
PROGRAMA PLANTA BAIXA
 
_01 Hall d’entrada  
_02 Zona de facturació
_03 Accés a nivell 1 (control de seguretat)
_04 Cafeteria
_05 Banys      
_06 Recollida d’equipatges (zona controlada)
_07 Control de duana
_08 Atenció al públic
_09 Hall d’arribades
_10 Vestidors de personal
_11 Magatzem
_12 Sortida d’emergència nord
_13 Sortida d’emergència central
_14 Àrea de descans (personal autoritzat)
_15 Sortida d’emergència sud
_16 Aturada de taxis
_17 Càrrega d’equipatge
_18 Descàrrega d’equipatge

 A la planta baixa ens trobem amb un gran Hall a on es superposen 
diferents usos i activitats, de manera que esdevé en un dels centres neuràlgics de 
l’edifici, a on es situa l’entrada principal, facturació d’equipatge i emisió de billets, 
cafetería, punts de informació i comercials, i les comunicacions amb els nivells 
superiors. El Hall d’entrada té relació directe lineal amb l’espai públic frontal que 
combina plaça dura amb estacionament de bus.
 
 Des de la planta baixa sempre es té una presència clara del volum de 
l’edifici superior ja que existeix una forta relació visual, sobretot en el centre de la 
planta baixa a on es creuen els dos volums de l’edifici i desapareix la coberta de 
la planta baixa per deixar pas al volum diàfan del volum superior, relacionant el 
volum de la base amb el volum superior.

 A la part Est acaba la planta baixa en dos espais separats per un “mur 
gruixut”, dins aquest “mur gruixut” s’hi desenvolupen diferents activitats 
administratives i comercials, i serveix per separar la part pública de la part 
d’accés restringit i controlat. Aquí es situa un punt de sortida des d’on es pot 
accedir directament a l’aturada de taxis. Tant la cara Oest com la cara Est són 
dues grans superficies vidriades continues que permeten una relació directe 
interior-exterior: si a l’Oest la relació era espai public-hall, a la cara Est la relació 
és directe amb l’ampli paisatge marítim obert amb el cap Blanc, una zona natural 
no urbanitzada, com a límit de l’horitzó. 

DADES DEL PLANTA BAIXA 
 
_ Superfície construïda    4167 m² 
_ Superfície útil     3976 m²
_ Superfície exterior    0339 m²
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DETALL FAÇANA OEST 
Secció hortizontal - E.1|10
 
Façana de policarbonat “polyù system c4/25”
_01 Montant vertical d’alumini 
_02 Placa policarbonat semitransparent 
_03 Montant travesser
_04 Montant practicable d’alumini (*)
_05 Marc d’alumini, finestra practicable (*)

Tancament TECHNAL sistema MECANO estandart
_06 Doble vidre climalit securyt
_07 Montant vertical d’alumini
_08 Montant travesser
_09 Carpinteria finestra practicable d’alumini (*)

Estructura façana
_10 Cable d’acer tensor
_11 Tubular d’acer estabilitzador
_12 Anclatge cargolat metàl·lic de tirant
_13 Placa de Tramex per pas de persones

(*) Les finestres practicables a la façana no estan destinades a 
funcions de ventil·lació, sino que cumpleixen altres dues 
funcions diferents:
a_Permetre l’accés per raons de manteniment a l’interior de la 
cambra de la façana.
b_Accés de seguretat en cas d’incendi per bombers, segons 
les normes de seguretat en cas d’incendi.

1 11325 4

6 7 8 10913
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PROGRAMA NIVELL 1
 
_01 Accés a la recollida d'equipatges  (+3.8 m)
_02 Accés nivell 1 Nord (restaurant i terrassa) (+6.0 m)
_03 Accés nivell 1 Sud (bar, terrassa i tendes) (+6.0 m)
_04 Administració i oficines    (+3.8 m)
_05 Banys      (+3.8 m)
_06 Banys      (+6.0 m)
_07 Control de seguretat    (+6.0 m)
_08 Zona shoping    (+6.0 m)
_09 Porta d'embarc Sud B (Conexió EM 2, 3 i 1) (+6.0 m)

