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0. Introducció 

La idea de límit no és nova ni exclusiva de l’arquitectura, ja que ha estat tractada i analitzada des de punts 
de vista molt diferents i en èpoques històriques diverses. 

Avui, la RAE defineix el concepte de límit de tres maneres que podem aplicar a l’arquitectura. La més 
directa és la que defineix el límit com la línia real o imaginària que separa dos terrenys, països o territoris 
tot i que també podríem entendre-la a escala més propera, en l’edifici, com aquella que separa dos espais 
o programes. També relaciona el límit amb l’extrem on arriba el que és físic i el que és anímic. Aquesta 
definició, de caràcter més subjectiva, ens dóna els conceptes del límit físic i el límit perceptiu. Finalment 
situa el concepte de límit com l’extrem al qual arriba un determinat temps. 

Des de l’època antiga el concepte de límit ha estat present en la vida de les persones. Els grecs el definien 
no com allò amb el que acaba sinó com allò a partir d’on comença a ser el que és, on comença la seva 
essència. Establien així que el límit, la frontera, no és on acaba una cosa, sinó on comença una matèria 
que, extrapolat a la ciutat, seria la porta i no el marge d’aquesta. 

El concepte modern de límit en l’arquitectura esdevé amb els corrents filosòfics del segle XX i mantenen 
la idea de Martin Heidegger de ser la frontera, l’element constructiu del lloc, l’umbracle on una cosa 
comença la seva pròpia existència. Tanmateix, el límit en l’arquitectura és canviant tant en la seva 
formalització com amb la seva definició. Entenem l’espai i el límit de manera diferent, amb significats 
diferents, ja que s’observa des de punt de vista diversos.  

L’arquitectura actual construeix el límit com un filtre entre dos ambients socialment reconeguts. El límit 
entre allò que és públic i el que és privat comporta una distinció d’activitats de diferents nivells 
d’intimitat que se separen per filtres situats en els espais intermedis i de transició. 

La transició entre programes comporta el pas pel límit, entre els diferents espais d’activitat i, a la vegada, 
la pèrdua de consciència d’un fil argumental arquitectònic, si no una diferenciació rotunda de percepcions 
entre els espais. L’experiència sensible completa és aquella que és contínua i entén la percepció espacial 
com un recorregut sensible de l’espai. La interposició de límits rígids en l’experiència sensorial de 
l’arquitectura dificulta la fluïdesa transitòria entre els diferents espais: distingint-los, en lloc d’unificar-
los.  

Entendre el concepte de límit de forma immaterial possibilita una arquitectura que entén que aquest es pot 
habitar i transformar, traspassant el concepte de forma. 

0.1. La consciència de límit en l’arquitectura 

L’home, com a ésser intel·ligent, necessita definir els objectes, espais i territoris a partir d’una idea 
definida de forma. El món té en el límit la seva frontera, frontera  entre raó i desraó, entre cultura i 
naturalesa, entre llei i selva. El limes participava, per tant, del racional i l’irracional, o del civilitzat a el 
que és silvestre. Per tant, la situació del límit, de la frontera, es troba en l’espai de transició entre dues o 
més coses o entorns. 

Existeix així, una constel·lació de termes tangents entre si: interstici, marge, límit, frontera, umbracle, 
interval, interposició... Més enllà de l’acceptació particular de cada un d’aquests termes interessa 
senyalar allò que els uneix: tenir un “entre” com a punt de mira.  

En les ciutats i l’urbanisme, el pensament intersticial es podria traslladar a l’espai buit que resulta en 
ratllar les masses que anomenem edificis. Tanmateix, la tendència moderna, ha portat a menysprear 
aquests espais qualificats de sobrants o residuals quan en realitat ens permeten conèixer simultàniament 
diverses realitats i són els encarregats de les transicions profundes de l’arquitectura entre exterior i 
interior. 
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L’arquitectura del límit entès com a l’espai de “in-between” es fa present en projectes arquitectònics com 
la Casa Hubertus (1973-1978) d’Aldo van Eyck, un centre internat per a dones i nens d’Amsterdam on es 
vol generar una relació recíproca entre dos conceptes aparentment contradictoris: la protecció per a les 
persones internes que tenen dificultats per viure en societat i, a la vegada, ser un espai obert i hospitalari. 

Extrapolar aquesta idea de construir l’interstici a la ciutat resulta la projecció de nous espais, que abans 
eren perifèrics i limítrofes entres dues parts o barris dins de la ciutat, per tal de generar un espai 
d’intercanvi i transició entre les parts així com una nova centralitat que serveixi als ciutadans de les parts 
involucrades. Representa treballar el concepte de “in-beteen” a una escala major i tenint en compte 
exigències i preexistències de l’entorn i la societat que hi habita. 

