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L’edificació principal de l’àmbit es tracta d’un volum d’una sola planta. La funció d’aquest edifici és 
la de gestionar tota la producció de les flors i cubrir les necessitats dels treballadors.
Les plantes que es cultiven en el parc de les flors arriben desde holanda en esqueixos d’aproxima-
dament 3cm. Degut a els cànons i patents de les espècies, moltes varietats venen exclusivament 
d’altres paisos. En l’edifici principal es manipulen els esqueixos per tal de trasplantar-los en testos 
de diferents mides. Aquesta operació s’ha de dur a terme en taules a una altura ergonòmica pels 
treballadors. L’espai diàfan que ocupa la majoria de l’edificació està destinada a aquests treballs.
Pel que fa a les instal.lacions de rec de l’ambit, així com la xarxa elèctrica, està gestionada desde 
aquest edifici. 

El volum també dóna lloc a 2 vestuaris pels 25 treballadors del parc de les flors, un espai per feines 
d’administració i un aula per la formació dels propis treballadors i possibles visites externes al cen-
tre. També disposa d’uns banys públics pels usuaris del recorregut. A més a més, els treballadors 
(monitors i persones amb discapacitat mental) disposen d’una petita cuina i un menjador. 
Per tal d’obtenir beneficis per gestionar el parc de les flors, es disposa d’una petita tenda de flors.
La volumetria de l’equipament està resolta amb un gran volum prismàtic que disposa de 2 caixes a 
l’interior. A les caixes trobem l’ús que requereix climatització mentres que en els espais intersticials  
trobem les sales de manipulació i espais comuns. Aquests espais es climatitzaran mitjançant mèto-
des pasius com ara l’estructura vernacular i la radiació dels espais climatitzats. 
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L’envolvent de l’edifici està resolta amb dos materials. La gran capsa està formada per panels de  
2 cel·les de policarbonat mentres que les capses més petites estan resoltes amb bloc de formigó de 
20cm de gruix vist. D’aquesta manera deixem passar la llum cap a l’interior de l’edifici a través del 
policarbonat i aïllem els espais climatitzats amb una pell amb més inèrcia. 
L’ús general de l’edifici està dividit en espais públics i privats. La part est de l’edifici té un caràcter 
més públic amb els lavabos públics, tenda i taules. La zona oest està més enfocada a l’ús privat de 
l’edifici amb els vestuaris, sala d’instal.lacions i magatzem. Visualment ambdos volums estan co-
municats i no tenen barreres. 
Pel que fa a les instal·lacions d’aigua, el programa ha agrupat totes les instal·lacions en una de les 

capses de bloc de formigó per tal de facilitar el seu recorregut. A la mateixa sala de comandament 
de l’il·luminació de l’equipament, trobem el quadre general de comandament de l’il·luminació del 
parc de les flors. 
L’estructura està resolta d’una forma clara i senzilla seguint una modulació que va de la mà amb 
l’arquitectura interior. Es tracta d’una estructura metàl·lica molt lleugera amb una estructura por-
tant de pilars de formigó i parets de bloc de formigó. La fonamentació està resolta amb sabates de 
formigó armat i pous de fonamentació en una zona per tal de no fonamentar sobre reblert.
Les antigues basses reconvertides en grans parterres de flors de l’àmbit, ens ajuden a marcar l’en-
trada. 
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La tecnologia constructiva de l’edifici és molt sencilla però eficient. S’ha volgut abaratir la cons-

trucció però sense menysprear les condicions d’habitabilitat interiors. Per aixó s’han apostat per 

estratègies bioclimàtiques per estalviar el consum energètic. El ritme de les façanes respon a una 

modulació de 4,5 metres amb dos únics materials, policarbonat i bloc de formigó. 

L’edifici no té una entrada principal molt marcada ja que per afavorir les relacions entre l’interior de 

l’edicifi i el seu entorn, tots els paraments verticals que formen els tancaments, són móbils. Aquest 

fet també ajuda a crear ventilacions creuades durant l’estiu.  S’ha escollit una edificació d’una sola 
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altura per tal de mimetitzar-se amb l’entorn i per motius d’accessibilitat a tots els colectius. 

L’estructura de la sala de manipulacions ens organitza l’espai i les taules de treball amb un ritme. 

El paviment escollit ha estat el formigó fratasat vist per motius de durabilitat i condicions mecàni-

ques. A l’interior de l’edifici poden arribar a entrar petits carros amb motor per transportar les flors.