 El nivell 1 suposa el punt d’inflexió entre la zona de lliure accés de l’edifici 
i la zona de trànsit controlat, per accedir als nivells superiors s'ha de passar pel 
punt de control de seguretat situat en aquesta planta, una vegada superat aquest 
control l'usuari es pot dirigir cap a la seva porta d'embarc.  
En aquest nivell es troba la porta d'embarc Sud B. Aquesta porta d'embarc es 
situa a la mateixa alçada que les passarel·les preexistents que conecten tots els 
edificis del port i els hi serveixen per realitzar els seus respectius embarcs. 
D'aquesta manera, mitjaçant la porta d'embarc Sud B es pot accedir a les 
antigues passarel·les elevades i dirigir-se a la resta d'edificis i possibles punts 
d'embarc del port.
 Des del nivell 1 es pot accedir a la resta de nivells superiors mitjançat 
ascensors de gran capacitat i còmodes passadissos mecànics que faciliten 
desplaçar-se de forma àgil amb l'equipatge.

DADES DEL NIVELL 1
 
_ Superfície construïda    3711 m² 
_ Superfície útil     3618 m²
_ Superfície exterior    0214 m²
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DETALL FAÇANA EST 
Secció hortizontal - E.1|10
 
Tancament TECHNAL sistema MECANO estandart
_06 Doble vidre climalit securyt
_07 Montant vertical d’alumini
_08 Montant travesser
_09 Carpinteria finestra practicable d’alumini (*)

Estructura façana
_10 Cable d’acer tensor
_11 Tubular d’acer estabilitzador
_12 Anclatge cargolat metàl·lic de tirant
_13 Placa de Tramex per pas de persones

(*) Les finestres practicables a la façana no estan destinades a 
funcions de ventil·lació, sino que cumpleixen unes altres dues 
funcions diferents:
a_Permetre l’accés per raons de manteniment a l’interior de la 
cambra de la façana.
b_Accés de seguretat en cas d’incendi per bombers, segons 
les normes de seguretat en cas d’incendi.

81211 6 9

6 7 8 10 9

13

PROGRAMA NIVELL 2
 
_01 Restaurant     (+8.70 m)
_02 Cuina     (+8.70 m)
_03 Accés nivell 3 nord (Porta d’embarc nord) (+8.70 m)
_04 Accés a la terrassa     (+8.70 m)
_05 Banys      (+8.70 m)
_06 Cafeteria      (+10.5 m)
_07 Accés a la terrassa    (+10.5 m)
_08 Terrassa     (+10.5 m)
_09 Zona shoping    (+10.5 m)
_10 Banys     (+10.5 m)
_11 Accés nivell 3 sud (Porta d’embarc sud A) (+10.5 m)

 El nivell 2 és una espai de transició en el camí entre la terra i el mar. En 
aquest punt intermig es poden gaudir de vistes i serveis. Des de tendes fins a 
cafeteria, restaurant, terrassa... En aquest punt intermig elevat es percep 
completament la volumetria de l’edifici, relacionant sempre l’usuari amb l’edifici 
que sempre té present la seva posició dins el recorregut cap al vaixell i la relació 
entre l’edifici i el vaixell.
 Si bé, el punt més especial d’aquesta planta és la terrassa de gespa 
artificial, un emplaçament que permet gaudir del clima en un espai obert i elevat, 
que preten jugar amb els sentits gràcies a les vistes i a la textura de la seva 
superfície. Aquesta terrassa també serveix de connexió alternativa entre l’extrem 
nord i sud de l’edifici. Ja que des de la terrassa es pot accedir al restaurant nord 
i a la cafeteria sud.

DADES DEL NIVELL 2
 
_ Superfície construïda    1827 m² 
_ Superfície útil     1717 m²
_ Superfiície exterior    0722 m²
 

La terrassa: un espai exterior, obert i elevat, 
amb la seva superfície de gespa artificial i 
les amplies vistes de les que es pot gaudir, 
conjuga elements que alteren les sensa-
cions de l’usuari. Vistes, textures, arquiec-
tura i ambient s’uneixen per oferir confort i 
relax.
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DETALL TROBADA FAÇANA POLICARBONAT AMB 
FAÇANA DE VIDRE.
Secció hortizontal - E.1|10
 
Façana de policarbonat “polyù system c4/25”
_01 Montant vertical d’alumini 
_02 Placa policarbonat semitransparent 
_03 Montant travesser
_04 Tapajunts de cantonada d’alumini
_05 Montant vertical de final

