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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Memòria del projecte en fase de concurs 

 
Aquesta memòria descriu el programa y la construcció del nou Institut Viladomat de Barcelona, de 3 
línies de secundària i 2 de batxillerat –amb la possibilitat de ser ampliable en 4 aules -  situat al carrer 
del Consell de Cent, entre els carrers Viladomat i Comte Borrell. 
 
El solar, de 2657.50 m2, correspon a la parcel·la FR B1-7a del Pla Especial Urbanístic per a la 
reordenació de les parcel·les d´equipaments de l´illa Germanetes, i presenta una forma rectangular amb 
un costat major de 67.88m, que dibuixa els fronts al carrer Consell de Cent i a l´interior d´illa, una zona 
enjardinada ja existent de notable valor ambiental. Els costats menors defineixen els límits amb els dos 
futurs equipaments veïns situats sobre els xamfrans: l´escola bressol i els habitatges (HD/7) en el 
costat del carrer del Comte Borrell i l´Escola de les Artes (7b) en la façana del carrer Viladomat. 

 

 
Amb una topografia sensiblement plana i amb una lleugera caiguda cap a l´espai enjardinat, el solar 
orienta la seva façana principal, sobre el carrer Consell de Cent, és a dir a Nord-Oest, coincidint amb la 
indicació del planejament de recolzar l´edificació en l’alineació de vial i disposar les zones destinades a 
patis i pistes cap a l´interior d´illa. Dues importants condicions més a considerar són la franja de 
separació respecte de l´Escola de les Arts, que, amb caràcter normatiu limitada l´alçada a planta baixa, 
i la distribució dels habitatges del concurs ja resolt de la parcel.la HD/7, que disposa totes les seves 
unitats en el costat Sud-Oest, és a dir, abocades sobre la parcel.la del IES, objecte d´aquest concurs. 
 
Tenint en compte aquests condicionants, el projecte tracta de resoldre amb la màxima eficàcia i precisió 
el programa de necessitats del IES 3/2, establint com a objectius principals la millor orientació possible 
de les aules i la correcta disposició de les dues pistes poliesportives previstes. Així, aprofitant la fondària 
de la parcel.la de 39.15m, les pistes es situen en planta en paral·lel, una al costat de l’altre. La pista 
gran, de 32x44m es disposa a nivell de planta baixa, visualment oberta al jardí interior d´illa i amb 
accés directe des del carrer del Consell de Cent. La petita, de 32x19m es construeix sobre la coberta del 
conjunt d´espais que es situen al voltant de la sala gran del gimnàs. Aquesta solució ofereix una òptima 
relació funcional i continuïtat visual en secció entre els espais de joc i esbarjo – pista gran, pista petita i 
gimnàs – i defineix l’àmbit d´actuació on es desenvolupa el programa edificat de l’institut. 
                           
L’edifici es proposa, doncs, amb un esquema sensiblement lineal en forma de T, amb un costat llarg que 
defineix l´alineació del carrer del Consell de Cent i un volum perpendicular, la estructura del qual es 

disposa aprofitant la franja de separació entre les dues pistes. La posició d´aquest volum respon també 
a la voluntat d’aconseguir la distància necessària per tal de permetre una correcte relació entre l´escola i 
els habitatges de la parcel.la HD/7. Els dos cossos edificats, que esgoten l´alçada de planta baixa més 
quatre plantes, permesa en circumstàncies urbanes específiques, com la que ens ocupa, dibuixen dos 
grans patis orientats a migdia i oberts a l´interior d´illa, facilitant que el sol i la vegetació s´incorporin 
com a ingredients en la definició del paisatge interior de l´institut. 
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En planta baixa, l´accés situat en el creuament dels dos volums perpendiculars s´obre a un vestíbul de 
format apaïsat que distribueix els fluxos interns, connecta amb la pista esportiva gran i organitza el 
programa no docent i d´us més públic de l´edifici. En els dos extrems d´aquest espai i definint la façana 
al carrer del Consell de Cent es situen les dependències lligades al menjador i la cuina d´una banda i la 
biblioteca i el local de l´AMPA de l´altre - tots amb el seu  corresponent accés independent -. Sota la 
pista esportiva petita i aprofitant la total fondària de la parcel.la el vestíbul delimita els espais 
d´administració, l´àrea pels professors i el gimnàs amb els seus serveis associats. Aquest últim preveu 
un possible accés extern des dels espais públics enjardinats de l´interior d´illa. 
 