Les instal·lacions estan integrades en la proposta d’arquitectura interior i s’han organitzat meticu-

losament per tal de que puguin transcorrer vistes, penjades del sostre. 
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Aquesta làmina representa dues seccions transversals de l’edifici. La primera de les seccions està 

realitzada per la zona dels vestuaris. Es pot veure l’il·luminació cenital mitjançant les obertures 

circulars en el sostre. Els acabats interiors estan realitzats amb bloc de formigó vist per transmetre 

el caràcter industrial de l’edifici. Veiem que l’incidència interior de les instal·lacions tenen un pes 

considerable.

1/25 A la segona secció, es vol expressar la vida i la vitalitat dels espais intersticials entre les ‘‘capses’’ 

fixes. En aquests espais es produeix la majoria d’accions del programa. Es tracta d’espais diàfans 

separats en alguns punts per peces de mobiliari. 

L’il.luminació artificial interior també té motivacions industrials. Per aquest motiu s’ha escollit 

aquest tipus de luminària penjada. Els conductes elèctrics estan projectats amb safates penjades 

del sostre de xapa. Els muntants verticals són vistos en comptes d’empotrats a les parets. S’han 

composat les instal.lacions per tal d’ordenar visualment l’espai interior. 

SECCIÓ 1

SECCIÓ 2



 

 

 

 

 

 

 

Moment màxim negatiu  -60.83 kN.m
Moment màxim positiu   37,39  kN.m

Tallant  màxim negatiu  -74,83 kN.m
Tallant  màxim positiu   59.71 kN.m

Axil màxim 12,92 Tones en (ELU)

PFM · El Parc de les Flors · Xavier Martínez EQUIPAMENT · EstructuraDeformació máxima 1,1mm (ELS) L/545 

Aquesta làmina explica tots els temes referents a les estructures de l’equipament del parc de les 
flors. Es tracta d’una estructura molt sencilla a base de pòrtics d’acer laminat S275-JR i parets de 
bloc de formigó armat per l’estructura portant vertical. La coberta està resolta amb una coberta 
Deck formada per xapa MT-60 de gruix 0,80mm, aïllament tèrmic i acabat de 5cm de grava.
El terreny on està projectat l’edificació es tracta d’un sòl format per argiles compactes semidures, 
amb tensions admisibles superiors a 2,00 kg/m2. Per a l’execució de la fonamentació s’ha optat per 
una fonamentació superficial a base de sabates aíllades i riostres. La planta baixa disposa d’una 
solera de 15cm de formigó amb malla electrosoldada 150x150D10 TR amb acabat vist fratasat. 

Les sabates han estat armades amb quantia mínima degut a que els axils a considerar són realment 
petits. Per motius projectuals, s’han escollit sabates de 0.80x0.80x0,50m armades amb rodons del 
diàmetre 16 cada 20cm a la capa inferior. Les riostres, en aquesta edificació, absorveixen uns mo-
ments molt baixos de forma que s’han projectat mérament per recollir les arrencades de les façanes 
i les particions pesades interiors. S’ha optat per culminar tota la solera amb una riostra de cantell 
variable per motius d’execució i per carregar la façana. Per que fa als recobriments establers per 
l’estructura de formigó armat, s’ha considerat un ambient IIa per la fonamentació i un ambient IIIa 
per la solera i els elements de formigó vist. 
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Els blocs de formigó de l’estructura portant aniran armats en els punts singulars segons especifi-
cacions de plànol de detalls, amb rodons verticals i horitzontals tipus ‘‘Murfor’’.

L’estructura metàl·lica està projectada amb perfils d’acer laminat convencionals S275-JR protegits. 
S’han definit les unions amb una serie de detalls tipus (marge dret). Les unions de totes les corretges 
s’han projectat com articulacions mitjançant cargols. El tallant considerat pel càlcul dels càrgols és 
molt baix. El fet de calcular les corretges articulades ha fet que deformin més però abaratim totes 
les unions. Les deformacions de l’estructura són molt baixes ja que s’ha provist de voladis l’última 
cruixia de l’estructura per tal de disminuïr el moment positiu de les corretges més llargues. Les 
unions que formen el voladís són empotrades mitjançant rigiditzadors i platabanda superiors per 
donar continuïtat.

Els pilars metàl.lics estan formats per 2 UPN 120 soldats per tal de formar un tubular de 120x120cm. 
Aquesta elecció a sigut per motius estètics i per tenir la mateixa inèrcia en totes les direccions. La 
subestructura de façana està projectada amb acer galvanitzat degut a que haurà de resistir les 
inclemències del temps. El dimensionat d’aquests elements es pot apreciar a les làmines de detalls 
de façana.

