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12 SUPERESTRUCTURA_Accessos i Espais col·lectius

Dintre del sistema d’  espais invariants , apareix el sistema que 
es vincula al passeig: el sistema de rampes i plataformes. Aquest 
sistema multiplica els contactes a l’edifici a dos cotes diferents. 
D’aquesta manera, permetem tenir dos accesos diferenciats per 
ocupar el suport amb programes i usos diferenciats i amb neces-
sitats diferents. Aquest sistema, tant en la planta d’accés superior 
+164m com en la inferior +159.3m,  té continuïtat amb l’espai de 

relació de l’edifici, el qual es comporta com una línia de vora 
que articula,  tant  els diferents paquets de programa com  els 
dos atris de llum i nuclis de comunicació i serveis.

Amb amplituds grans, cantonades d’accés als paquets de pro-
grama i dobles alçades generades per la disposició del nivell 
superior(+168m), s’ obre a les vistes de la vall i conforma el nivell 
des d’ on començarem a baixar  pels diferents atris als nivells infe-
riors,  on trobem l’ espai de relació vertical més noble de l’edifici.
Les plantes superiors  s’ entenen com a plantes d’ús no col·lectiu, 
vinculades a les dependències més privades del programa.
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CONDICIONES DEL RECINTO DE BASURAS:

- RECINTO DE DIMENSIONES DE 2 X 2m MÍNIMO

-LA D DE RECINTO  AL ACCESO DEL EDIFICIO HA DE SER MENOR A 15m

-PUERTAS Y PASILLOS DE 1m MINIMO DE ANCHO POR 1.90m DE ALTURA

-VENTIALCIÓN EXTERIOR
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