
DESCRIPCIÓ, JUSTIFICACIÓ, CRITERIS CONSTRUCTIUS I ESTRATEGIES 
MEDIAMBIENTALS D’UN EDIFICI DE 93 HABITATGES UNIVERSITARIS AL PARC 
MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA  DE 
CATALUNYA. CASTELLDEFELS. 
 
Aquesta proposta d’habitatges universitaris al PMT al terme municipal de Castelldefels 
té com objectiu tant, donar resposta al nombre i tipus de habitatge que la planificació 
definida en el plec del concurs requereix, com la incorporació en aquesta intervenció de 
les característiques que la tipologia de l’habitatge col·lectiu, universitari i públic demana 
actualment en quant a les directrius funcionals, la inserció urbanística en un parc 
universitari de recent creació, la incorporació de criteris d’estalvi i sostenibilitat, 
l’homogeneïtat estructural, l’adaptabilitat als estàndards de l’habitatge públic, la 
senzillesa constructiva, el control a origen dels consums energètics, etc,. Es d’aquesta 
manera com tots els habitatges adaptarien llurs solucions segons aquets objectius, 
tenint en compte així mateix, la destinació i singularitat d’aquests allotjaments adreçats 
a la comunitat universitària. 
 
S’han considerat per a la resolució de la proposta tant les normatives i ordenances 
metropolitanes del PGM aprovat el 1976, el Decret actual d’habitabilitat a Catalunya 
259/2003, el Pla Estatal 8-2005 i 14-2008, i el Conveni signat entre la Universitat 
Politècnica i les diferents administracions per a la implantació d’habitatges universitaris, 
així com totes les especificacions del plec del concurs.  
 
CONDICIONS URBANÍSTIQUES.    El PMT es un campus universitari de gran extensió 
destinat a la docència, la recerca i la transferència de tecnologia aprovat inicialment al 
1993. Es formalitza urbanísticament per un sistema anular de vials i cosos edificatoris 
on s’ubiquen els equipaments adscrits als diferents àmbits de l’actuació, -residencial, 
reserva, acadèmic, tecnologia, manteniment, zona verda, espais lliures, etc- del parc,. 
Aquesta disposició s’articula a l’entorn d’un àgora i/o plaça central. La parcel·la 3.9 
objecte d’aquest concurs disposa d’una privilegiada situació a l’oest, donant front per un 
costat –sud- a l’espai lliure i llac de laminació i per l’altre, –nord- a la dita i futura plaça 
central. Es contemplat l’ús  residencial-universitari a la parcel·la. La superfície del sòl es 
de 3.966 m2; l’edificabilitat es del 1,45 m2t/m2; l’ocupació màxima es del 60% i l’alçada 
reguladora es de pb + 2pp. El PMT disposa d’una xarxa de galeries soterrades als vials 
per al pas d’instal·lacions i d’altres serveis que facilitaria en el futur la connexió i 
manteniment de les escomeses als habitatges universitaris. El PMT disposa així 
mateix, d’aparcaments perifèrics tot seguint l’esperit d’un campus restringit al tràfic 
rodat.  Aquesta proposta preveu tan sols aparcaments de cortesia en superfície.  
 
GEOMETRIA.   La figura geomètrica matriu es constituïda per dos blocs longitudinals 
de pb i 2 pp cadascú d’ells, segons un  tipus d’ordenació per edificació aïllada i 
lleugerament desplaçats i formant agrupacions heterogènies. En sentit oest-est i amb 
passadís a una banda, prenent com objectiu, aconseguir  el màxim aprofitament solar i 
d’iluminació a tots els habitatges, així com la ventilació creuada a totes les unitats. El 
conjunt es cohesiona mitjançant passarel·les i escales de connexió. Un volum de pb i 
pp, prop del costat est al conjunt, conté majoritàriament els espais comuns i es el punt 
de trobada al conjunt. La geometria per tant es aquí l’adaptació volumètrica al model 
urbanístic escollit, però alhora una eina de composició adaptada a les exigències 
modulars dels habitatges, a les condicions del lloc i a la resolució optima de les 
diferents casuístiques que la tipologia d’habitatge universitari escollida generarà. 



