mm)  299,6   299,6
Inèrcia /yy (cm4)   151816   146821
Inèrcia /zz (cm4)   11722   11714

Amb la hipòtesis ón la combinació és U2= 1.35 G + 1.50 Q; la 
reacció als suports és la següent:
RAV : 292.18 KN   RBV: 292.18 KN
Mmax: 723.2 KNm (nº21) Vmax: -292.2 KNm (nº1)

A la comprovació dels ELS; la fletxa no supera la distància de 1/500:
v: 17.10 mm = L/579
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TIPUS U GLASS

Antisol Control solar en un to 
bronze amb lleugers reflexos tipus 
vidre. Redueix considerablement la 
transmissió de calor.

TIPUS DE COL·LOCACIÓ

Antisol Control solar en un to bronze amb lleugers reflexos tipus vidre. Redueix 
considerablement la transmissió de calor.

Visuals a l’exterior

Llum 18.00h

Llum 20.00h

Llum 12.00h

Uglass Pla (50 cm)

Uglass a 45º (26.2 cm)

Uglass de cantell (26.2 cm)
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Temps de reverberació (Tmd) = 1.8 s

La distribució del so en una sala auditori és un dels criteris més exigents a l’hora 
de dissenyar l’espais. 
Per tal d’aconseguir una bona distribució de les ones acústiques, la proporció de 
les dimensions en planta s’han d’apoximar lo més possible al valor del número 
d’or; 1.6180339

Les dimensions en planta de la sala són:
34.1910 m de llargada
22.6250 m d’amplada
La relació entre ambues dimensions és: 34.1910/22.6250 = 1.51120

CÀLCUL DEL VOLUM D’UN RECINTE

Cas A “Normal”

Tota l’audiència es troba sobre la superfície principal del terra de la sala. Pot existir 
una petita audiència en anfiteatres poc profunds i molt distants del sostre.

V/Sa = 7.361x Tmd

V: Volum de la sala
Sa: Superficie

V = 7.361 x Tmd x Sa
V = 7.361 x 1.8 x 588.80
V = 7800 m3 

Aïllament d’envaneria en sec

E total = 160 mm
Rw = 65 dB

VIDRE D’AÏLLAMENT ACÚSTIC SILENCE Si

És un vidre combinat de seguretat amb una l’amina especial 
d’aïllament acústic. Les finestres amb aquest vidre aconsegue-
ixen fins 45 dB d’aïllament.

Vidre
Càmara d’aire
Butiral acústic
Perfil separador
Primer sellant (butilo)
Tamís molecular (sellant)
Segon sellant (silicona o poliuretà)

Teixit screen opacant, proporciona absoluta foscor, inclús a plena 
llum del dia. Ambdues cares tenen la mateixa tonalitat, cosa que 
confereix una estètica impecable i uniforme.
Gracies al seu alt gramatge, de 530g/m2, proporciona un molt bon 
aïllament tèrmic i un estalvi energètic significatiu.
La seva composició consta de 25% de fibra de vidre i el 75% de 
PVC, lo que el converteix en un teixit pràcticament inalterable al 
pas del temps.

Apertura: 1% aprox.
Gramatge: 530g/m2
Grosor: 0.78 mm
Termosellat
Ignífug
Estabilitat tèrmica -30ºC - 70ºC
Repel·lent de la pols

SALA POLIVALENT - GRADERIA TANCADA

Area sala: 501.72 m2
Area Escenari: 198.50 m2
TOTAL 501.72 m2

Aforament Menjador : 265 persones
Aforament  : 280 persones
Aforament graderia superior : 260 places
  

SALA AUDITORI - GRADERIA OBERTA

Area graderia inferior : 235 m2
Area graderia superior: 225 m2
Area Escenari : 198.50 m2

Aforament graderia superior : 260 places
Aforament graderia inferior: 313

Aforament total : 573 persones (9 seients es-
pecials per minusvàlids)
  

GRADERIA TELESCÒPICA

Graderia telescòpica model Ttez.BETA, 
de la empresa comercial EZCARAZAY.

Butaca model MÍNOR W

Estructura d’acer

Abatiment automàtic de la butaca

Abalisament lumínic

Tauler de contraxapat e=19 mm de OKUME xapat en arce.

