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Centre Cultural  -  Sala d’Actes
escala [1.100]

La sala d’actes és un punt característic del projecte. Una sala on la música és el màxim protagonista però que alhora té certa flexibilitat 
d’usos. El fet que sigui la música el que més ús en farà condiciona i qualifica la sala per si sola. En primer lloc, hi ha uns requeriments d’acústica 
importants i en segon lloc, com que la música és oïda, la vista no n’està condicionada i és per això que no cal que sigui una caixa fosca, el teló 
de fons pot ser un pati. Pel què fa a la flexibilitat d’usos les parets es plantegen com murs habitats d’armaris i zona d’emmagatzematge per 
donar la possibilitat de tenir un espai únic lliure d’obstacles.

Acústica_ Per tal de garantir la bona acústica hi ha d’haver una bona absorció acústica  i un temps de reverberació controlat. Seguint les 
recomanacions del CTE en temes acústics es defineix que la màxima superfície d’absorció acústica serà el sostre (cel ras). Aquest, per mitjà de 
la geometria busca aconseguir una òptima acústica. Els panells estan situats amb diferents orientacions, i alguns són panells reflectors i 
altres absorbents, per tal que el so tingui projecció a la sala però sense reverberació. Les parets dels laterals no deixen de ser les portes dels 
armaris i per tant cambres ressonadores que poden absorbir el so. Les portes es plantegen amb revestiment de panells ressonadors.
La distribució de la sala té una distribució acústica continua.

Fals sostre absorbent/ refletcor
 acústic

Panell absorbent: panell perforat
(evitar reberveracions)

Panell reflector: VidreDe cara a la projecció d’espais en clau acústica el CTE fa 
certes recomanacions per tal que el recinte en qüestió tingui un 
condicionament acústic adequat. D’entre les recomanacions que es 
porposen es destaca la forma rectangular  per sobre de la quadrada, 
que el focus emissor es situï en un dels extrems més curts. També la 
presència de panells ressonadors, ja siguin ressonadors membrana 
(com seria el cas de les portes dels armaris-paret) o panells perforats. 

Un altre aspecte que millora l’acústica és la presència de cel ras 
i de terra flotant, per tal d’independitzar els diferents espais i 
evitar així la transmissió de soroll d’impacte d’una sala a l’altra.  

Comprovació de l’acústica_ Els càlculs de l’acústica s’han fet amb un model de càlcul bàsic i preliminar  
que no incorpora el paràmetre de la geometria sinó que es centra en els acabats i els elements 
constructius de la sala. Els resultats per tant, són aproximats però, d’alguna manera  ja permeten 
fer-se una idea que la sala, a priori, funciona acústicament parlant. El model de càlcul que s’ha 
utilitzat ha sigut gràcies al recurs del grup AIE (arquitectura, energia i medi ambient) de la UPC 
que a la seva web hi ha un Excel que permet fer els càlculs de l’absorció acústica, el temps de 
reverberació òptim i el temps de reverberació real d’un local tenint en compte el volum de la 
sala, els paraments i els acabats dels elements constructius i la superfície de cada un d’aquests.

Llista de paraments emprats_ Resultats dels càlculs_

Llista d’acabats emprats_

Esquema de nomenclatura dels paraments_

Planta Baixa Primer Pis

1A 1B

2A 2BP2A P2A

4A 4B

P1AP3A
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3B
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F3B

CÀLCULS ACÚSTICS.  OÏDA  Versió 12/2011  ©AiE  DE RECERCA ARQUITECTURA i ENERGIA www.upc.edu/aie FITXER 1: MATERIALS DEL PARAMENT

125Hz 500Hz 2000Hz
DESCRIPCIÓ CODI m (kg/m2)

Envà de cartró guix 10,6 (4,6)cm: 2x1,5placa+4,6llana mineral+2x1,5placa 3 52 43 51 65
Finestra doble d'alumini tipus C5, 19 50 40 45 52
 U=1,63 vidre int 4/16/6, ext 5+5 (U=1,63W/m2K)
Vidre senzill, 12mm de gruix 20 32 30 34 38
Porta de fusta densa 40mm: 1aglomerat+2replè multicapa+1aglomerat 25 25 32 31 32
Porta de fusta densa 80mm: 1aglomerat+2sandwich acústic metàl·lic+1aglomerat 26 85 45 47 52
Placa alveolar de fusta lignatur 38 64 0,45 0,83 0,53

R: AÏLLAMENT a cada freqüència (dB)
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CÀLCULS ACÚSTICS.  OÏDA  Versió 12/2011  ©AiE AiE. GRUP DE RECERCA ARQUITECTURA i ENERGIA www.upc.edu/aie FITXER 2: MATERIALS D'ACABAT

125Hz 500Hz 2000Hz
DESCRIPCIÓ CODI

Fusta 9 0,04 0,03 0,03
Vidre 27 0,04 0,03 0,02
Sostre acúsctic, spingoacústic 42,32,32 fusta de cirerer 28 0,60 0,70 0,44
Panell acústic, spingoacústic 42,32,32 fusta de cirerer 29 0,60 0,70 0,44
Sostre acúsctic reflector, spingoacústic llis fusta de cirerer 30 0,18 0,05 0,09

α: ABSORCIÓ a cada freqüència (tant per ú)
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CÀLCULS ACÚSTICS.  OÏDA  Versió 12/2011 ©AiE. GRUP DE RECERCA ARQUITECTURA i ENERGIA www.upc.edu/aie RESULTATS