SUPERFÍCIE SOLAR - Parcel.la origen 3.966,00
Edificabilitat Límit 1,45m2 st/m2 sòl 5.750,70
Ocupació Límit 60% 2.379,60

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDAS PMT HABITATGES

Sup. Tancada (computa 100%)
Planta (-1) Sobre RASANT 956,00

Sota    RASANT 121,00
Planta (0) 1468,20
Planta (1) 1495,00
Planta (2) 741,00

TOTAL 1(%) 4781,20
Sup. Oberta (computa 50%)

Planta (-1) 435,00
Planta (0) 805,00
Planta (1) 660,00
Planta (2) 281,00

TOTAL 0,5(%) 1090,50

TOTAL 5871,70
5750,70

SUPERFÍCIES ÚTILS PMT HABITATGES

Zona Habitatges

HABITATGE D'UN DORMITORI 72 30 - 78 36,00
HABITATGE DE DOS DORMITORIS 18 40 - 14 46,00

TOTAL 90 2880 92 3452,00

Habitatge Personal Manteniment 1 40 - 1 46,00

SUBTOTAL HABITATGES PROTEGIBLES 91 2920 93 3498,00

Zones Comuns

Núm. Sup.mínima Sup.màxima Núm. Sup.
Zona d'accés / vestíbul d'entrada 1 - - 1 53,60
Sala d'Entrada 1 - - 1 43,00
Recepció - Despatx - Arxiu 1 - - 1 31,00
Sala de Jocs 1 - - 1 60,00
Sala d'estudi 1 - - 2 15,50
Sala de TV 1 - - 1 21,50
Biblioteca / Sala Informatica 1 - - 1 57,00
Serveis higiènics - Vestidors 1 - - 1 21,00
Bugaderia 1 - - 1 25,50
Sala de Fitness 1 - - 1 38,00
Local Tècnic 1 - - 1 10,00
Residus 1 - - 1 16,00
SUBTOTAL DEPENDÈNCIES PROTEGIBLES 12 13 407,60

Zona ESPAIS COMUNS ''EXTERIORS COBERTS''

Nº.Ud. Sup. M2(50%)
P(-1) 1 138,50
P (B) 3 133,00
P (1) 1 20,50
P (2) 0 0,00

SUBTOTAL ESPAIS COMUNS PROTEGIBLES TOTAL PROTEGIBLE 292,00

SUBTOTAL Zones Comuns 407,60
SUBTOTAL Zones EXTERIORS COBERTS 292,00

TOTAL ESPAIS COMUNS PROTEGIBLES 699,60
20% S.Útil Habitatges  = (3498,00 x 0,20) 699,60

TOTAL Superficie Útil PROTEGIBLE 4197,60

SUPERFÍCIES URBANITZADES PMT HABITATGES

PAVIMENT SÒL MODIFICAT (SOTA SOSTRE) (TIPUS DUR) - 0,00
PAVIMENT SÒL ORIGINAL 1 1449

TOTAL 1449,00

Espais interiors CLUB -Comunitat Universitaria- Nº. Und. Sup. M2
P(-1) Sala TV 21,50
P(-1) Sala Jocs 60,00
P(-1) Bib. / Inform. 57,00

TOTAL 138,50

Espai exterior CLUB -Comunitat Universitaria- Nº. Und. Sup. M2
coberts P(-1) 1 236,00

descoberts P(-1) 1 480,00

TOTAL 716,00

SUPERFICIES I CAPACITATS

Sup Urb.

PLEC CONCURS P.G.Metropolita

Sup Útil.

( Sup. Útil )

PROGRAMA PROPOSTA

Còmput urbanístic SOBRE RASANT

Sup CONST.