Les normes considerades pel càlcul estructural han estat el DB-CTE-AE per la quantificació d’es-
forços, EHE pels elements de formigó armat i EAE pels elements d’acer laminat.

Estat de càrregues

Naturalesa de les càrregues  Càrrega considerada Coeficient de majoració 
 
Pes propi    Segons perfils   1.35
Càrregues permanents   1,50+2,00 kN/m2  1.35
Sobrecàrregua d’ús   1,00 kN/m2   1.50
Neu     0.50 kN/m2   1.50 
Vent      Especificat   1.50

Hipótesis de càrregua 

Estats límits últims (ELU)  PP*1.35+CP*1.35+S.ÚS*1.5+Neu*0.9+Vent*1.05
Gravitatories    PP*1.35+CP*1.35+S.ÚS*1.5
Estats límits de servei (ELS)  PP*1.00+CP*1.00+S.ÚS*1.00
     PP*1.00+CP*1.00+S.ÚS*0.70+Neu*1.00

Les deformacions han estat calculades amb estats límits de servei.
El dimensionat de tota l’estructura sobrerasant s’ha executat amb estats límits últims.

Càlcul de vent

Velocitat del vent considerada  0.52 kN/m2 (Zona eòlica C)

Coeficient d’exposició     1,30   IV Zona urbana en general, industrial o forestal
Esveltesa de l’edifici    0,04
Coeficient de pressió Cp    0.70
Coeficient de succió    -0.30      

Fonamentació

Naturalesa del terreny    Argiles semicompactades
Tensió admissible considerada   2,00 kg/cm2 
Tipus de fonamentació     Fonamentació superficial amb sabates aïllades
Tipus de formigó solera    HA-25-B-20-IIIa (formigó vist)
Tipus de formigó fonamentació   HA-25-B-20-IIa (sense presencia de Qa)

Sabates de dimensions mínimes de 0,80x0,80m degut a que per càlcul s’obtenien dimensions menors.
Armat sabates aïllades 1D16a20 Ambdues direccions (inferior).
Riostra perimetral per recolzar façana i tancar solera de formigó armat amb parrilla 150x150xD10 TR.
Armat de riostres R1 3D16 (S) 3D16(i)   
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L’edifici ha estat dissenyat segons normes climàtiques pasives com ara per exemple, l’orientació 

o l’efecte hivernacle. Les ventilacions també han estat pensades per formar part de la refrigeració 

pasiva a l’estiu. En els dos esquemes de la part superior es pot observar el comportament climàtic 

de l’edifici en les diferents estacions de l’any. La morfologia de l’edifici és fonamental. L’edifici pot 

funcionar sense estar conectat a les xarxes públiques d’energia i aigua. A la part superior dreta de 

la làmina trobem l’esquema de principis energètics de l’edifici. 

L’energia solar serveix per produir electricitat mitjançant uns panells solars en la coberta. A més a 

més, l’energia del sol serveix per calentar ACS amb captadors solars. L’il.luminació de l’equipament 

s’abasteix de l’energia emmagatzemada a les bateries de la sala d’instal·lacions. L’aigua calenta per 

les dutxes està garantida gràcies als captadors solars, recolzats amb una caldera de biomasa mixta.

La caldera de biomasa mixta funcionará amb pel·lets i llenya provinent de l’espurgada i manteni-

ment dels arbres del parc de les flors. La mateixa caldera produeix aire calent per la climatització  

i ACS.

1/75
Pel que fa a l’aigua, es recull l’aigua de la pluja amb la coberta de graves i mitjançant una canal i una 

gàrgola, s’emmagatzema en un dipòsit. Aquesta aigua servirà per alimentar els lavabos de l’equi-

pament. Les aigües residuals que es produeixen als lavabos i la cuina, es recullen i es condueixen 

a una fosa sèptica enterrada. D’aquesta forma, l’edifici no s’ha de conectar a la xarxa pública de 

clavegueram es minimitzen les instal·lacions. S’ha previst el manteniment d’aquest element. 

A la planta general d’instal·lacions s’han plasmat totes les xarxes alhora per poder detectar inter-

ferències entre elles. El manteniment de les instal·lacions ha estat present en el disseny i s’ha optat 

per deixar registres (en el cas del sanejament). 