RESULTATS
121,3786 122,1396 85,4623 2,22E-04 1,29E-03 1,94E-08

NOM DEL PROJECTE:SALA D'ACTES CENTRE CULTURAL SUPERFÍCIE
VOLUM (m3): 765,45 m3 m2 125Hz 500Hz 2000Hz 125Hz 500Hz 2000Hz

1,009 0,997 1,413 63 70 24

1,35 1,09 1,03
TR: TEMPS ÒPTIM (s)

DESCRIPCIÓ PARAMENT ACABAT SUPERFÍCIE 125Hz 500Hz 2000Hz 125Hz 500Hz 2000Hz
No (del tancament) (fitxer 1) (fitxer 2) m2

1 38 9 121,5 4,86 3,645 3,645 1,10E-04 6,33E-04 0,00E+00
2 38 28 51,3 30,78 35,91 22,572 4,63E-05 2,67E-04 0,00E+00
3 38 30 73,8 13,284 3,69 6,642 6,65E-05 3,85E-04 0,00E+00
4 3 29 42,7 25,62 29,89 18,788 2,14E-09 2,14E-09 5,38E-11
5 3 9 47,25 1,89 1,4175 1,4175 2,37E-09 2,37E-09 5,95E-11
6 3 29 26,425 15,855 18,4975 11,627 1,32E-09 1,32E-09 3,33E-11
7 3 9 19,9 0,796 0,796 0,597 9,97E-10 9,97E-10 2,51E-11
8 3 29 39 23,4 23,4 17,16 1,95E-09 1,95E-09 4,91E-11
9 3 9 47,25 1,89 1,89 1,4175 2,37E-09 2,37E-09 5,95E-11
13 25 9 2,1 0,084 0,084 0,063 1,33E-09 1,05E-08 5,27E-09
14 25 9 2,1 0,084 0,084 0,063 1,33E-09 1,05E-08 5,27E-09
15 26 9 3,15 0,126 0,126 0,0945 9,96E-11 3,97E-10 7,91E-11
16 20 27 2,64 0,1056 0,1056 0,0528 2,64E-09 6,63E-09 1,67E-09
17 19 27 31,5 1,26 1,26 0,63 3,15E-09 6,29E-09 7,91E-10
18 19 27 31,5 1,26 1,26 0,63 3,15E-09 6,29E-09 7,91E-10
19 25 9 2,1 0,084 0,084 0,063 1,33E-09 1,05E-08 5,27E-09

ABSORCIÓ a cada freqüència (A) Li: SOROLL D'IMMISSIÓ (W)

TR: TEMPS DE REVERBERACIÓ (s) Li: SOROLL D'IMMISSIÓ (dB)

Absorció per a cada freqüència (A) Immisió de soroll per a cada freqüència (W)

Tancament 2B
Tancament 3A
Tancament 3B

Forjat
Sostre (fals sostre amb panells fonoabsorbents)
Sostre (fals sostre amb panells reflectors)
Tancament 1A 
Tancament 1B
Tancament 2A

P1A Porta emergència

P1A Porta d'entrada artistes
P2A Porta d'entrada artistes
P3A Porta d'accés a la sala
F3B Finestra de sala de control
4A Tancament (finestral)
4B Tancament (finestral)
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Pòrtic principal estudiat del bloc administratiu / entitats

Centre Cultural  -  Estructura

ESTRATÈGIA

Per tal de reforçar la idea de recinte i la importància del mur i de l’espai buit central, l’estructura es concep com  a pòrtics que surten del mur, i s’organitzen de manera radial. Així doncs, l’estructura del projecte s’entén 
com una ampliació desmaterialitzada del mur, com uns paràsits que s’enganxen a l’element principal per generar espais interiors que miren i obren a la plaça central.

El projecte juga amb la dualitat pesant-lleuger, el sòcol i la part del recinte que toca a terra és pesant i està arrelada al sòl, mentre que les plantes superiors es desmaterialitzen i busquen lleugeresa i desmaterialitazació. 

L’estructura per tant, és un element lleuger en aquesta dualitat, un contingut del continent que és el recinte, aquest fet és el que fa que es plantegin pòrtics metàl·lics amb forjat alveolar de fusta (Lignatur Akustic e.22 
cm) que en certs moments els alvèols queden massissats per exigències de programa (acústica). 

El centre cultural està format per dos pòrtics diferents, els del bloc administratiu i d’entitats per una banda (llum de 7,5 m intereix) i els del bloc 
de música. Aquest últim amb una llum més gran (11,5 m intereix). S’incorpora una junta de dilatació al canvi del bloc de música amb entitats i 
administratiu.

Bloc de música:
Els pòrtics d’acer estan conformats per jàsseres IPE-550 i IPE-600. En els voladius es fa una reducció de cantell per minimitzar l’impacte visual. 
Pel què fa als pilars, els de la planta soterrani, PB i P1 són perfils HEB-450, mentre que els de les plantes superiors són HEB-300.

Bloc administratiu i d’entitats:
Els pòrtics d’acer estan conformats per jàsseres IPE-300 menys a la jàssera de sota la sala de màquines, que per complir amb la fletxa s’usa 
IPE 400. Les jàsseres tenen una reducció de cantell als voladius per minimitzar l’impacte visual en façana.
Pel què fa als pilars, els de la planta soterrani, PB i P1 són perfils HEB-450, mentre que els de les plantes superiors són HEB-300.