Característiques i paràmetres generals



HABITATGES.    Estableix aquesta proposta un nombre de 78 habitatges  individuals i 
14 habitatges dobles, a mes d’una altre unitat per al personal de manteniment. Als tres 
nivells tots els habitatges s’organitzarien per satisfer les característiques per a la vida 
en comú del col·lectiu universitari, preservant la intimitat i l’estudi, objectiu principal 
d’aquests equipaments. L’habitatge individual consta de sala d’estar-menjador-cuina, 
un dormitori i bany. L’habitatge doble consta de sala d’estar-menjador-cuina, dos 
dormitoris i dos banys. Tos els àmbits d’estar, cuina i dormitoris disposen d’orientacions 
sud i majoritàriament amb vistes als jardins del PMT. Hi ha dos habitatges per a 
persones amb mobilitat reduïda en pb i un altre habitatge en p1. 
 
ESPAIS COMUNS. El porxo exterior es l’espai d’accés al conjunt d’habitatges en planta 
baixa. Es el primer àmbit comú i de relació. L’àrea d’acolliment al costat de l’àrea 
administrativa i els nuclis de comunicació principal es el segon àmbit comú. Una escala 
inserida en un espai a doble alçada comunica aquest amb el nivell inferior, on 
s’organitzen la sala de jocs, sala de tv, sala d’informàtica, biblioteca i sales d’estudi, tot 
formant unes unitats obertes a façana i posades en relació amb l’espai lliure enjardinat 
del davant del llac. A l’espai intern del jardi entre els blocs, es situa la sala de fitness. 
La bugaderia, magatzem, vestidors i l’habitatge per al personal de manteniment, formen 
l’altre grup d’espais comuns d’aquest nivell. 
 
Aquesta proposta assigna així mateix uns espais de club per a la relació entre els 
usuaris dels habitatges i la Comunitat Universitària, ubicats al nivell inferior. Es tracte 
de 138,50 m2 destinats a sales de TV – Wiffi, sala de jocs, biblioteca i sala informàtica. 
Tots ells vinculats aixi mateix amb un porxo de 235 m2 amb accés independent a 
traves d’un espai enjardinat de 480 m2 (Total: 854,50 m2) per a la realització 
d’activitats obertes a tots els usuaris del PMT.  S’equiparien mitjançant el corresponent 
mobiliari per a exteriors. L’escala situada a l’est del bloc nord dona accés extern als 
mateixos.  
 
ACCESSIBILITAT. Un primer grup d’escala i dos ascensors constitueix el nucli per als 
itineraris principals i control del conjunt. Una segona escala al costat de la passarel·la 
interior ofereix una alternativa a les opcions de comunicació entre nivells. La tercera 
escala ubicada a l’est complementaria l’exigència normativa i esta disposada en la 
projecció de l’accés als espais de club. Així mateix contemplaria l’accés per al 
manteniment de cobertes del bloc nord. La situació límit de la parcel·la en el conjunt del 
parc i pròxima a un vial de connexió amb l’entramat urbà, permet  l’accés rodat als 
aparcaments de cortesia situats a l’espai vestibular exterior tot i l’exigència general del 
PMT pel que fa a la restricció del transit rodat. S’ubica un extens aparcament de 
bicicletes al porxo-vestibol exterior.  
 
ESTRUCTURA. L’estructura es homogènia de formigó armat amb plaques alveolars als 
forjats segons unes pautes de modularitat i freqüència  mètrica. L’organització i 
disposició en sectors d’habitatges d’un dormitori a l’oest i de dos dormitoris a l’est amb 
crugies i eixos diferenciant però continus en alçada, permetria si s’escau l’estudi i la 
incorporació de tecnologies de prefabricació integrals per als habitatges entesos com 
mòduls acabats.  tal i com figura en la documentació annexa a la memòria per a tot el 
conjunt.Així mateix pot acotar-se aquest estudi per a la prefabricació dels locals humits. 
 