L´escala principal, oberta al vestíbul de planta baixa i dimensionada per permetre un còmode 
desplaçament vertical de professors i alumnes, condueix cap a les plantes superiors on es desenvolupa 
el programa docent del centre. Les aules, agrupades per cursos  i nivells - tres aules d´ESO i dos de 
batxillerat - s´orienten sempre vers el Nord, amb les seves variants a Est i Oest, combinades amb els 
departaments i les aules compartides de major dimensió, que ocupen sempre els extrems del conjunt. 
La major amplada dels dos volums que resolen l´aulari es fa possible mitjançant el vol del passadís de 
distribució per sobre la franja que envolta les pistes poliesportives, generant un porxo perimetral a partir 
de la planta primera, situada quatre metres per sobre el nivell de la pista.  
 
També situat en el nivell de la planta primera, el buidat de l´espai corresponent al cos perpendicular 
permet l’aparició d’un gran espai cobert, de prop de 300 m2 de superfície, situat en paral·lel a la pista 
petita i  que relaciona a mode de balcó, els dos grans àmbits oberts de l´Institut. 

 
Finalment, seguint les recomanacions i els criteris de construcció del Departament d´Ensenyament, 
l´ampliació de 4 aules es proposa com un mòdul estructural que s´afegeix al volum alineat al carrer del 
Consell de Cent fins a esgotar la dimensió permesa en les plantes per sobre de la planta baixa. La 
construcció d´aquesta ampliació es pot executar sense interferir en el normal funcionament del centre. 
 
 
MC – MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
MC.1 – ESTRUCTURA 
 

El plantejament estructural que a continuació es desenvolupa busca optimitzar la relació entre la qualitat 
constructiva, les prestacions, l’adequació a l’ús, l’economia, la velocitat d’execució, la sostenibilitat, la 
durabilitat i un mínim manteniment. 
 
Degut a les seves dimensions a nivell estructural s’ha optat per separar l’edifici en dos blocs mitjançant 
una junta de dilatació.  
Fonamentació: 
Donada la tipologia del terreny es planteja una fonamentació semi-profunda mitjançant sabates sobre 
pous.  
Estructural vertical 
Es planteja un sistema molt endreçat de pilars amb llums força regulars 7,30x7,35m en tot l’edifici a 
excepció del sostre planta baixa en la zona del gimnàs que, degut al programa requereix una llum més 
gran d’11,60m.  
L’estructura vertical es resol amb pilars de formigó armat de mides aproximades de 30x55cm. Es 
preveu, també, la disposició de nuclis rígids de formigó armat que es disposen en el nucli d’ascensors i 
escales. Aquests nuclis milloren el comportament de l’estructura front a les empentes horitzontals 
produïdes pel vent i el sisme. 
Estructural horitzontal 
L’elecció de la tipologia inicial respon a la particularitat del sostre de planta baixa d’una llum d’ 11,60m. 
En el sostre del gimnàs s’opta per una solució d’estructura horitzontal amb l’ús de sistemes prefabricats 
mixtos, és a dir, s’aposta per la industrialització presentant una proposta basada en l’execució de sostres 
unidireccionals de jàsseres de cantell, de 40x75cm de secció, executades ‘in situ’  i plaques alveolars 
amb una capa de compressió (30+5) que homogeneïtza els elements i dota el sostre d’un alt nivell de 
monolitisme.   
Per les zones de llums regulars, les aules, la zona administrativa, les aules de taller, menjador, 
biblioteca, etc.. es pot extrapolar la mateixa tipologia de jàsseres de cantell i plaques alveolars (jàsseres 
de 40x45cm i forjat de 20+5) o bé, es pot optar per un forjat bidireccional reticular amb capa de 
compressió (35+5) que respon molt bé a les llums i resulta ser un forjat sense elements estructurals 
que despengin per sota del pla horitzontal inferior.  
El forjat reticular és una tipologia estructural ràpida ja que hi ha gran coneixement del sistema 
constructiu i, per tant, una gran planificació de les tasques a realitzar. Els elements prefabricats també 
es poden executar de manera molt ràpida, el transport a l’obra i la col·locació d’aquests elements 
redueix molt els terminis d’execució i els costos de mà d’obra, aquesta major velocitat d’execució es veu 
emfatitzada pel fet de no necessitar encofrats totals.   
El forjat reticular amb el recobriment i armat adequat no necessita proteccions addicionals per complir 
amb aquests requeriments i els elements prefabricats al estar executats amb formigons d’altes 
prestacions i amb un control exhaustiu dels recobriments també garanteixen la resistència a foc exigible. 