Pòrtic principal del Bloc administratiu i d’entitats
 *s’analitza el pòrtic administratiu ja que és el que a coberta té la sala de màquines:

Interior
 Càrregues Permanents:
  Forjat    1 kN/m2

  Envans i compartimentació interior    0.7 kN/m2        
  Fals sostre i paviment flotant    1 kN/m2

 Sobrecàrregues
  Sobrecàrrega d’ús [CTE Taula 3.1 zona de taules i cadires]     3 kN/m2

 Total: 7.7 kN/m2 (2.7 + 5)
 
Coberta
 Càrregues Permanents:
  Forjat    1 kN/m2

  Formigó lleuger 10cm    1.5 kN/m2       
  Grava    1.5 kN/m2

  Estanqueïtat i capes de protecció    0.1kN/m2

  Maquinària 2.3 kN/m2 (70 kN de màquines en un espai de 30 m2) 
 Sobrecàrregues:
  Manteniment    1 kN/m2

  Neu    0.4 kN/m2 (CTE taula 3.7; Zona II; sobrecàrregues de neu segons zona climàtica).
 
 Total: 6.3 kN/m2 (4.9 + 1.4) 

Voladius
 Transitable interior
 Càrregues permanents
  Forjat    1kN/m2

  Fals sostre i paviment flotant    1 kN/m2

  Filtres càrrega linial - 18 kN/m2 (1.2 x 4.2 x 3.6 = 18)
 Sobrecàrregues
  Ús     3kN/m2

 Transitable exterior
 Càrregues permanents:
  Forjat    1 kN/m2

  Barana càrrega linial - 1.05 kN/mL (0.25 kN/m2 x 4.2 x 1= 1.05)
 Sobrecàrregues
  Ús    2 kN/m2

  
 No transitable exterior
 Càrregues permanents:
  Xapa + Subestructura  0.7 kN/m2

  Filtre càrrega linial - 11,34 kN/mL (0.75kN/m2 x 4.2 x 3.6 = 11.34)
 Sobrecàrregues
  Manteniment 1 kN/m2

Estat de Càrregues

Pòrtic principal del Bloc de Música

Interior
 Càrregues Permanents:
  Forjat    1 kN/m2

  Envans i compartimentació interior    0.7 kN/m2        
  Fals sostre i paviment flotant    1 kN/m2

 Sobrecàrregues
  Sobrecàrrega d’ús [CTE Taula 3.1 zona d’aglomeracions/ sala polivalent]    5 kN/m2

  Sobrecàrrega d’ús [CTE Taula 3.1 zona de taules i cadires]     3 kN/m2

 Total: 7.7 kN/m2 (2.7 + 5)
 
Coberta
 Càrregues Permanents:
  Forjat    1 kN/m2

  Formigó lleuger 10cm    1.5 kN/m2       
  Grava    1.5 kN/m2

  Estanqueïtat i capes de protecció    0.1kN/m2

 Sobrecàrregues:
  Manteniment    1 kN/m2

  Neu    0.4 kN/m2 (CTE taula 3.7; Zona II; sobrecàrregues de neu segons zona climàtica).
 
 Total: 5.5 kN/m2 (4.1 + 1.4)

Voladius
 Transitable Interior
 Càrregues permanents
  Forjat    1 kN/m2

  Fals sostre i paviment flotant    1 kN/m2

  Filtres càrrega linial - 18 kN/mL (1.2 x 4.2 x 3.6 = 18)
 Sobrecàrregues
  Ús     3kN/m2

 Transitable Exterior
 Càrregues permanents:
  Forjat    1 kN/m2

  Barana càrrega linial - 1.05 kN/mL (0.25 kN/m2 x 4.2 x 1= 1.05)
 Sobrecàrregues
  Ús    2 kN/m2

  
 No transitable Exterior
 Càrregues permanents:
  Xapa + Subestructura  0.7 kN/m2

  Filtre càrrega linial - 11,34 kN/mL (0.75kN/m2 x 4.2 x 3.6 = 11.34)
 Sobrecàrregues
  Manteniment 1 kN/m2

Vent_ Pel què fa a l’acció a causa del vent es calcula per mitjà de qe = qt x ce x cp on:

qt que és la pressió dinàmica del vent = 0.5 kN/m2 a l’Estat Espanyol, concretament a la zona C del territori 
= 0.52kN/m2

ce és el coeficient d’exposició és 3.3 [ CTE taula 3.4; entorn al costat del mar a menys de 5.5 km a una altura 
de 14.4 m]
cp que és el coeficient eòlic i depen de l’esbeltesa; H/B = 14.4/11.2 = 1.28 pel pòrtic del bloc música |
                  14.4/7.5 = 1.92 pel pòrtic administratiu
 cp pressió = 0.8 | cp succió = 0.7 [ CTE taula 3.5; coeficients eòlics].

Acció del vent_Com que el coeficient eòlic és el mateix per els dos pòrtics estudiats les accions del vent 
també ho seran; així doncs:

 coeficient eòlic de pressió = 0.52 x 3.3 x 0.8 = 1.37 kN/m2

 coeficient eòlic de succió = 0.52 x 3.3 x 0.7 = 1.2 kN/m2

 
 Força del vent pressió - qecp x pòrtic/2 x h/2
  Coberta;   1.37 x 11.2/2 x 3.6/2 = 13.8 kN
  Plantes intermitges;   1.37 x 11.2/2 x 3.6 = 27.6 kN 
  Planta baixa;   1.37 x 11.2/2 x 3.6/2 = 13.8 kN

 Força del vent succió - qecs x pòrtic/2 x h/2
  Coberta;   1.2 x 11.2/2 x 3.6/2 = 12 kN
  Plantes intermitges;   1.2 x 11.2/2 x 3.6 = 24.2 kN 
  Planta baixa;   1.2 x 11.2/2 x 3.6/2 = 12 kN

Lignatur Akustic e.22 cm

Jàssera - Forjat Unió jàssera - forjat

Aprofitant que els pilars queden coberts per la protecció al foc de l’edifici incorporen uns 
rigiditzadors a la trobada entre la jàssera i el pilar per garantir la correcta transmissió de càrregues.