CONSTRUCCIÓ. MATERIALS BASICS.   Estructura: Pilotis de formigó als fonaments. 
Formigó armat en pilars i jàsseres. Forjats de plaques  alveolars prefabricades.  
Formació de matavius a l’estructura vista de formigó.  
Tancaments exteriors: Opció de panells de formigó prefabricat tipus grc ventilat amb 
estructura complementaria d’acer que permeten la incorporació de cromatismes tant per 
a l’equilibri estètic a l’entorn com per a la complementarietat de l’assoleix; aïllament i 
trasdòs  d’envà ceràmic als paraments de passarel·les.  
Cobertes: Transitables acabades amb lloses de formigó porós d’exteriors al cos central 
dels espais comuns. Coberta invertida de graves a les cobertes dels cossos 
longitudinals. Opció d’estudiar sistemes d’aprofitament de l’aigua de pluja.  
Revestiments: Parets i sostres pintats en colors i textura resistent als espais comuns i 
habitatges. Divisòries interiors en sistemes de cartro-guix.  Enrajolats de ceràmica 
vidriada als locals humits.  
Paviments: De formigó remolinat mecànic a les passarel·les exteriors. Terratzo 40x40 de 
gra mig amb sòcol de resines als habitatges i espais comuns Graons de terratzo. Gres 
antilliscant als locals humits.  
Fusteries: Interiors en tipus bloc acabat envernissat. Exteriors, d’alumini lacat i 
trencament de pont tèrmic. Protecció solar mitjançant corredisses d’alumini a tota alçada 
Vidrieria: Climalit a totes les obertures.  
Ventilació: Extraccions i ventilacions individualitzades per a cuines i banys.  
Aigua sanitària: Sistema d’aigua calenta sanitària provinent de plaques solars. 
Climatització. Sistema de climatització individualitzat d’aire. Unitats exteriors 
centralitzades.  
Comunicacions: Antena col·lectiva. Porters automàtics d’àudio.  
Equipament: Mobles baixos i alts per a les cuines, campana extractora i forn-micrones. 
Aigüeres d’un sinus d’acer inoxidable.  
Sanitaris i aixeteria: Models ceràmics i monocomandaments amb sistemes de doble 
descarrega i difusors.  
Lluminàries: Aparells de baixa luminància amb reflectors d’aluminis tractats i llampares 
de consum reduït.   
 
ESTRATEGIES DE SOSTENIBILITAT I RECURSOS MEDIAMBIENTALS EMPRATS. 
Sistemes de protecció solar a les façanes sud dels habitatges i els testers amb orientació sud-
oest. Inèrcia tèrmica als materials de tancament a nord.  
Ventilació creuada als habitatges. Façana ventilada a les passarel·les de materials i textures 
integrats a l’entorn. Il·luminació natural a tota alçada per a l’aprofitament de la radiació solar.  
Captadors solars per a producció d’aigua calenta sanitària. Coberta ventilada al cos dels espais 
comuns.   
Enjardinament als espais entre els cossos longitudinals. Colors i cromatismes en equilibri al lloc i 
a l’orientació de l’assoleix principal. Recuperació i aprofitament de les terres primeres de 
l’excavació. 
Aparells sanitaris de baix consum. Preinstal·lació per al reciclatge d’aigües grises per a la 
descarrega de l’inodor. Reciclatge de les aigües que circulen a l’interior de l’edifici per al retorn 
al medi. Xarxes separatives.  
Sistemes de ventilació naturals per a l’impulsió i renovació als espais comuns. Utilització de 
materials reciclats. Gestió selectiva en la recollida de residus. Distintiu de garantia ambiental en 
pintures, canonades i aïllaments. Fustes de creixement rapit. Aïllaments i vernissos naturals. 
Substitució del pvc en fusteries, làmines impermeables, cablejat elèctric i canonades. 
Enllumenat d’espais comunitaris amb sensors de presència i sistemes a l’interior dels habitatges 
mitjançant aparells lumínics no contaminants per a l’exterior.    Valoració de la demanda 
energètica segons el programa Líder. 






