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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
La proposta pretén reorganitzar una zona difícil i clau de l’entorn urbà d’Ourense, reconeixent el tall que 
existeix actualment entre ciutat, riu i parc, i reordenant la parcel·la i els seus contorns com part d’un espai 
continu i marcat d’importants fites urbanes (el Pont del Mil·lenni, el Palau de Justícia, el Pont Romà i el 
Centre de Salut). 
 
L’edifici corporatiu i d’oficines busca la relació amb el pont, com a fita final d’un recorregut per sobre del 
riu i amb la ciutat. D’aquí la fragmentació de la volumetria que permet llegir aquestes dues relacions 
clares tant amb la ciutat com amb la infraestructura urbana que representa el pont. L’edifici té una clara 
voluntat de ser percebut en la seva verticalitat, i no en la seva horitzontalitat, aquesta lectura es facilita 
accentuant expressivament els elements verticals com blocs d’escala, ascensors i ranures verticals en 
façana. 
 
Amb aquest projecte es pretén reivindicar un ús peatonal de l’àrea i a la vegada es proposa una fita 
paisatgística a escala territorial, un “projecte singular i estratègic” que amb la seva forta identitat 
caracteritza clarament l’entrada al centre d’Ourense, sense perdre l’escala domèstica de la dimensió 
peatonal.  
 
Una part del programa es desenvolupa en l’edifici en alçada mentre l’altra part es desenvolupa en el 
basament. Entre aquestes dues parts funcionals s’estén una gran plataforma d’espai públic, a mode de 
basament per l’edifici corporatiu, per a la ciutat, que posa en relació aquesta amb el parc públic que es 
desenvolupa longitudinalment sobre el vial del pont i a la vegada queda protegida respecte el tràfic rodat. 
Així mateix, aquesta plataforma integra i posa en valor el gran salze existent a la cantonada est de la 
parcel·la. Organitzativament, aquests dos volums deixen l’espai d’accessos en el punt d’unió. 
 
L’edifici en alçada, des del qual es veu el riu Miño-Sil, acull el programa més privat, d’oficines i direcció de 
la Confederació Hidrogràfica. Es posiciona respecte a l’entorn com una bambolina esvelta des del Pont del 
Mil·lenni, capaç de relacionar-se per l’alçada, amb el futur Palau de Justícia. No obstant, es redueix 
l’alçada del costat que s’enfronta als edificis existents propers, adaptant-se al teixit urbà d’Ourense. Els 
accessos a l’edifici d’oficines estan situats en la mateixa plataforma, directament accessibles des del 
carrer. 
 
La part de l’edifici dedicada a investigació i laboratoris es troba al nivell inferior de planta baixa, sota la 
gran plataforma pública. S’accedeix a aquesta part a través d’una depressió en la mateixa plataforma, o 
sigui, a través d’una plaça inferior més recollida. Aquesta part de l’edifici, més pròxima a la ciutat, acull el 
programa més públic (registre general, auditori), així com els laboratoris i la zona d’instal·lacions. 
 
El projecte aposta clarament per l’optimització i l’estalvi energètic en un edifici de murs de vidre, amb 
doble façana que inclou tot el sistema de clima i de protecció del sol en les superfícies on aquest té més 
incidència. L’edifici per oficines té una doble façana de vidre en les façanes est, sud i oest. Aquesta és una 
tipologia de façana òptima des del punt de vista d’estalvi energètic, ja que amb aquesta solució es pot 
aprofitar una llum natural uniforme des de l’interior, i a la vegada, es pot optimitzar el comportament 
climàtic de l’edifici tant a l’hivern com a l’estiu, a través de mètodes de climatització passius (dependents 
únicament de la radiació solar).  
 
La doble façana està formada per un mur cortina davant del qual es fixa una segona façana de protecció 
constituïda per panells de vidre amb serigrafiat de control solar. L’espai intersticial entre les dues façanes 
permet, a l’estiu, una perfecta ventilació convectiva que, combinada amb les característiques de control 
solar de la façana exterior, provoca la formació d’un microclima intern fresc i ventilat. Durant l’hivern, en 
canvi, la ventilació a través d’aquest interstici serà bloquejada com un sistema mecànic que tanca 
l’entrada inferior de l’aire, cosa que permet, en els mesos més freds, la creació en façana d’una càmera 
d’aire calent. Totes les plantes d’oficines preveuen ventilació creuada natural. 
 
Un altre element important per a les característiques bioclimàtiques de l’edifici són les pèrgoles 
fotovoltaiques. Aquestes pèrgoles condueixen els fluxos peatonals des del parc, i des de les rampes 
existents cap a l’edifici amb un recorregut en ombra, i a la vegada capten la radiació solar i la tradueixen 
en energia elèctrica utilitzada en l’edifici. 
 
Aquest tipus de façana permet un estalvi energètic del 45% en concepte de clima i il·luminació en relació 
a un edifici de característiques semblants. Per pavimentar la plataforma pública s’utilitza pissarra, un 
material local dur i que pertany a la terra, combinat amb àrees de fusta, un material noble i amable, amb 
el qual es poden marcar recorreguts preferencials o zones particulars. L’ús de la pissarra permet posar en 
relació la plataforma amb l’estació de bombeig adjacent, integrant el projecte amb l’entorn existent. 
 
El parc existent es reestructura vegetalment i es posa en forta relació amb la intervenció, a través de 
pèrgoles fotovoltaiques i recorreguts que capten i organitzen el flux peatonal. La plataforma d’espai públic 
proposada funciona com trait d’union entre la ciutat construïda i aquesta zona verda, i a través d’aquesta, 
el riu Miño-Sil. 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Nova seu de la Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil  
 

Organisme que convoca el concurs 

 
Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 

Tipus de procediment 

 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat 

 
Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat 

 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 

Data de resolució del concurs 
 
15/06/2012 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
“Ilhas na corrente” 
 

Autor/Autors UPC 
 
Josep Miàs 
 

Altres autors 
 
- 
 

 