0.2. Tractament de l’espai d’interstici a Barcelona. Casos d’estudi 

Una nova cota zero: el cas de les Rondes de Barcelona 

L’accelerat augment de la mobilitat privada i, en conseqüència, la congestió urbana en el punt de màxima 
activitat i centralitat, comporta la projecció d’espais destinats al desplaçament vehicular de manera ràpida 
i segura. 

El projecte de les Rondes configura un traçat a partir d’un anell viari que connecta fragments perifèrics de 
la ciutat de Barcelona, prèviament establerts com a àrees de nova centralitat per l’Ajuntament de 
Barcelona el 1987, i que té la voluntat de descongestionar el centre i unir barris de ciutat a partir de punts 
de vincle amb la via principal i assegurant la costura urbana entre els barris i amb el seu entorn immediat 
a través de vies secundàries. 

La construcció d’una via ràpida per connectar punts allunyats de la ciutat té un vessant negatiu per al 
vianant en tant que genera un límit físic, una barrera, entre dues parts de la ciutat immediates a la via. La 
definició de la secció del carrer permetrà establir un vincle, o no, de manera transversal a aquesta. El túnel 
o la llosa horitzontal de cobriment estableixen una nova cota zero que permet actuar en el límit a través 
d’un espai públic de grans dimensions com el parc de l’Oreneta, o de dimensions més acotades com el 
parc de la Solidaritat o el parc de la Llosa. 

El cas del parc de l’Oreneta se situa en l’únic tram de secció tipus túnel i condiciona l’entorn en forma de 
parc natural que s’estén des d’un costat a l’altre possibilitant recorreguts per als vianants i posant en 
segon pla la continuïtat viaria. 

Ambdós casos següents, i d’altres com la intervenció en la via Favencia i en les estacions de metro de 
Canyelles i Can Zam, contemplen la generació d’un espai públic de caràcter més lineal i acotat que faciliti 
la  connexió entre les dues parts segregades pel pas del viari principal de les Rondes. Es resolen les 
comunicacions de vianants a la vegada que doten de viaris transversals generant una circulació interna 
entre barris. A més, la incorporació d’activitats d’oci per a infants i sèniors en l’espai públic comporta una 
atracció de la zona. A més, la col·locació d’edificis públics i equipaments per al barri, com ara l’estació 
de metro, genera una polaritat d’aquests espais que abans eren un límit i ara són nous espais centrals del 
barri. 

L’equipament i el seu espai públic: la Plaça Lesseps 

La Plaça Lesseps se situa en el buit urbà que deixen els barris de Vallcarca i els Penitents, el Putxet i el 
Farró, la Vila de Gràcia i la Salut, convertint-se així amb un punt de gran importància per acollir diversos 
eixos importants de la ciutat. 

El replanteig de la plaça se situa el 2001 quan Viaplana guanya el concurs convocat per l’Ajuntament de 
Barcelona i, amb l’ajuda de la participació ciutadana, configura un nou model de plaça que es genera en 
el perímetre i no de manera centrípeta. 
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L’objectiu principal del projecte és tornar el seu nivell a la plaça per tal de millorar les connexions 
rodades i per als vianants, establir una nova cota zero. A més, vol ser un punt verd per a la ciutat. 

Serà el tràfic rodat el que configurarà l’espai plaça, que no s’entendrà com a una plaça única sinó 
fragmentada. A partir de la relació visual i de la polaritat d’activitats i equipaments per al barri es 
configurarà la unitat. 

Aquesta vegada, les façanes dels edificis redibuixaran formalment el buit de la plaça  aconseguint així, 
que el centre d’activitat es produeixi en les cantonades i façanes que s’aboquen a la plaça i no en un sol 
punt central. Això implica resoldre de manera eficient la circulació d’una plaça a l’altre, la facilitat de 
travessar-la a peu. 

Cada barri configura el límit a partir de la caracterització d’aquest, per mitjà d’un distintiu o parlant del 
seu passat. La parròquia dels Josepets i la Casa Ramos ho fan dotant a l’espai d’un punt singular i de 
record de l’antiga plaça, la biblioteca Jaume Fuster que dóna cabuda a tota la ciutadania i es col·loca en 
una posició distingida actuant com a centre gravitacional de la plaça al formar part d’ella en tot el seu 
perímetre, la importància, traslladada a l’eixamplament de la vorera, de l’eix Gran de Gràcia i finalment 
l’escola Rius i Taulet i les masies. També la participació de l’accés al metro com a espai intercanviador. 

