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VIVER D’EMPRESES I ESCOLA DE NEGOCIS AL 22@context    estratègia  emplaçament  arquitectura estructura construcció instal·lacions

PFC 14

EXEMPLES D’ESPAIS DE TREBALL:PLANTA DE L’ESPAI DE TREBALL: DEFINICIÓ DELS COMPONENTS: DISPOSICIÓ EN L’ESPAI_CONTENIDOR DE MÒDULS:

SECCIÓ DE L’ESPAI DE TREBALL:

.Viver d’empreses de Barcelona activa: 

Un dels referents més utilitzats per la realització d’aquest projecte és el viver d’empreses de Barcelona activa de 

l’ajuntament de Barcelona. La relació tant física com de proximitat entre ambdós projectes fa que algunes decisions  

conceptuals siguin comunes entre ells. Comparteixen el concepte d’un gran espai contenidor de diverses caixes que 

es disposen de manera aleatòria definint així les zones de distribució. 

ALÇAT LONGITUDINAL_PASSATGE RATÉS                                                     ESCALA 1/150

ANALISIS DEL MÒDUL DE TREBALL      ESCALA 1/50

. Terra tècnic elevat knauf .Estratègies de la disposició dels espais de treball:

Trencament de l’amplada dels espais de distribució. Els espais de treball 

es situen a la part central de la planta de manera irregular per donar ca·

ràcter als espais de circulació. 

Distribució dels espais a traves del perímetre. La distribució perimetral per·

met una millora del funcionament en planta i de la il·luminació. 

La dimensió del modul nomes és constant en un sentit, on es respecta l’in·

tereix estructural. L’espai entre mòduls s’aprofita pel pas d’instal·lacions. 

Dimensió 

aleatoria

x x
x = 5,75m

xxx

.Mòdul individual:

.Possibles distribucions dels mòduls de treball:

Placa tecno sulfat càlcic:

Panell de dimensions 600x600mm 

format per una placa de sulfat 

càlcic, amb acabat de fusta i es·

pessor de 38mm. Pedestals Tipo 

M16 Columna Tecno. 

Sistema fix constituït per plaques 

cargolades a una estructura 

metàl·lica, denominada mestra 

omega, que a la seva vegada va 

subjectat directament al sostre 

amb fixacions.  Sistema D154 amb 

plaques acústiques. 

Aplacat amb tauler de densitat 

mitja (DM) i acabat amb tauler 

xapat de fusta. Estructura metàl·

lica portant de fusta i fixada amb 

claus als panells tal i com s’apre·

cia a la imatge. 

Detall 

muntatge 

de l’enva 

de fusta.

Instal·lacions vistes:
Enfatitzen la polivalèn·
cia de l’espai. 

Els mòduls no arriben al forjat per donar 
una sensació de polivalència i flexibilitat de 
l’espai. 

Envà de vidre desmuntable pen·

sat per la polivalència dels espais. 

Estructura d’alumini portant de 

subjecció del vidre. 

Les portes són de fusta, encaixa·

des a la perfileria d’alumini i de 

girs batents. 

. Sostre acústic continu Knauf

. Envà autoportant de fusta.

. Envà de vidre i portes Raumplus.

. Terra tècnic elevat knauf

. Envà autoportant de fusta.

. Envans i portes Raumplus.

. Trencament amplada 

espais de distribució. 

. Col·locació central dels espais de treball.

. Il·luminació directa dels mòduls situats als 

extrems, amb envans movibles per la neteja 

puntual.

. Il·luminació indirecta dels mòduls centrals.

. Mecanismes d’il·luminació del modul:

Mòduls d’oficina: Fluorescent compacta 13W

 La llum dels mòduls serà repartida mitjançant 

punts puntuals empotrats al sostre, per tot l’espai.

Més informació i exemples d’il·luminació a la là·

mina d’instal·lacions elèctriques. 