Els pòrtics estan rigiditzats en el sentit del pòrtic secundari  per blocs. Es plantegen 
IPE-200 que traven l’estructura i ofereixen així un comportament rígid i òptim, 
el fet de no travar tots els pòrtics entre ells passa per una decisió de projecte, per tal d’emfatitzar 
els tres blocs de programa, el bloc de música, el bloc administratiu i el bloc de les entitats.

Detall unió pilar-jàssera [planta/alçat]

Pilars_ Comprovació

A partir dels càlculs del WinEVA i gràcies a la fórmula:

Es comproven els pilars amb els valors de les àrees i les quanties del prontuario CELSA; 

Planta soterrani, planta baixa i primera planta amb HEB-450
Planta segona i planta tercera amb HEB-300

HEB - 450
 A = 218 cm2

 Wy = 3550,8 cm3

HEB - 300
 A = 218 cm2

 Wy = 3550,8 cm3 Compleix

Compleix
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Plantes estructuralsOrganització dels pòrtics principals

Pòrtic principal estudiat del bloc de música

Comprovació de la fletxa_ Es comprova la fletxa en els punts mes desfavorables i per mitjà de 
la fòrmula_  finst = 4 x (fcp + fsc) < L/250  
 
 Bloc de música_ Jàssera de la sala d’actes. 
  L = 11,5 - 11500mm/250 = 46 mm de fletxa admesa
  finst = 4 x (4,1 + 6,9) = 44 mm - Compleix

 Bloc administratiu_ Jàssera de coberta [sala de màquines]
  L = 7,5 - 7500mm/250 = 30 mm de fletxa admesa
  finst = 4 x (6 + 1,1 ) = 28,4 mm - Compleix

Fonamentació

De cara a la fonamentació hi ha dues qüestions a tenir en compte, la proximitat amb el mar i per tant el nivell freàtic 
superficial i també el tipus de terreny. 

Pel què fa al nivell freàtic, es fa la suposició* que es troba a 4 m del nivell de carrer, cosa que a priori implica que no afectarà 
a l’execució de l’edifici. De tota manera es planteja una llosa de subpressió a causa de la tendència d’augment del nivell freàtic.

*Suposició fundada a partir de la informació de la central elèctrica de l’avinguda paral·lel que en la seva rehabilitació el despatx Batlle i Roig van 
determinar que el nivell freàtic es trobava a 7.98 m del nivell de carrer, que alhora està a 4m del nivell del mar. 
El nivell de carrer del Centre Cultural es troba a quasi 2 m menys que la central elèctrica, per tant es suposa que està 4 m per sobre el nivell freàtic  
( de 4m sobre el nivell del mar es passa a 2, de 7.98 es passarà aproximadament a 4m).

Espessor de la Llosa de subpressió: 
Sabent que la subpressió del nivell estacional de l’aigua és de 1 T/m2 i que la densitat del formigó és de 2,5 T/m2 podem definir:

_ Densitat del formigó x espessor de la llosa (e) = Densitat de l’aigua.

 2,5 T/m2 x e = 1 T/m2     -     e = 1/2,5 = 0,4 m - 40 cm. 

 S’augmenta a 50 cm per tal de tenir un 25% de seguretat.

En segon lloc, pel què fa al tipus de terreny; aquest, superficialment està compost per sorres, graves, argiles i llims de les planes 
deltaiques i litorals (de 10 a 12.5m de gruix), per tant, a nivell superficial és un terreny molt dolent (informació extreta del mapa 
geotècnic de Barcelona de ICGC). Al no tenir-ne més informació s’ha fet la hipòtesis que el terreny predominant és d’argila.

Amb un terreny argilós el que s’ha de tenir en especial consideració és l’assentament de l’edifici.

Al no tenir un geotècnic de la zona no es poden fer massa càlculs; el que sí que es dimensiona són el diàmetre dels pilots i els 
seus encepats gràcies al mètode de topall estructural del CTE-DB-SE-C (Taula 5 Valors recomanats pel topall estructural 
dels pilotis).

Sabent que el terreny és argilós, que el tipus de piloti serà perforat i que els diàmetres estàndard dels pilotis són de 45/60/80 mm. 

Qp = 4MPa = 40 Kg/cm2

1 Ø 45 = 40 Kg/cm2 x ( π x 22,52 cm2) = 71,6 T  -  cada encepat amb un parell de pilotis de Ø 45
1 Ø 60 = 40 Kg/cm2 x ( π x 302 cm2) =    113 T
1 Ø 80 = 40 Kg/cm2 x ( π x 402 cm2) =    227 T

Amb aquesta informació i sense conèixer el terreny a fons es justifica una fonamentació profunda basada en pilots de Ø 45 mm 
i una llosa de subpressió de 50 cm d’espessor com a mesura de prevenció pel nivell freàtic. 