  
En quan a l’economia: el forjat reticular és un sistema que s’adequa al “mercat” actual i, a la vegada, 
l’alta durabilitat que confereix fa que tingui menys costos de manteniment. L’avantatge dels elements 
prefabricats és que donada la regularització i seriació de la planta esdevé molt ràpida la fabricació i 
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s’optimitzen molt els materials emprats. 
 
El forjat reticular al tractar-se d’un sistema pla no suposa cap impediment al pas d’instal·lacions 
horitzontals. El sistema de jàsseres de cantell fan que s’hagin de plantejar els passos d’instal·lacions per 
zones. 
 
MC.2 – TANCAMENTS 
 
Tenint com a referència les recomanacions establertes en els Criteris per a la construcció de nous edificis 
per a centres docents públics, segons els quals, a les zones amb règims pluviomètrics inferiors a 
600mm, la coberta serà plana de tipus invertit, acabada en graves de palet de riera degut a la seva 
relació visual amb les edificacions veïnes. Com a criteri general, i donada la situació urbana del centre, 
es vetllarà pel compliment del DB-HR corresponent d´aïllament acústic, i amb especial intensitat els 
possibles ponts acústics i el seu correcte segellat.  
 
Els tancaments de les façanes constitueixen un dels reptes principals del projecte, donat que, a les seves 
prestacions mes habituals, com garantir el confort climàtic i oferir la imatge de l´edifici, es suma la 
possibilitat d´esdevenir elements actius en el comportament energètic de l´edifici. En aquest sentit cal 
diferenciar dos sistemes principals en funció de la seva orientació solar i el seu ús.  
 
Les façanes orientades a Nord-Est y Nord-Oest, que tanquen tant les aules com els departaments, 
disposen d’un brise-soleil de component vertical, format per lamel·les de formigó alleugerit tipus GRC, 
disposades de cantell i perpendiculars a façana, amb una separació entre elements que garanteix una 

mínima incidència del sol rasant de primera hora del matí y última hora de la tarda sobre els paraments 
vidriats. Al mateix temps, la composició a doble escala i ritmada d´aquest brise-soleil tracta de donar 
una resposta adient al caràcter urbà i púbic de l´edifici.  
 
D’altra banda, els tancaments orientats a Sud-Est i Sud-Oest, que delimiten els espais de circulació, 
plantegen la possibilitat d’actuar com façanes captadores, definint una seqüencia de zones de visió i 
murs parietodinàmics que aprofiten la seva escalfor per reduir la despesa energètica i millorar el 
rendiment del conjunt. Aquest mur translúcid, d´altes prestacions tèrmiques i acústiques, està format 
per una doble pell modular de policarbonat multicapa d´última generació o vidre de seguretat amb 
cambra que, situada per davant d´una paret amb gran aïllament tèrmic i gràcies a l´efecte de 
convecció, provoca un escalfament natural de l´aire. A l´hivern l´aire escalfat serà impulsat cap a el 
sistema de renovació i a l’estiu, una ventilació ascendent protegirà l´interior del sobre-escalfament.   
 
Finalment, els tancaments de planta baixa es proposen amb murs resistents de ceràmica cara vista 
vitrificada de color contrastat, formant paraments opacs o bé gelosies que filtrin la llum i la visió entre 
espais de distinta naturalesa i ús, com ara el menjador, la biblioteca o l´administració. 
 
