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. ORDENACIÓ PROGRAMÀTICA SIMPLE.   RELACIÓ DE LA MATERIALITAT SEGONS ELS DIFERENTS USOS                   E 1:100

Es dibuixen amb el gruix mínim de 94mm, entenent que caldrà afegir el panell d’acabat amb la materialitat i l’aïllament necessaris per a cada programa:

. ORDENACIÓ PROGRAMÀTICA COMPOSTA     E 1:100
A partir de la repetició del mateix mòdul simple es generen espais del amb les dimensions necessàries per a cada usuari.

. Espai menjador

. Espai recepció i oficines

. Espai d’emmagatzematge

. Aula / espai de formació

. Sala de reunions

. Cuina / espai microones

. Taller / espai de treball

. CATÀLEG DELS PRINCIPALS PANELLS UTILITZATS                  E 1:500. el sistema

La reflexió que ha afrontat el projecte ha estat si és possible crear una edificació amb un programa extens i divers amb només un tipus 
de sistema. Si s’entén aquest sistema com quelcom lleuger, desmuntable, modificable i desplaçable, la resposta és sí. Essent la condició 
de desplaçable més difícil d’aconseguir, se substitueix per la condició de flexibilitat, és a dir, capacitat dels elements per ser modificats 
i poder obtenir nous elements resultants. La flexibilitat ve condicionada per la necessitat de connexió a les diferents xarxes i sistemes 
que configuren una edificació. 
L’estratègia d’activació de les façanes permet aquesta mobilitat requerida, ja que deixant espais diàfans on les instal·lacions es distribue-
ixen pel sostre. Prèviament a la implantació dels mòduls, caldrà aplicar una capa d’anivellament al paviment per aconseguir un resultat 
més òptim.
Constructivament, es planteja un sistema reversible i desmuntable, contribuint a disminuir la petjada material de l’edificació al final de 
la seva vida útil. Però també s’ha dissenyat amb pretensions que el sistema sigui exportable, mitjançant diversos elements prefabricats i 
sistemes de muntatge en sec i mecanitzats, per tal de poder-se implantar en qualsevol nau del recinte.  
Es parteix d’elements d’unes mides predeterminades, els quals es poden muntar adaptant-se a les necessitats de cada usuari, generant 
espais més grans o més petits.

. prefabricació. avantatges

En els processos de prefabricació es redueix el temps de muntatge, reduïnt els costos generals de l’obra, i els errors d’execució per al 
major control de les condicions al lloc de treball. 
Aquestes són les característiques per les que boga el projecte i que potencien la idea de la creació de l’edificació com un sistema ex-
portable i reproduïble, a més d’ampliable. 
Els elements prefabricats arriben a les naus preparats per muntar-se entre ells amb elements d’anclatge i eines senzilles. Un cop muntats 
dins les edificacions, es connecten a les xarxes d’instal·lacions, i ja estan preaparades per funcionar com a màquines d’activitat.

. materialitat

Panells de fusta KLH, de 94mm de gruix, compostes de làmines de fusta d’avet vermell, 
estratificades en forma de creu, encolades i tractades sota alta pressió de moldeig, fins a 
convertir-se en plaques de fusta massissa. 

El seu pes és de 471 kg/m3, per tant, el panell més gran, de dimensions 7x3,5x0,094m pesarà 
1000kg.

S’escullen els panells de  fusta, ja que és un material més sostenible, tant en el seu procés de 
fabricació, com en el seu comportament aïllant. Té bones propietats estàtiques i és compat-
ible amb acer, vidre i altres materials.
 
Però principalment, aquests tipus de panell permeten facilitat en el muntatge i desmuntatge, 
gràcies a la seva construcció en sec. Són elements durables i resistents, amb l’avantatge que 
s’hi poden afegir panells tipus sandwich per acabar de complir els requeriments desitjats.

. transport per l’interior de la nau

S’utilitzarà una màquina de transport elèctrica, amb capacitat de suportar fins a 3000kg de càrrega. Amb una plataforma elevadora 
com a base on aniran recolzats i lligats els panells entre ells per. Es guardarà també a l’espai d’emmagatzematge destinat als panells. 
Per a casos puntuals, es preveurà una plataforma elevadora per ajudar a l’hora del muntatge.

. modulatge

Es parteix d’un mòdul mínim de 7x3,5metres, ja que és una mida fàcilment adaptable a l’estructura de les naus. S’ha previst que els 
panells han d’entrar per les obertures de les naus, així que la màxima amplada d’un panell serà de 3,5metres.

Els panells de sostre es dividiran en dos (1,75x7m), de manera que es puguin recolzar sobre els panells verticals. Hi haurà 3 tipus de 
panells de sostre: un senzill, un amb obertures per a il·luminació i ventilació, i un amb forats (in-situ) per al pas de les instal·lacions, les 
quals arriben a través del sostre. Hi ha dos mides de panells verticals: els llargs, de 7x2,95m, i els curts, de 3,5x2,95m., en els quals també 
s’han previst les ubicacions possibles d’obertures.
En cas que es vulgui ampliar el mòdul de 7x3,5m, s’hi podrà ajuntar un altre mòdul de les mateixes mides al costat, aconseguint mides 
de 7x7m, 7x10,5m i successivament. 

Els nuclis humids i espais servidors seran fixes i aniran anclats directament al terra de les naus, ja que els requeriments de confort són 
inferiors, excepte cuines i bars. Tindran més flexibilitat de mides, per tal d’adaptar-se a la llargada i a l’estructura de cada nau.

Es preveurà un espai d’emmagatzematge, per si hi ha panells que no estan en ús puntualment, i per a les eines de muntatge.

Placa de fusta KLH 3c 94mm

U=1,1 W/m2

Rw = 32 dB

Total: 94mm

Placa de fusta KLH 3c 94mm

Cambra d’aire i muntants 30mm

Panell interior amb 80mm d’aïllament i dos 

capes de revestiment interior 15-20mm

U=0,20 W/m2

Rw = 38 dB

Total: 234mm

Placa de fusta KLH 3c 94mm

Cambra d’aire i muntants 30mm

Panell interior amb 80mm d’aïllament i dos 

capes de revestiment interior 15-20mm

U=0,20 W/m2

Rw = 38 dB

Total: 234mm

Placa de fusta KLH 3c 94mm

Cambra d’aire i muntants 30mm

Panell interior amb 80mm d’aïllament tèr-

mic+40mm d’aïllament acústic i dos capes de 

revestiment interior 15-20mm

U=0,20 W/m2

Rw = 65 dB

Total: 274mm

Placa de fusta KLH 3c 94mm

Panell de revestiment interior 15-20mm amb 

30mm muntants. El revestiment per a tots els 

espais humids serà una placa de cartró guix amb 

tractament hidròfug pintat (2 mans de pintura)  

amb pintura impermeabilitzant.

U=1,04 W/m2

Rw = 38 dB

Total: 139 mm

1. REQUERIMENT MÍNIM 3. ESPAIS HUMIDS AMB CLIMATITZACIÓ

4. ESPAIS AMB NECESSITAT DE COMFORT TÈRMIC

5. ESPAIS AMB NECESSITAT DE COMFORT TÈRMIC I 
ACÚSTIC

2. REQUERIMENT ESPAIS HUMIDS SENSE AÏLLAMENT

Espai no climatitzat. Només paviment

Espai no climatitzat. Paviment+murs

Magatzem

Lavabos

Vestuari-canviador Bucs d’assaig

Espais d’estança-bar

Oficines

Bar-espai barra del bar

Cuina