COMPORTAMENT TÈRMIC

Hivern

Estiu

ESQUEMA DE PRINCIPIS ENERGÈTICS
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Aquesta làmina ens parla de l’aspecte elèctric de l’equipament. L’energia solar pren un paper vital 

en la proposta energètica ja que és la principal aportació eléctrica a l’edifici. Mitjançant les bateries 

es pot emmagatzemar l’energia i no dependre de la xarxa pública. 

Totes les luminàries utilitzades en l’equipament funcionen amb tecnologia LED per tal de minimit-

zar el consum. 

1/50

S’ha fet un estudi de l’il·luminació interior amb el programa DIALUX. El nivell d’il·luminació per 

les sales amb activitats de manipulació de flors és de 300lx mentres que als espais comuns es re-

quereixen 200lx. Tots els espais tenen dimensionat la seva il·luminació tal i com es pot observar a 

la planta d’isovalors (lx). La secció longitudinal de l’edifici ens explica el recorregut de l’instal.lació 

elèctrica a través de safates penjades del sostre amb varilles roscades. 

ESQUEMA DE L’INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA

PLANTA COBERTA ISOVALORS DE L’IL.LUMINACIÓ INTERIOR

LUMINÀRIES

SECCIÓ 3
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Corba límit de luminància
     

Luminària sala de manilupació

Marca:  Iguzzini
Model:  Berlino
Potencia:  37W
Temp.: 960º
Protecció: IP43
Material: Alumini

     

Luminària sales tancades
Marca:  Iguzzini
Model:  Action
Potencia:  49W
Temp.: 850º
Protecció: IP20
Material: Alumini

     

Berlino Action
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L’aigua calenta per les dutxes es genera gràcies als captadors solars de coberta i una caldera de 

biomasa mixta. La caldera de biomasa funciona amb pel·lets i llenya provinent del manteniment 

dels arbres del parc de les flors. Es carrega automàticament amb una autonomia aceptable. A més 

a més de produir aigua calenta, produeix aire calent. Aquest aire de climatització es reparteix per 

les zones climatitzades mitjançant tubs circulars de xapa galvanitzada i reixetes circulars. Els con-

ductes són vistos. 

1/25 La renovació d’aire es produeix amb conductes i com a particularitat cal dir que a coberta hi haurà 

instal·lat un recuperador entàlpic per fer més eficient el sistema. 

L’aigua calenta s’emmagatzemarà en un dipósit d’inèrcia (grafiat de color blau en alçat). En aquesta 

part de l’edifici també trobem els sistemes d’aportació de productes a l’aigua de rec i els filtres. Es 

disposarà d’un sistema automatitzat per controlar la qualitat de l’aigua del rec. 

ESQUEMA DE L’INSTAL.LACIÓ D’AIGUA I CLIMATITZACIÓ  

ALÇAT DE LA ZONA DE MAGATZEM
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Aquesta vista a l’estil realista es distingeix de la tècnica collage de les vistes anteriors amb un ob-

jectiu. Vol plasmar la sintonia de materials utilitzats per la construcció de l’edifici, i particularment 

l’espai interior. Es poden apreciar els diferents acabats escollits i argumentats anteriorment. 

És interessant observar la relació que es crea amb l’exterior gràcies als paraments practicables de 

façana. Les condicions interiors per treballar són excel·lents ja que les vistes al parc de les flors són  

presents en tot l’edifici.

L’estructura metàl.lica interior negra destaca enfront el sostre de xapa d’acer i les parets de bloc 

de formigó. L’expressivitat dels materials en estat natural és un dels objectius del disseny interior 

d’aquest espai. 

Les lluminàries, a més a més de garantir una il·luminació adient per dur a terme les diferents activi-

tats que marca el programa funcional, han estat escollides per tenir un disseny industrial que va en 

consonància amb el caràcter de l’edifici.
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L’edifici està ubicat en un lloc estratègic del recorregut. Es troba al nus dels recorreguts principals 

i alhora és accessible des de el carrer Antoni Sedó peatonalment i amb automòbil.

Tal i com es pot apreciar a la vista superior, l’edifici té la voluntat de mostrar-se però no de revelar 

el seu accés. No té la voluntat de ser un edifici monumental amb molta presència. L’entrada es troba 

a la façana nord i s’accedeix per un camí recolzat per les preexistències del lloc, les basses de rec i 

una gran figuera centenària.

Els camins principals que envolten l’equipament, estan dissenyats amb provetes. Incorporen unes 

petites lluminàries per tal d’il·luminar el camí de forma subtil. Es tracta de punts de referència que 

permeten seguir el camí amb seguretat, però en cap cas il·luminen en excés el camí.