Planta_ Detall encepat Secció transversal_ Unió pilar - encepat

Ø 45 Ø 45

1 Ø 1 Ø

1 Ø

1 Ø

3 Ø

Planta_ Dimensionat encepat

Planta de fonamentació

*S’arriostren els encepats 2 a 
2 per tal de reduïr el risc de 
volcada en el sentit més dèbil

Esquema de l’execució de l’obra

     

Junta de dilatació

CP SC VE VD
ELU 1 1.35 1.5 0 0
ELU 2 1.35 0 1.5 0
ELU 3 1.35 0 0 1.5
ELU 4 1.35 1.5 0.9 0
ELU 5 1.35 1.5 0 0.9

ELS 1 1 0 0

Combinada d’hipòtesis_ Es comproven les hipòtesis més desfavorables ELU 4 i ELU 5

Jàsseres_ Comprovació

ELU 4 _ Accions

Pòrtic principal_ Bloc de música

1950,64 cm3  - Prontuario CELSA - IPE 550 (Wy=2440,8 cm3)

ELU 4_ Deformacions ELU 4_ Moments ELU 4_ Tallants ELU 4_ Axials
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Jàsseres_ Comprovació

ELU 4 _ Accions

Pòrtic principal_ Bloc administratiu

547,53 cm3  - Prontuario CELSA - IPE 300 (Wy=557,1 cm3)

ELU 4_ Deformacions ELU 4_ Moments ELU 4_ Tallants ELU 4_ Axials
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ESTRATÈGIA. Dualitat pesant-lleuger

El centre cultural es genera a partir del mur del 
recinte. Un mur com a element principal del 
projecte que recull i protegeix l’activitat del seu 
interior. És el concepte de recinte el que es posa 
en relació amb el seu entorn immediat; el Baluard 
de Santa Madrona i les Drassanes. Dos elements 
amb murs pesants exteriors i espais amplis 
interiors. Es busca una dualitat entre el mur, 
pesant, protector i arrelat a terra que reclou un espai 
però que no busca aïllar completament l’interior 
de l’exterior, sinó recloure i crear espais a una 
escala agradable per l’usuari, en vers a les plantes 
superiors i l’obertura cap a la plaça; entesos com 
elements lleugers, en certs moments canviants.

Façana_La façana de la plaça (nord) busca tenir 
poc impacte des de l’exterior, per tal de crear un 
teló agradable  i càlid a la plaça. Per aquest 
motiu es planteja una terrassa que enretira les 
plantes superior, la presència del verd i de plantes 
i els bastidors de cordes nàutiques tensades 
ofereixen calidesa a l’ambient exterior.

La façana del carrer (sud) com que és la 
part exterior del recinte té dues parts molt 
diferenciades; el sòcol del mur, pesant 
en contraposició amb la façana verda i 
lleugera de les plantes superiors que dialoga 
directament amb els jardins del Baluard.

Interior_ Pel què fa a l’interior, a causa dels 
requeriments d’acústica els espais interiors es 
plantegen com capses dins de la caixa formada 
pel forjat i les compartimentacions verticals. 
Aquest fet fa que el fals sostre i el terra flotant 
siguin elements presents a tot l’edifici.
 

ESPECIFICACIONS

Estructura

E01_Jàssera metàl·lica IPE 550
E02_Jàssera metàl·lica IPE 300
E03_Jàssera metàl·lica IPE 600
E04_Pilar HEB 450
E05_Pilar HEB 300
E06_Placa de protecció del foc de l’estructura
E07_Placa d’anclatge de l’estructura al mur amb el 
sistema de trau i colisos per permetre la dilatació.
E08_Plaques Alveolars de fusta - Lingnatur Akustic e 
220 mm [alveols massissats amb viruta de fusta a les 
zones de música].
E09_ Capa de neoprè per resoldre les irregularitats de 
la trobada mur-forjat 
E10_Mur pantalla e.50 mm.
E11_Llosa de Subpressió e.50 mm (aturar la possible 
empenta de l’aigua).

Coberta

C01_Perfileria de coronació d’acer galvanitzat.
C02_Estructura metàl·lica autoportant.
C03_Placa aquapanel e.20mm.
C04_Línia de vida a 20cm de la capa de graves.
C05_Pletina de cantonada de xapa d’acer galvanitzat  
e.2 mm.
C06_Capa geotèxitil de protecció de la làmina 
impermeable.
C07_2a làmina impermeable de betum modificat  
e.4 mm fixada per adherència en calent a la primera 
làmina.
C08_1a làmina impermeable de betum modificat e.4 
mm.
C09_Capa d’aïllament, panell de llana de roca 
Rockwool Durock 387 de doble densitat e.140 mm. 
C10_ Barrera de vapor amb filtre Rocksourdine e.3 
mm.
C11_Graves com a capa d’acabat de la coberta e. 100 
mm.