Llum puntual LD-ROUND LED de la marca LLEDÓ
Font de llum: placa LED blanca integrada 3x1 W, 350 mA. Temperatura de 

color: blanc càlid ±3.500 ºK. Consum: 3 W. Angle de radiació intensiva 10º.

Il·luminació d’accent EVENT TS de la marca LLEDÓ
Sistema direccional telescòpic combinat fabricat en termoplàstic semicristali-
no d’ altes prestacions mecàniques y tèrmiques amb tija telescòpica d’alumini 
d’injecció, el sistema permet un gir de 360º i una orientació de 90º.
Font de llum: lluminàries d’ halogenuros metàl·lics CDMTm- 20 y 35W (PGJ5) 
i lluminàries halògenas QT-LP12 75W (GY6,35).
 

Il·luminació de senyalització LD-Tee Square de la marca 
LLEDÓ
Lluminària per empotrar en el sòl, de 3 LEDs de 1W de potència cada un. Ide-
als per la senyalització i orientació de passadissos i llocs de pas.
Permet l’orientació del feix luminós, inclinació de 30º i rotació de 360º.

Llum lineal model OD-5301 de la marca LLEDÓ
Fabricada en alumini d’extrusió en color blanc.

Font de llum: lluminàries fluorescents de 1 ó 2 tubs T5 de 28, 35, 49 i 54 W (G5)
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REVESTIMENT INTERIOR - ZONES HUMIDES

Rajoles de gres model NOCE de diferents mides de la marca GRES CATALÀ. 
Aquestes rajoles són molt resistents (ja pel seu propi material) i adequades per llocs on la circulació de persones és habitual.
Gràcies a la possibilitat de disposar de diferents mides del mateix model de peça; es poden formar motius decoratius dins d’aquestes 
zones. 
Característiques com la seva alta resistència a ambient humits, a materials químics i el tractament antilliscament, han decantat 
aquesta elecció finalment.

REVESTIMENT INTERIOR - FALS SOSTRE

Model Abatible Swing Down de la marca HUNTER DOUGLAS. 
D’aparença monolítica, aquests panells tenen un alt rendiment acústic. A més, les grans dimensions dels panells permeten fer menys 
subdisions i adaptar-se millor als mòduls estructurals que configuren tot l’edifici. L’entrecarrer és de 6 mm, del tipus T24. 

REVESTIMENT INTERIOR - PAVIMENT

Model LINK de la marca CERÀMICA KEOPE. 
Les rajoles i peces especials de la sèrie estan realizats en gres porcelànic fi i se obtenen de matèries primes com arcilles preciades 
amb afegit de feldespats i caolines. El material resulta constituit per una pasta única, compacta, resistent a les gelades, no absorbent 
i resistent als atacs físics i químics.

REVESTIMENT INTERIOR -ENVANS I MURS

Amb un acabat continu, fi i polit es presenta l’auditori a Castelldefels. De color blanc.
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S’instal·larà una climatització basada principalment, en l’aprofitament dels 
recursos naturals de la ubicació en què ens trobem. 
Es plantegen dos tipus de climatització: per una banda; sistema de TOT 
AIRE, on s’aprofitaria l’aire exterior per ventilar espais que requereixen 
aquest tractament durant tot l’any; i els sistema de AIRE - AIGUA on estan-
cies més petites, mitjançant l’aigua del llac existent, graduaran la seva tem-
peratura. 

Aquest sistema es recolça amb un sistema de climatització bàsic en el cas 
que les condicions tèrmiques exteriors de les que s’aprofita el primer, no si-
guin suficientment òptimes pel seu funcionament. En aquest cas, un sistema 
de climatitzadors entren en funcionament juntament amb el sistema natural 
pel que l’estalvi d’energia sempre sigui el màxim possible.

Les bombes que mouen l’aigua tractada per recuperar la temperatura de 
l’existent al llac es situen a planta baixa, juntament amb la caldera (bateria 
d’aigua) que, en cas necessari,  entraria en funcionament per acabar de 
donar la temperatura necessària a l’aigua. És al mateix lloc a planta baixa on 
es situaran les màquines refredadores que agafen l’aire exterior per recon-
duir-ho a l’interior dels grans espais i climatitzar-los amb recursos naturals. 
Aquest espai és uan gran sals amb ventil·lació natural que conté totes les 
grans màquines de climatització; funcionant així de manera centralitzada i 
garantint un bon funcionament.