La principal característica del projecte, que se situa en el nexe entre quatre barris, és la configuració 
d’espais que apropen l’activitat a les façanes i que allunyen el tràfic rodat, així com la col·locació 
d’equipaments públics que transporten l’activitat central al marge urbà. 

L’edifici com a limit: l’Illa Diagonal 

L’Avinguda Diagonal de Barcelona és considerada una de les entrades a la ciutat amb més afluència de 
diversos modes de mobilitat. La construcció d’una façana a una via que és considerada una porta 
d’entrada a Barcelona així com un eix divisori entre dues noves meitats de la ciutat, els barris de sobre la 
diagonal i els que queden per sota, comporta el disseny del límit com a un punt d’activitat aglutinadora i 
amb caràcter d’unitat centralitzadora urbana. 

El projecte de l’Illa Diagonal, dut a terme el 1992 per Manuel de Solà Morales i Rafael Moneo, se situa 
en l’interstici de la ciutat consolidada, a una zona amb activitats obsoletes que cridin a la ciutadania a 
moure’s fins allà. La parcel·la de forma triangular, antiga situació de l’hospital Sant Joan de Déu, es 
configurarà com a superilla conformada pels carrers de Numància i Entença, Avinguda Diagonal i el 
carrer Déu i mata. Aquesta concentrarà un complex d’usos mixtes que donaran cabuda al barri de les 
Corts, de caràcter residencial i terciari, així com la població arribada per l’avinguda i els barris sobre 
aquesta.  

Així, la superilla conformada per cinc volums disposats perimetralment, configuren un espai públic 
central de relació entre tots els usos. El bloc principal s’articula de manera esglaonada al llarg dels quatre-
cents metres de longitud i dóna façana a l’Avinguda Diagonal permetent ser travessat gràcies a l’ús 
comercial que s’allotja en planta baixa i soterrani i a la porositat característica del projecte consistent amb 
un passatge comercial interior intersecat per accessos transversals. En les plantes superiors s’hi ubica un 
hotel i oficines. Els altres edificis col·laboren a la superilla en tant que la defineixen volumètricament i 
amb la participació en el barri a través d’usos escolars, esportius, oficines i un auditori.  

A més de la condició d’activitat aglutinadora i urbana, l’èxit de la proposta recau també amb la proximitat 
de transport públic com el tramvia i els autobusos. Tanmateix, el volum principal recull un pàrquing en 
planta soterrani que facilita l’accés amb transport privat. La Diagonal també col·labora amb la mobilitat, 
ho fa per mitjà d’una generosa secció a peu de carrer que permet la circulació àmplia dels vianants i que 
es connecta amb la superilla mitjançant recorreguts per als vianants en planta baixa que travessen l’edifici 
de façana i donen accés al parc. Així, la importància de la mobilitat en el projecte permet que, tot i estar 
lluny del centre geomètric de la ciutat, resulti ser un punt cèntric dins d’aquesta. 
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El parc natural: el Parc de les Glòries 

La localització de la Plaça de les Glòries en el punt d’encreuament amb tres de les vies més importants de 
la ciutat de Barcelona, Avinguda Meridiana, Gran Via de les Corts Catalanes i Avinguda Diagonal, situen 
la plaça en un possible centre per a la ciutat. El pla Cerdà ja contempla aquesta visió central tot i que no 
en defineix la geometria exacta sinó que queda caracteritzada per ser un gran buit urbà. A més, se situa en 
els límits dels barris de Sagrada Família, el Clot, Fort Pienc i Poblenou i n’ocupa l’espai privilegiat. 

L’espai buit pateix diversos canvis i configuracions al llarg de la història donat que és un punt de la ciutat 
conflictiu, condicionat no només per ser un límit entre barris i un espai d’encreuament viari sinó també 
per la complexa situació ferroviària del seu subsòl. El 1920 l’àrea s’ocupa per una plaça de vies de 
manteniment de ferrocarrils definint encara més aquest caràcter de barrera. Posteriorment, amb l’augment 
de la circulació rodada, es transforma amb un nus entre autopistes que anul·la al ciutadà de peu. Amb les 
Olimpíades de 1992 es pretén una reforma que contempla integrar l’espai públic i el viari, que es 
formalitza de manera circular. 