MC.3 – ACABATS 
 
Els sistemes de compartimentació entre els passadissos i les aules es realitzaran també amb parets de 
ceràmica cara vista, trasdosada interiorment amb doble placa de cartró guix, revestida de taulell amb 
fòrmica o similar. En tot cas, les diferents solucions permetran assolir l´aïllament acústic requerit de 
52.2 (dBA). Els paviments seran a base de terratzo de gra mig polit i abrillantat, excepte el gimnàs que 
serà de PVC en rotlle d´escuma alveolar, linòleum o similar. Els esglaons de les escales seran també 
amb terratzo acabats amb bandes antilliscants tipus americà, d´una sola peça escairada. Les peces 
humides, sanitaris, cuines i vestidors es resoldran amb gres extruït antilliscant i sòcol de mitja canya. Els 
cels rasos seran de plafó acústic d´encenalls de fusta i magnesita, registrable en zones de circulació i fix 
a la resta. Els nuclis humits disposaran de sostres de guix laminat continu. La fusteria interior es 
proposa amb portes vidrieres amb tauló de fusta de pi de flandes per pintar o envernissar i vidre laminar 
3+3, amb gomes anti-impacte. Tots els vernissos interiors hauran de complir amb la etiqueta ignífuga C-
s2 do. 
 
MC.4 – INSTAL·LACIONS 
 
S’han valorat i calculat totes les possibilitats per a la tria de les solucions mes eficients i optimitzades pel 
al conjunt de les instal·lacions considerant que es un edifici que en el futur és possible que es faci una 
ampliació. 
 
1.- Instal·lacions mecàniques 
Per tal de fer més eficients i econòmiques  els sistemes de calefacció i el sistema de ventilació 
centralitzat es va haver de buscar noves opcions a les que estrictament es podien deduir de l’aplicació 
directa del RITE, i es va acordar amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya altres possibles alternatives, una de les quals serà la que considerarem a  
aquest projecte. 
 

Altres punts que es consideraran al desenvolupament d’aquest projecte: 
-Optimització de la potència instal·lada i del rendiment i consum dels equips de climatització gràcies a la 
simulació dinàmica de l'edifici.  
-Utilització de caldera de Condensació per a la producció de l'aigua calenta per a la calefacció, mitjançant 
grup tèrmic. 
-Anàlisi del coeficient de simultaneïtat per seleccionar la potència global de la caldera. 
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-Implantació de variadors de velocitat en bombes de distribució dels secundaris amb cabal hidràulic 
variable, per a adaptar els consums de calor a la demanda energètica instantània. 
-Es zonificaran els secundaris segons els usos dels espais i els horaris d’utilització per tal d’aconseguir el 
màxim estalvi energètic. 
-Instal·lació d'equips d'alt rendiment en la producció de l'aire primari del centre educatiu 
-Anàlisi i aprofitament del refredament gratuït (free cooling), a partir de l'aire exterior.  
-Instal·lació de sondes de CO 2 en l'ambient, a les aules i espais polivalents, per definir la necessitat de 
renovació d'aire en funció de l’ocupació. 
-Utilització de variadors de velocitat en els equips de ventilació d'aire primari per optimitzar el cabal en 
funció de la qualitat de l'aire registrada per les sondes de CO 2. 
-El sistema de calefacció- ventilació utilitzat és l’innovador ús de radiadors de baixa inèrcia tèrmica amb 
ventilació. Aquesta es dóna localitzada a cada una de les estances. Els radiadors incorporen una unitat 
de renovació de cabal variable que prenen directament de l’exterior l’aire, el filtren i l’incorporen a 
l’estança. Per extreure l’aire s’ha incorporat un extractor per estança. Tots els ventiladors varien la seva 
velocitat per adaptar-se a la ocupació.   
 