El sistema de climatització emprat en aquest proejcte, doncs, 
tracta d’un sistema aire aigua mitjançant una bomba de conden-
sació, que aprofita l’aigua del llac per refredar/escalfar de manera 
gratuïta el circuit encarregat de transferir la càrrega tèrmica a l’aire 
d’impulsió.

Els encarregats de produïr l’intercanvi tèrmic entre el circuit de re-
frigeració/escalfament i l’aire d’impulsió són:  per una part el cli-
matitzador/màquina refrigeradora i per l’altre els diferents fancoils 
repartits per les estances.

El climatitzador utilitzat incorpora la tecnologia Free Cooling que 
aprofita l’aire exterior per aconseguir un refredament gratuït. El sis-
tema es complementa amb un reforç, en aquest cas una bateria 
d’aigua (caldera elèctrica) refredada/calentada per l’aigua del llac, 
per tal de que l’aire que s’acabarà impulsant cap al local sigui el c

El free cooling permet refrigerar el circuit d’aigua de la seva instal·lació, amb l’aire exterior. Els compressors no necessiten funcionar permanentment, només funcionen els ventiladors.
Aquest sistema permet obtenir coeficients de rendiment molt elevats. Amb el free cooling, la factura energètica es redueix de manera significativa. Al mateix temps, el cicle de vida dels equips augmenta 
i la emissió de CO2 disminueix.

AQUACIAT Free Cooling / VEXTRA utilitzen en estacions intermitges l’aire exterior per refrigerar l’edifici, sense necessitat de posar en marxa els compressors.

La sala auditori queda acondicionada mitjançant dos tubs que donen sortida a un número determinat de toveres d’impulsió. Ajuda a reduir el calor latent a l’hibern, ja que en aquesta època, també es necessita introduïr aire fred. 
Serà quan la tecnologia free cooling tindrà el seu màxim rendiment. 
Els grans tubs d’instal·lació viatjaran pel passadís de serveis emprés entre la sala i tot el nucli linial de serveis. A la zona dels serveis, l’únic tub que arribaria seria el d’extracció d’aire , entrant doncs el del passadís d’usuaris, i qued-
ant així mateix aclimatat.

La sala auditori queda acondicionada mitjançant dos tubs que donen sortida a un número determinat de toveres d’impulsió. Ajuda a reduir el calor latent a l’hibern, ja que en aquesta època, també es necessita introduïr aire fred. Serà 
quan la tecnologia free cooling tindrà el seu màxim rendiment. 
Els grans tubs d’instal·lació viatjaran pel passadís de serveis emprés entre la sala i tot el nucli linial de serveis. A la zona dels serveis, l’únic tub que arribaria seria el d’extracció d’aire , entrant doncs el del passadís d’usuaris, i qued-
ant així mateix aclimatat.

Maquina refrigeradora amb 
tecnologia free cooling. 
ITF 360 de la marca SINEM-
CO (Inverter + Economizador 
+ Free Cooling)
Intercanviador multitubular. 
Compressors de cargol IN-
VERTER R134A.
Potència frigorífica: 365 KW
Nivell de so : 63 dBA
Dimensions: 6060 x 1370 x 
2105 mm
Pes: 2400 Kg

Es situa a la planta baixa; 
a l’espai reservat per 
instal·lacions.

Maquina refrigeradora amb tecnologia free cooling

Caldera elèctrica solar ETE

TOVERA DE LLARG ABAST. SALA AUDITORI

TOVERA DE LLARG ABAST. FOYER I GRANS ESPAIS

DIFUSSOR LINEAL PER ESPAIS REDUÏTS

BOCA D’EXTRACCIÓ

Caldera elèctrica amb connexió amb la tecnologia 
solar. No té emissions de CO2.
Equip MAM 10 - Per vestuaris d’ús esporàdic  
Potència frigorifica: 125 KW

    

Tovera de llarg abast DF49 MT3 marca 
KOOLAIR.
Aquestos elements es situaran al fals 
sostre de la sala auditori per tenir una 
bona climatització; a més de la ventilació 
necessària de la sala per reduir el calor 
latent.