Tancament TECHNAL sistema MECANO estandart
_06 Doble vidre climalit securyt
_07 Montant vertical d’alumini
_08 Montant travesser

Estructura façana
_09 Cable d’acer tensor
_10 Tubular d’acer estabilitzador
_11 Anclatge cargolat metàl·lic de tirant

1 1132 45

6 78 910

PROGRAMA NIVELL 3
 
_01 Sala d’espera embarc nord    (+13.2 m)
_02 Control d’embarc nord    (+13.2 m)
_03 Accés a nivells 1 i 2     (+13.2 m)
_04 Accés a planta tècnica    (+13.2 m)
_05 Accés a recollida d’equipatges i sortida d’emergència (+13.2 m)
_06 Sala d’espera embarc sud A    (+14.2 m)
_07 Control d’embarc sud A    (+14.2 m)
_08 Accés a nivell 1     (+14.2 m)
_09 Sortida d’emergència sud    (+14.2 m)
_10 Accés a recollida d’equipatges   (+14.2 m)

 El nivell 3 és l’últim en el camí que ha fet l’usuari des de que entra a 
l’edifici i factura fins a la porta d’embarc. En aquest nivell es troben les portes 
d’embarc principals, la nord i la sud 1, que estan a l’alçada aproximada de les 
pòrtes d’embarc dels creuers. Per adaptar aquesta alçada fixe de l’edifici a 
l’alçada òptima d’embarc dels vaixells (que varia segons cada vaixell), a les 
portes d’embarc del projecte s’incorporen passarel·les d’embarc adaptables que 
garanteixen l’adapatació entre l’edifici i el vaixell. Des d’aquest punt es dominen 
les vistes sobre tot l’edifici al gran espai buït que hi ha entre l’embarc nord i sud, 
a més la transparència de les façanes possibilita vistes cap a l’ampli espai que 
queda enmarcat entre els vaixells atracats al port.

DADES DEL NIVELL 3
 
_ Superficie construida    1768 m² 
_ Superficie útil     1543 m²
_ Superficie exterior    0181 m²
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+ 20m

+ 20m

PROGRAMA COBERTA TÈCNICA
 
_01 Accés a nivelll 3 nord    
_02 Sala de control elèctric    
_03 Sala de control de telecomunicacions
_04 Sala de calderes
_05 Accés a nivell 3 sud i sortida d’emergència

 El nivell 4 de l’edifici és una planta tècnica, situada dins una coberta 
ventilada. La major part de la superfície de la planta es troba coberta per plaques 
de “tramex”, aquest sistema permet tenir una planta tècnica a la coberta oculta a 
les vistes que es poden produir des de les cobertes superiors dels grans creuers. 
El “tramex” permet la ventilació contínua de la maquinària, beneficiant el seu 
rendiment, també serveix per protegir la coberta de l’edifici de la radiació solar 
directe, d’aquesta manera es completa el tancament de pell ecoeficient per 
l’edifici, juntament amb les façanes. Sobre aquesta coberta és a on es produeix 
la recollida d’aigües pluvials, és per aquest fet que les estancies que 
necessariament han de ser estanques a l’aigua és situen sota la protecció solar 
del “tramex”, però es tanquen mitjançant sistemes de construcció en sec, tipus 
envans del sistema de panells de façana VM Zinc i coberta lleugera VM Zinc. 
D’aquesta manera a la planta coberta es situen els locals adequats a les funcions 
de calderes, distribució de gas, electricitat, aigua nebulitzada del sistema 
d’incendis, ... I a la zona descoberta de la planta ens trobem els climatitzadors, 
bombes de calor, plaques tèrmiques solars i els compresors dels elevadors 
hidràulics.
 En aquesta planta es situen les grans bigues en gelosia de 3,5 m de 
cantell, que determinen l’alçada lliure de la planta tècnica. Aquestes grans bigues 
són les que soporten les tensions dels tensors centrals de l’edifici, portant 
aquestes forces centrals cap als pilars dels extrems de l’edifici, possibilitant que 
la planta baixa s’alliberi de tots els pilars centrals de l’edifici. 

DADES DE LA COBERTA TÈCNICA
 
_ Superfície construïda    4024 m² 
_ Superfície útil     3756 m²
_ Superfície exterior    3433 m²
_ Superfície tancada    0323 m²  
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