Avantatges del sistema: 
Major eficiència energètica respecte al sistema de ventilació conduit tradicional. 
Ocupa menys espai, ja que no precisa tanta conducció d’aire. 
El cabal d’aire d’aportació és inferior doncs es controla directament la qualitat d’aire in situ tenint en 
compte l’ús, l’activitat i les característiques de les persones que ocupen les estances. 
L’energia tèrmica per a tractar l’aire és proporcional a la disminució del cabal d’aquest aire d’aportació. 
El  consum elèctric disminueix ja que no es mou tant cabal d’aire. A més a més aquest cabal s’adapta a 

l’ús instantani de cada estança. 
S’aprofita, en èpoques d’hivern, les càrregues internes procedents del metabolismes de les persones.  
Es simplifica el manteniment de l’edifici no havent de netejar una xarxa considerable de conductes. 
Possibilita el free-cooling (refredament gratuït) 
 
2.- Instal·lacions elèctriques (baixa tensió) 
-Es prioritza la implantació de tecnologies d’enllumenat d’última generació (amb alts rendiments 
energètics): Fluorescència T5, Halogenurs Metàl·lics ceràmics, LEDs, etc. 
-Utilització de tubs fluorescents T-Thin en tub T8, 55.000 hores de funcionament amb un 50% d’estalvi 
de consum energètic respecte a una solució convencional i millor definició cromàtica que els LED, en 
aules i espais polivalents (en general, espais amb nivells d’il·luminació iguals o superiors a 300 lux) 
-Estudi del control i gestió de la il·luminació artificial segons la llum natural en zones comuns amb 
sistemes Dali. Gestió dels equips amb un sistema de control centralitzat de protocol obert, amb 
reactàncies electròniques 
-Instal·lació de dispositius d'aturada automàtica de l'enllumenat 
-Instal·lació de dispositius de regulació de la intensitat lluminosa 
-Utilització de detectors de presència per emprar la il·luminació necessària a cada moment, en llocs de 
pas i nuclis de serveis. Temporitzadors de cabines de WC. 
-Utilització de sensors de lluminositat (fotosensors), per a la regulació de la llum artificial. Així 
s’aconsegueix el màxim aprofitament de la llum natural. 
-Ascensors d’alta eficiència, amb variadors de freqüència i de tensió. 
-Comptadors parcials interns (enllumenat, força, etc), per a monitoratge i gestió posterior dels consums. 
 
3.- Sistema de control i mitjans d’informació als usuaris 
-Sistema obert de control i regulació (Building Management System) per optimitzar el funcionament, la 
seguretat i els consums. 
-Control de l'eficiència energètica d'equips, sistemes i del potencial d'estalvi. 
-Aquest sistema possibilita la utilització de pantalles per al monitoratge públic dels paràmetres tèrmics a 
temps reals (la temperatura ambient, humitat relativa, consums il·luminació, consums força, consums 
producció de calor...), i per a informar-lo sobre la singularitat i comportament eficient de l’edifici i sobre 
les principals dades de funcionament, alarmes i avaries. 
 
4.- Millores mediambientals d'estalvi d'aigua 
-Utilització d'aixetes amb sensor de cèl·lula fotovoltaica per al control del consum. 
-Cisternes dels vàters amb doble descàrrega de molt baix cabal 3 i 6 litres. 
-Captació de les aigües pluvials per a la seva reutilització en cisternes i reg gota a gota. 
 
5.- Energies renovables 
-Es planteja la possibilitat de produir ACS mitjançant aprofitament solar tèrmic, d’acord amb els criteris 
marcats per l’Agencia d’Energia de Barcelona. 
-Possibilitat d’Instal·lació fotovoltaica per a connexió a la xarxa elèctrica.  
 
6.- Sistema de recollida d’aigües separades en 2 xarxes 
-Xarxa d’aigües pluvials 
-Xarxa d’aigües fecals  

 
7.- Sistema de recollida selectiva de residus 
8.- Mobilitat 
-Millora de la mobilitat dels vianants mitjançant disseny de camins i passarel·les de connexió entre 
edificis. 
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MC.5 – CRITERIS MEDIAMBIENTALS 
 
Resum de l’actuació en resultats ambientals  
 
El projecte parteix, del concepte de qualitat ambiental en l’edificació que suposa obtenir una habitabilitat 
al mínim cost de recursos consumits i residus generats possible. Per tal que sigui així, el procés de 
projecte de l’edifici s’han determinat uns vectors ambientals (energia, aigua, materials i residus) sobre 
els que s’han definit uns objectius quantificats així com unes estratègies i accions a desenvolupar per tal 
d’assolir-los, que es resumeixen al quadre següent. 
 