Amb el suport veïnal i un projecte anomenat Compromís de les Glòries on s’aglutinen les propostes de la 
participació del barri s’impulsa un concurs que planteja repensar la plaça incorporant un gran espai verd 
de proximitat, que actuï com un pulmó verd de la ciutat, que resolgui el buit urbà i caracteritzi les Glòries 
a escala veïnal, metropolità i internacional. A més, amb la transformació del 22@ es pretén dinamitzar 
socialment i econòmicament la zona i potenciar la cultura amb la incorporació de nous equipaments que 
hi portin activitat. 

La proposta guanyadora d’UTE Agence Ter i Ana Coello de Llobet genera un gran verd urbà que s’estén 
pels carrers que hi arriben i una nova configuració viària, més recollida, que aposta pel soterrament 
d’algunes vies i el trencament de l’anell viari. 

Així, l’espai queda definit pel trànsit rodat, molt present encara a la plaça, un gran parc amb espais per a 
tots els públics com: la Gran Clariana, una gran esplanada de gespa polivalent d’estada; la Rambla dels 
Encants, un passeig per a vianants i bicicletes que connecti el parc transversalment; un espai lúdic dedicat 
al joc dels infants; un espai per a la joventut amb una zona esportiva i taules de jocs; una àrea per gossos; 
nodes de biodiversitat amb arbres i vegetació; un jardí exòtic i espais d’estada amb una gran pèrgola i un 
punt d’informació per a la ciutadania. La solució de la plaça va més enllà del parc per la proximitat 
d’edificis singulars que acosten l’activitat a la zona: el Teatre Nacional de Catalunya, l’edifici de Disseny 
HUB de Barcelona, un auditori, el Mercat dels Encants i el centre cívic La Farinera del Clot. 

0.3. L’arquitectura del límit 

Pautes per a la caracterització de l’espai de transició 

A partir dels casos analitzats anteriorment, d’arquitectures que se situen en els espais intersticials de la 
ciutat generant un nou pol d’atracció ciutadana i, en certa manera, una nova centralitat, s’estableixen unes 
pautes guia a tenir en compte a l’hora de caracteritzar un espai urbà d’aquestes característiques. 

La primera d’elles és l’atenció a la mobilitat, tant pública com privada, i el disseny del viari que 
l’acollirà. Definir unes circulacions de transport públic superficial, com els autobusos, i les seves 
respectives parades que permetin la mobilitat a escala de barri, i establir punt d’accés al metro, tramvia o 
tren per tal d’afavorir l’arribada de gent a escala urbana i fins i tot metropolitana, per aconseguir que la 
ciutadania accedeixi de manera fàcil, ràpida i eficient a la zona i s’afavoreixi a una major activitat. 

També cal projectar l’accessibilitat per al vianant per tal que es pugui moure per la zona amb direccions 
intencionades i de manera eficient. El vianant ha de poder accedir als espais públics i als equipaments 
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adjacents a l’espai així com intercanviar de mode de mobilitat, de rodada a peu i a la inversa, de manera 
segura i eficient. La circulació amb bicicleta, en tant que mode de mobilitat sostenible i saludable, s’ha 
d’incloure a l’espai per acollir a un públic encara més ampli. 

Així, la definició dels recorreguts de la mobilitat, rodada i dels punts d’accés per a vianants, pot ser un 
bon punt de partida per a configurar l’espai intersticial i connectar-lo amb la ciutat ja urbanitzada. 

La segona pauta podria ser la definició de la secció per tal que es pugui accedir des de tots els punts 
possibles a cota zero o per mitjà d’un recorregut a l’espai que s’està projectant i afavorir a la connexió i 
costura a més punts de la ciutat. 

Queda clar, amb l’exemple de la plaça Lesseps, que no és necessari un únic espai regulador sinó que 
també és factible la fragmentació d’aquest sempre que es mantingui la unitat espacial  a partir de la visió. 
Per tant, establir uns punts de configuració espacial a partir d’edificis o límits construïts ajudarà a 
mantenir unes dimensions properes  per poder controlar l’espai visualment. Així, definir uns límits físics 
o perceptius de l’espai hauria de ser una altra pauta per configurar-lo, ja que el dimensiona i l’apropa al 
ciutadà. 

Aquests edificis que generen i delimiten l’espai han de ser punts d’activitat o equipaments que atreguin 
la gent del barri amb serveis de primera necessitat, però també que convoquin la ciutadania a escala 
urbana i metropolitana establint activitats úniques i exclusives, singularitzant l’espai. A més, s’ha de 
facilitar l’accés a aquests equipaments a partir de l’espai públic definit, contribuint a estendre l’activitat 
interna al carrer i permetent una major permeabilitat entre l’espai públic i l’edifici d’equipament. També 
hi caben activitats d’oci per a tots els públics i d’altres de caràcter puntual així com les que promoguin la 
mobilització de gent a diferents franges horàries i cada dia de la setmana. 