Façana

F01_Aplacat de fusta clara e.10mm.
F02_Panell aquapanel outdoor e.12mm.
F03_Estructura metàl·lica d’entramat lleuger 
suportada a la placa de cartró guix. 
F04_Aïllament de llana de roca e.60mm.
F05_Placa de cartróguix e.15mm.
F06_Subestructura del pemarc metàl·lica.
F07_Aïllament de llana de roca e.50mm.
F08_Placa de cartróguix e.10mm.
F09_Premarc metàl·lic tubular.
F10_Fusteria mixta (fusta/metall) e.50mm.
F11_Finestra practicable de la galeria. 
F12_Finestra no practicable de la galetia.
F13_Perfileria metàl·lica com a contenció de terres.
F14_Terra
F15_Làmina impermeable e.4mm
F16_Subestructura de jàssera a jàssera per suportar 
la galeria.
F17_ Estructura metàl·lica lleugera com a terra de la 
galeria.
F18_Bastidors de fusta orientables amb cordes 
nàutiques tensades pel control de vistes interior/
exterior.
F19_Barana de fusta amb cordes nàutiques tensades.
F20_Perfileria metàl·lica en forma de U com element 
final de la façana de la plaça que busca la reducció de 
l’impacte visual del cantell de l’estructura horitzontal
F21_Mur de formigó H30 per ambient III e.500 mm.
F22_Perfileria metàl·lica que resol el canvi de mur a 
vegetació com a element de contencío de terres.
F23_Grava i pedres grans com a drenatge.
F24_Terres per les heures i bugambílies
F25_Cables tensats per permetre que trepin les 
plantes enfiladisses
F26_Heura o bugambília.
F27_Perfil en L que permet l’anclatge dels cables 
tensats.
F28_Elements tubulars.
F29_Perfil en L que suporta els elements tubulars.
F30_Capa geotextil se separació de terres i graves
F31_Sistema de rec gota a gota

Compartimentació interior

H01_ Paviment flotant de fusta e 10 mm
H02_Peus regulables absobents del soroll d’impacte 
e. 80 mm. 
H03_Capa d’impacte de Poliestiè Reticulat e. 10  mm.
H04_Aïllament de llana de roca e. 40 mm.
H06_Cel ras de panell de fusta de cirerer fonoabsorbent 
de cirerer, (Perforacions + fibra sintètica ) 
H07_Bastidors de fusta com a mobiliari interior.
H08_Cel ras e.10 mm.
H09_Aïllament de llana de roca e. 60 mm.

V01_Dues planxes de cartroguix a trenca junta e. 
15mm cada una.
V02_Perfils en U d’estructura interior de muntants i 
travessers
V03_Aïllament de llana de roca. 
V04_ Revestiment perforat de panells de cirerer e.20 
mm.
V05_Capa de suro per absorbir el so e.50 mm.
V06_Planxa de cartroguix e.10 mm. 
V07_Revestiment interior de fusta de cirerer e.10 mm.
V08_Perfileria metàl·lica en L com a zòcol.
V09_Canal de recollida d’aigua per la filtració del mur 
pantalla.
V10_Càmara Bufa e.110 mm.
V11_Estructura metàl·lica del trasdossat
V12_Dues làmines de cartroguix a trencajunta 
e.15mm amb ventilació a la part superior i inferior.

D. Trobada façana verda i coberta. Línia 
vegetal com element de coronació de 
l’edifici
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C. Percepció del mur, canvi del zòcol pesat i 
arrelat a terra amb la façana verda i lleugera.
Perfileria metàl·lica que crea una línia d’ombra per 
la transició.
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E. Trobada entre el terra i la partició vertical de la sala 
d’actes. Caixa dins de caixa per la independització 
acústica
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F. Trobada amb el terreny, mur pantalla, llosa de 
subpressió i càmara bufa.
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B. Reducció del cantell de la jàssera per reduir 
l’impacte visual desde la plaça i trobada de la 
barana de la terrassa.
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A. Trobada galeria i filtres amb el forjat. Control 
de les vistes des de l’interior cap a la plaça.
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Centre Cultural  -  Façana de la Plaça
escala [1.50]

Planta Tercera. Cubículs individuals

Planta Segona. Sales d’assaig

Planta Primera. Terrassa, balcó a la plaça

Planta Baixa. Plaça, trobada interior - exterior.

Alçat Plaça (Sud)

Barana i filtres de la façana de la plaça

La façana de la plaça busca calidesa. Per la proximitat amb les 
Drassanes i el mar es proposen bastidors de fusta amb cordes 
nàutiques tensades que puguin resoldre tant la barana com els filtres 
de la de control de vistes de les plantes superiors.  Per la barana 
un sol bastidor fix, en contraposició amb els bastidors dobles de 
la galeria, un de mòbil i un de fix per tal de poder fer-los mòbils.

Filtres orientables de la galeria
 de les plantes superiors.

Barana.
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Forma de prisma per crear 
escletxes petites a l’exterior 
i per tant reforçar la idea 
de mur pesant i continu 
i a l’interior obertures 
més àmplies que posin en 
manifest el gruix del mur 
des de l’interior.

Peces prefabricades de formigó.

FASES D’EXECUCIÓ

F1_ Contacte amb el carrer.
Muret de formigó insitu i 
encofrat de les parts opaques.

F2_Elements d’espera i trava.
Les peces prefabricades es 
traven gràcies a unes esperes 
metàl·liques

F3_Peces prefabricades.
Perforacions del mur.

F4_Coronament del mur. 
Peça prefabricada amb 
armat d’espera per travar 
amb les parts opaques.