Quadre d’estratègies i accions ambientals 
  

Vector Estratègies i accions Objectius 

Energia

Façana parietodinàmica i
cambres sanitàries per
condicionament passiu.

Disminució de la demanda 

Aïllament tèrmic amb escreix respecte de la normativa. Eliminació de la 

climatització en espais no habitables i climatització atenuada on sigui 

possible. Disposició i orientació dels espais segons usos (a Est i Oest 

espais d’ús temporal). Protecció solar fixa en façana Sud i regulable en 

obertures a Est i Oest.

Augment de l’eficiència

Sistemes de climatització actius d’alta eficiència (calderes de baixa 

temperatura).

Aprofitament dels recursos del lloc

Prerefredament natural de l’aire de renovació aprofitant l’energia del 

subsòl (cambres sanitàries) a l’època càlida del curs escolar.

- Reducció de consum d’energia 

d’un 50% respecte d’un edifici 

estàndard actual.

- Certificació energètica (RD 

47/2007) B ó A.

Aigua

Zero aigua de xarxa en usos 
no potables. 

Augment de l’eficiència

Aixetes amb pedal, reductors de cabal, cisternes de vàter reduïdes. 

Xerojardineria.

Aprofitament dels recursos del lloc

Captació d’aigües pluvials de les cobertes fins a cobrir tots els usos no 

potables (neteja i reg d’espais verds i de l’hort).

- Reducció de consum d’aigua 

potable d’un 33% respecte d’un 

edifici estàndard actual.

Materials

Mínim ús de materials, 
materials amb mínim impacte. 

Disminució de la demanda

Ús de solucions constructives de baixa quantitat de materials per unitat 

de servei i de baix impacte de fabricació (energia, CO2), gràcies a la 

prefabricació modular de l’edifici. Dimensionat de fonaments segons les 

càrregues reals (60% menors que en un edifici convencional en 

tractar-se d’un sistema de baix pes). 

Augment de l’eficiència

Ús predominant de materials reciclats (quan són industrials, com l’acer) 

i renovables (quan són naturals, com la fusta).

- Reducció d’impactes dels materials 

(energia, CO2) d’un 25% (respecte 

de la construcció estàndard).

Residus

Màxima separació, màxim 
reciclatge. 

Disminució de la generació

Residus mínims i, majoritàriament produïts en taller (per tant, fàcils de 

separar i reciclar). Disminució del pes i del volum de residus respecte 

de la construcció j convencional.

Reciclatge

Separació selectiva en fàbrica, entrega a recicladors. Separació 

selectiva en obra (escenari de màxim acompliment del RD 105/2008) 

fins a 7 fraccions amb entrega a recicladors. 

- Reducció de residus (material amb 

destinació final a abocadors) del 

75%  (respecte de la construcció 

estàndard).

 
 
L’acció combinada d’accions de disminució de la demanda, augment de l’eficiència i ús de recursos locals 
al procés de projecte de l’edifici permet arribar a uns resultats que, comparats amb diversos escenaris 
de referència normatius o estàndard, permeten arribar a una reducció significativa de l’impacte 
ambiental a tots els indicadors: energia, aigua, materials i residus. 
 
 
Barcelona 28 de setembre de 2015 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

  

Nou Institut Viladomat 3/2 

 

Organisme que convoca el concurs 

 

Infraestructuras 
 

Caràcter del concurs 

 

 
D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 

 

 

Restringit (per invitació) 
 

Composició del jurat 

 

Nacional 
 

Naturalesa del jurat 

 

Intern a l’organisme convocant 

Crida 

 

Nacional 
 

Resultat del concurs 

 

 

Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs 

 

16/10/2015 
 

 
 

Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 

 

+Pistes 
 

Autor/Autors UPC 

 

Eduardo Gascón Climent 
 

Altres autors 

 

- 
 

 
 