Tovera de llarg abast DF49 marca KOOLAIR.
Aquestos elements es situaran al fals sostre dels grans espais com 
els foyers, o la sala oberta de planta baix. 

Difussor lineal DFKR de la marca 
KOOLAIR. S’instal·len encastats al fals 
sostre, quedant dismulats sense cap 
mena d’element sobresortit sobre el 
pla horitzontal. 

Boca d’extracció DCL de la marca KOOLAIR. 
S’instal·len encastats al fals sostre.

CALDERA ELÈCTRICA - EQUIP BOMBA HIDRÀULICA

MÀQUINA REFRIGERADORA - CLIMATITZADORA

FANCOILS

DIFUSSOR D’IMPULSIÓ D’AIRE SISTEMA AIGUA - AIRE

TOVERES D’IMPULSIÓ D’AIRE SISTEMA AIRE - AIRE

BOCA DE RETORN D’AIRE SISTEMA AIGUA - AIRE

BOCA DE RETORN D’AIRE SISTEMA AIRE - AIRE

BOCA D’EXTRACCIÓ D’AIRE

SUMINISTRAMENT AIGUA FREDA

RETORN AIGUA FREDA

SUMINISTRAMENT AIGUA CALENTA

RETORN AIGUA CALENTA

CONDUCTE D’IMPULSIÓ D’AIRE PER FALS SOSTRE

CONDUCTE DE RETORN D’AIRE PER FALS SOSTRE

BOMBA DE
CONDENSACIÓ

AIRE RETORN

AIRE IMPULSIÓ

CLIMATITZADOR

FREE
COOLING

AIRE EXPULSIÓ

AIRE EXTERIOR

AIRE
RECIRCULAT

Circuit d’aigua de
refrigeració

Filtre Bateria d’aigua

CONTROL

T0 / HR0

Tr / HRr

Tm

Aigua del llac
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Geberit és un sistema sifònic per l’evacuacuió plu-
vial de cobertes, basat en el principi bàsic de buit 
induït per gravetat, que permet el drenatge com-
plet de la coberta sense necessitat de pendent en 
el traçat de les linies de canonades.
El sistema està compost per tres elements: em-
bornals, canonades i accessoris. Tambñe un siste-
ma adaptable a l’estructura de qualsevol coberta.

Té una sèrie d’avantatges que fan d’aquest sis-
tema molt requerit per qualsevol tipus de projecte:

-Permet un disseny totalment horitzontal de la 
canonada sense necessitat de pendet.
-Canonades de menor diàmetre
- Reducció del nombre d’imbornals, baixants, ar-
quetes i connexions a la xarxa soterrada
-Menys treball in situ i ràpid muntatge 

Tota la isntal·lació per les lluminàries pretén donar una llum uniforme 
i continua als espais comuns de l’auditori.
És només a les zones destinades a la sala d’exposicions i l’escenari 
del propi auditori on trobem llums més focalitzades amb possiblitat 
de canviar la seva direcció. 
Al vestíbul-foyr d’entrada, i a la successió de vestíbuls a totes les 
plantes, la llum proposada és una llum lineal, donant continuitat a les 
linies del paviment exterior, que penetren i travessen l’auditori.
Les llums lineals instal·lades a l’estructura de l’Uglass, com al perí-
metre del fals sostre de l’escala principal, són fluorescents que pre-
tenen “fer volar” encara més els elements on es estan; tant la caixa 
de la protecció solar, com tot el nucli de l’escala.

Llum linial model OD-5350 de la marca LLEDÓ
Component òptic de lames termosesmaltades en blanc

Llum puntual LD-ROUND LED de la marca LLEDÓ
Font de llum: placa LED blanca integrada 3x1 W, 350 mA. Temperatura de 

color: blanc càlid ±3.500 ºK. Consum: 3 W. Angle de radiació intensiva 10º.

Llum lineal model OD-5301 de la marca LLEDÓ
Fabricada en alumini d’extrusió en color blanc.

Font de llum: lluminàries fluorescents de 1 ó 2 tubs T5 de 28, 35, 49 i 54 W (G5)

Llum penjada model LD-TUBULAR de la marca LLEDÓ
LLuminària pendular

Format per una armadura d’alumini d’extrusión, amb tapa trasera d’alumini 
dur, tija d’acero, tapafils en plàstic ABS. Acabat en blanc mate EAH-159. An-
tienlluernament fabricat en alumini pechiney. Fonts de llum: lluminàries halò-

genas PAR30 75W ( E27 ).