Centre Cultural  -  Façana Verda
escala [1.50]

Heura
     -  Planta enfiladissa
     -  Fulla Caduca
     -  Necessita poca aigua
     -  Resistència a la sequera
     -  Poc manteniment

Bugambília
     -  Planra enfiladissa
     -  Fulla Perenne
     -  Flor violeta
     -  Necessita poca aigua
     -  Resistència a Sequera
     -  Poc manteniment

Mur de Formigó
    -  Contacte amb el terreny
    -  Textura
    -  Firmesa       
    -  Element pesat
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Centre Cultural  -  Energia

ESTRATÈGIA_ Energia

El Centre Cultural s’entén com un organisme canviant i que s’adapta al clima segons l’estació de l’any gràcies a la 
façana vegetal de sud. A l’estiu les heures i bugambílies tenen fulles i creen un espai interior d’ombra i amb la llum 
i radiació solar filtrada en contraposició amb l’hivern que al ser plantes caducifòlies (les heures) permeten l’entrada 
de la radiació solar a l’interior. A mes a mes, el fet que la pell més interior sigui una galeria vidriada i practicable 
permet obrir-se completament a l’estiu i en canvi, a l’hivern romandre tancada però captant la radiació solar.

Es planteja el sistema d’aerotèrmia per resoldre d’una manera sostenible i eficient l’ACS i la climatització. La ventilació es 
planteja amb un sistema de doble flux amb recuperador de calor. Finalment, pel què fa a l’energia elèctrica, a la coberta 
s’incorporen plaques fotovoltaiques. Com que el verd a l’edifici és molt present i forma part del projecte també es proposa 
un sistema de rec connectat a un dipòsit d’aigües pluvials.

Hi ha una voluntat d’incorporar estratègies passives i sostenibles de cara al consum d’energia del centre més enllà d’aconseguir 
un bon aïllament tèrmic continu i evitar els ponts tèrmics. Algunes d’aquestes estratègies són les següents:

Pel que fa a l’emergència, l’estructura metàl·lica està revestida amb panells de resistència al foc REI90 per garantir la seguretat 
estructural. Els recorreguts d’evacuació d’ocupants, tal i com estipula el CTE, en plantes o recintes amb més d’una sortida per 
planta el recorregut màxim d’evacuació serà de 50 m. El centre cultural té dues sortides per planta, l’escala del nucli principal 
i una d’emergència. Des del punt més allunyat de cada planta del Centre Cultural, les longituds d’evacuació, en cap cas, superen 
els 50 m.

_Comprovació de l’ocupació:

 

Ventilació_ La ventilació del centre es planteja com un sistema de doble flux. L’emissió i extracció es fa gràcies a un ventilador 
recuperador de calor per millora de l’eficiència energètica. La unitat de tractament de l’aire (UTA) es troba situada a la coberta.

La qualitat de l’aire està definida pel CTE i és IDA 2, és a dir, aire de bona qualitat. Pel mètode indirecte de cabal s’obté que el 
cabal d’aire per persona és de 12,5 dm3/s.

_Reixetes de ventilació a les sales: 

La superfície d’admissió i extracció se l’aire es relaciona amb el cabal gràcies a la fórmula_ 
4 x qv (cabal de la sala segons el nombre de persones [l/s]) = superfície d’admissió/extracció (cm2) 

Pel centre cultural s’escull que les sortides de ventilació es realitzaran per mitjà de reixetes rectangulars de 525 x 125 mm que 
tenen una àrea efectiva d’impulsió o retorn de 0,036 m2 - 360 cm2.

Així doncs, les reixetes de ventilació de les sales del centre cultural per blocs de programa són les següents:

Bloc de música

6 Cubículs individuals_ 5,5m2 | 3 persones 
 12,5 dm3 x 3 persones = 37,5 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 37,5 = 150 cm2

 150/360 = 0.8 _ 1 reixeta 525 x 75 mm
 1 reixeta d’impulsió + 1 reixeta pel retorn.

2 Aules de solfeig i teoria_ 22 m2 | 15 persones
 12,5 dm3 x 15 persones = 187,5 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 187,5 = 750 cm2

 750/360 = 2,08 _ 3 reixetes 525 x 75 mm
 3 reixetes d’impulsió + 3 reixetes pel retorn.

2 Sales d’assajos grupals_ 78,5 m2 | 55 persones
 12,5 dm3 x 55 persones = 687,5 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 687,5 = 2750 cm2

 2750/360 = 7,6 _ 8 reixetes 525 x 75 mm
 8 reixetes d’impulsó + 8 reixetes pel retorn.

Sales d’actes_ 122 m2 |160 persones
 12,5 dm3 x 160 persones = 2000 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 2000 = 8000 cm2

 8000/360 = 22,22 _ 23 reixetes 525 x 75 mm
 23 reixetes d’impulsó + 23 reixetes pel retorn.

Sales d’estudi_ 150 m2 |120 persones
 12,5 dm3 x 120 persones = 1500 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 1500 = 6000 cm2

 6000/360 = 16,6 _ 17 reixetes 525 x 75 mm
 17 reixetes d’impulsó + 17 reixetes pel retorn.

Bloc administratiu

2 sales de treballadors del centre_ 60 m2 | 25 persones 
 12,5 dm3 x 25 persones = 312,5 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 375 = 1250 cm2

 1250/360 = 3,47 _ 4 reixetes 525 x 75 mm
 4 reixetes d’impulsió + 4 reixetes pel retorn.

Vestíbul d’entrada_ 35 m2 | 30 persones
 12,5 dm3 x 30 persones = 375 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 375 = 1500 cm2

 375/360 = 4,1 _ 5 reixetes 525 x 75 mm
 5 reixetes d’impulsió + 5 reixetes pel retorn.

2 Cubículs d’estudi_ 15 m2 | 10 persones
 12,5 dm3 x 10 persones = 125 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 125 = 500 cm2

 500/360 = 1,38 _ 2 reixetes 525 x 75 mm
 2 reixetes d’impulsó + 2 reixetes pel retorn.

Bloc d’entitats

2 sales d’entitats divisibles en 4_ 60 m2 |30 persones
 12,5 dm3 x 30 persones = 375 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 375 = 1500 cm2

 1500/360 = 4,16 _ 5 reixetes 525 x 75 mm
 5 reixetes d’impulsó + 5 reixetes pel retorn.

1 sala polivalent_ 42 m2 |20 persones
 12,5 dm3 x 20 persones = 250 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 250 = 1000 cm2

 1000/360 = 2,77 _ 3 reixetes 525 x 75 mm
 3 reixetes d’impulsó + 3 reixetes pel retorn.

1 sala en planta baixa_ 74 m2 |40 persones
 12,5 dm3 x 40 persones = 500 l/s (cabal)
 4 x qv = 4 x 500 = 2000 cm2

 2000/360 = 5,55 _ 6 reixetes 525 x 75 mm
 6 reixetes d’impulsó + 6 reixetes pel retorn.

Climatització_ Es planteja un esquema de clima descentralitzat que es resol per mitjà de l’aerotèrmia. Es disposen unitats 
exteriors generals en contraposició amb un sistema de fankoils a les diferents sales. Aquest sistema permet que el centre 
estigui climatitzat en funció de l’ús. Els conductes  que uneixen la unitat exterior a la interior són de líquid refrigerant, no 
d’aire, i per tant el seu diàmetre és més reduït i es disposen pel fals sostre.
La decisió de separar el sistema de climatització del de ventilació tot i doblar conductes amb un traçat similar permet que l’edifici 
estigui sempre ventilat però que la climatització sigui intermitent.

Aigua calenta sanitària_ L’aigua calenta sanitària també es resol amb l’aerotèrmia. En el centre cultural la presència d’aigua calenta 
és mínima, només als punts de sanitaris.

Rec_ El centre cultural presenta elements vegetals, per aquest motiu es planteja un sistema de rec connectat a un dipòsit d’aigües 
pluvials amb suport de l’aigua de la xarxa pública. Es planteja el sistema de rec gota a gota, pel qual  un conducte està enterrat a 
la terra i la va humitejant de forma paulatina. 

Sanejament_Es separen les aigües pluvials i les residuals. A planta soterrani es disposa d’una bomba que permet conduir les aigües 
negres a la xarxa de clavegueram.

Electricitat_Es preveu l’ús de plaques fotovoltaiques (10 plaques de 2x1 m de 400 W i 60 cel·les cada una) aprofitant la bona 
orientació i la possibilitat de captació de l’energia solar ja que els edificis més propers no projecten ombra sobre la coberta. Es 
proposa per tant, un sistema de plaques fotovoltaiques reforçades per l’energia de la xarxa elèctrica.

*La sala de màquines es troba a la coberta, repartida entre el bloc administratiu i el de música. Garantint així la correcta ventilació. 

Planta Baixa Ocupació

Vestíbul Gral.  2 m2/p - 20 persones
Sala d’actes  2 m2/p - 160 persones
Sala d’artistes  2 m2/p - 6 persones
Serveis  3m2/p - 6 persones

Planta Soterrani Ocupació

Aules estudi  2 m2/p - 20 persones
Sala d’estudi  2 m2/p - 120 persones
Zona de descans  2 m2/p - 15 persones
Serveis  3 m2/p - 6 persones

Planta Primera Ocupació

Aules tallers  2 m2/p - 30 persones
Zona de descans  2 m2/p - 15 persones
Serveis  3 m2/p - 6 persones

Planta Segona Ocupació

Aules tallers  2 m2/p - 30 persones
Despatxos  2 m2/p - 25 persones
Sales d’assaig  1,5 m2/p - 55 persones
Serveis  3 m2/p - 6 persones

Planta Tercera Ocupació

Sala polivalent  2 m2/p - 22 persones
Despatxos  2 m2/p - 25 persones
Cubiculs d’assaig  1,5 m2/p - 18 persones
Serveis  3 m2/p - 6 persones

Total Ocupació

Planta soterrani  161 persones
Planta Baixa  192 persones
Planta Primera  51   persones
Planta Segona  116 persones
Planta Tercera  71   persones

Emergència i Recorreguts d’evaquació de persones Climatització Ventilació

Climatització:
Aerotèrmia

Unitat exterior
Unitat interior o hidrokit
Fanckoils a les sales
 Impulsió de l’aire
 Retorn de l’aire

Ventilació:
Sistema de doble flux

Venitlador amb recuperador de calor
Conductes d’emissió
Conductes d’extracció

ACS
Aerotèrmia

Unitat exterior
Unitat interior o hidrokit
Interacumulador ACS
Conductes d’aigua freda i aigua calenta

Emergència
Recorreguts d’evacuació

Sortida descendent pel nucli fins a la sortida principal del centre.
Sortida descendent pel nucli d’emergència amb sortida directa a l’exterior.
Sortida directa a l’exterior per l’entrada general.
Sortida ascendent pel nucli fins a la sortida principal del centre.

Façana verda a sud
Aerotèrmia per 
Clima i ACS

Aprofitament de 
l’energia solar

Dipòsit d’aigües 
pluvials per rec

ACS  -  Sanejament  -  Rec
Blau i vermell - ACS
Marró - Sanejament
Verd - Rec



Centre Cultural Drassanes; 
Una fuga més de Ciutat Vella