Sistema PLUVIA

CÀLCUL D’OCUPACIÓ DE L’EDIFICI

Per un edifici d’aquestes característiques, on el públic s’aglutina i el risc d’incendi és 
elevat (EDIFICI DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA amb ZONA ADMINISTRATIVA i AULARI), 
els càlculs per la seguretat front els incendis és imprescindible.

Per dimensionar els elements per facilitat l’evacuació i garantir doncs, la seguretat, els 
càlculs estan basats en el Document Bàsic Seguretat front Incendis; del CTE.

ELEMENTS D’EVACUACIÓ

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie 
y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie 
construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto 
principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán sit-
uados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimen-
tados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, 
según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos 
elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio,

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que 
dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha 
circunstancia.

OCUPACIÓ

A efectes de determinar l’ocupació, s’ha de tenir en compte el caràcter de simultaneïtat 
o alternatiu de les diferents zones d’un edifici, considerant el règim d’activitat i l’ús previst 
pel mateix. 

Taula 2.1 Densitats d’ocupació
Planta Soterrada   
   Area Densitat Persones (1/D)*A
 Sala   610,54  300
 Bar  554,4 1,5 369,6
 Foyer  1083,15 10 108,315
 Teatre petit 275,57 10 27,557
 Recepció  58,12  
 Zona relax  100,4  
 Camerins  181,96  
 Comunicación 307,89  
 Serveis  648,37 2 324,185
 Exposició  173,38 2 86,69
 Pati  922,8  
 Porxada  443,66  
 Bambalines 283,56 2 141,78
 Serveis  430,7 2 215,35
    
      1465,162
    
Planta Baixa    
   Area Densitat Persones (1/D)*A
 Sala   600  650
 Foyer  446,38 10 44,638
 Recepció  66,65 2 33,325
 Passadís vidrat 130,9 10 13,09
 Passadís serveis 73,16 2 36,58
 Serveis  230,62 2 115,31
    
      842,943
    
Planta Primera    
   Area Densitat Persones (1/D)*A
 Despatxos  258 2 129
 Vestíbul  95,54 10 9,554
 Recepció  66,65 2 33,325
 Passadís vidrat 130,9 10 13,09
 Passadís serveis 73,16 2 36,58
 Serveis  230,62 2 115,31
 Passadís despatxos 69,85 2 34,925
    
      371,784
    
    
Planta Segona    
   Area Densitat Persones (1/D)*A
 Aulari  258 2 129
 Vestíbul  95,54 10 9,554
 Recepció  66,65 2 33,325
 Passadís vidrat 130,9 10 13,09
 Passadís serveis 73,16 2 36,58
 Serveis  230,62 2 115,31
 Passadís despatxos 69,85 2 34,925
    
      371,784

Tenint en compte el coeficient de simultaneïtat, l’ocupació total és:  2200

NÚMERO DE SORTIDES DE PLANTA I LONGITUT DELS RECORREGUTS
Taula 3.1 Número de sortides de planta i longitut dels recorreguts

Plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta o sortida del recinte 
respectivament. 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de
50 m.

Les escales d’evacuació s’han dimensionat en funció del càlcul de l’ocupació per planta. 
L’evacuació descendent és de 7.70 m; i l’evacuació ascendent de 4 m. Encara així, la 
planta enterrada també té sortida a l’exterior, a un espai exterior segur, convertint així les 
resticcions per aquestes plantes en altres més flexibles.

Taula 4.1 Dimensionat dels elements d’evacuació

Portes y pasos A> P/200 > 0.80 m  200 persones/ 200 = 1.00 metres
Passadissos i rampes A> P/200 > 1.00 m 130 persones/ 200 = 0.65 m - 1.80 metres
Pasos entre files A>30cm / 14 seients 40 cm
Escales no protegides A>P/(160-10h) 1.65 metres

Taula 4.2 Capacitat d’evacuació de les escales en funció de la seva amplada

1.00 m / 4 plantes --> 288 persones de capacitat --> 1.25 m
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