Una altra característica important és la presència del verd  en tant que configurador d’un pulmó verd en 
la ciutat, que configuri espais d’estada a l’ombra i acosti la natura a la ciutat.  

Finalment, incloure en la projecció de l’espai la participació ciutadana a través d’enquestes i consells 
que aportin idees i propostes d’activitats contribuirà a atribuir un caràcter més proper de la plaça al poble. 

Així, i a tall de conclusió, la configuració d’un espai d’interstici limítrof entre dues parts d’una ciutat ha 
d’aconseguir, per mitjà de cosir la trama urbana, unificar els dos barris i promoure l’activitat de manera 
que pugui ser considerada una nova centralitat dins d’una ciutat en constant creixement. La mobilitat hi 
juga un paper molt important en tant que apropa la ciutadania a la zona i en permet la connexió. 

La situació de límit també es fa present en la ciutat de Tarragona, concretament en la zona del Pou 
Boronat, punt on convergeixen l’entrada a la ciutat per la carretera nacional 240, la Zona Universitària, el 
barri de Sant Pere i Sant Pau i una zona de caràcter natural que s’estén fins al riu Francolí. 

Amb les pautes analitzades anteriorment, es pretén generar una nova centralitat en aquest punt limítrof  
que integri les característiques socials i programàtiques de cada barri i les reuneixi en un equipament i una 
plaça que actuï de grapa d’unió entre les diferents casuístiques del lloc: una carretera que actua de barrera 
al tàlveg que desemboca al riu Francolí i les afores d’uns barris de caràcter educatiu. 
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1.1. Antecedents i punts de partida 

Emplaçament 

El projecte objecte d’aquest estudi s’emplaça a Tarragona, concretament a la zona del Pou Boronat, on 
convergeix l’entrada de la ciutat per la carretera nacional 240, la Zona Universitària i el nou barri 
contingut dins el Pla Urbanístic del Camp de Tarragona.  

Es preveu un creixement de l’extenció de la ciutat més enllà de l’actual límit establert per l’autovia A-7 i 
establir una connexió directa amb el campus universitari de Can Sascelades amb l’eix de la carretera 
nacional N-240 com a estructurador. 

Destaquen de l’emplaçament els fluxos de desplaçaments amb el centre i la localització estratègica entre 
la naturalesa i la ciutat establint-se així com la porta d’entrada de Tarragona a més de situar-se en un punt 
pròxim a la universitat i el centre històric de Tarragona essent així un punt estratègic de nova centralitat a 
la ciutat.  

 

Fig 1. Emplaçament del projecte 

Solar 

 El solar se situa en una zona amb qualificació del sol com a equipaments contemplat dins del projecte de 
l’ARE (Àrea Residencial Estratègica) del Pou Boronat i amb una incidència major en el seu replanteig. 

El delimiten la carretera nacional N-240 pel sud oest, el carrer Joaquim Donato pel sud est i una extensió 
natural vegetal en els altres límits de parcel·la. 
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Té una àrea total de 20.840m2 dels qual se’n destinaran una part a la continuació de la massa arbòria que 
prové del tàlveg generant un corredor verd, una altra a la generació d’una plaça i la restant a un 
equipament. Té un desnivell descendent en direcció a la carretera de 10m en total.  

 

Fig 2. Esquema del solar 

 

Planejament 

El replanteig del Màster Pla original proposa la unió de dos solars a fi de poder desenvolupar un 
equipament d’usos mixtes i una plaça a més de pacificar el carrer de Joaquim Donato, ja contemplat al 
planejament original. 

Programa 

El solar té una qualificació de zona d’equipament pel que es proposa la projecció d’un equipament d’usos 
mixtes que contengui una biblioteca per a infants, joves i sèniors, aules polivalents per a la realització 
d’activitats tutelades, un auditori multifuncional, una sala d’exposicions, un pàrquing públic i unes 
oficines i espais d’atenció ciutadana per a la Creu Roja (programa preexistent abans de la realització del 
Màster Pla). L’objectiu és apropar el barri en totes les seves necessitats i edats al límit de la ciutat per tal 
de generar una nova centralitat i unir dos teixits actualment separats per la carretera nacional. 

A més es projectarà una plaça amb diferents espais que també incloguin totes les generacions i edats així 
com diferents espais de reunió i programa per als diferents requisits del barri. 

 

20.844,83 m2 

626,45 m de perímetre 
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Fig 3. Esquema funcional d’usos de le’difici 
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Fotografies de l’estat actual del solar 
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1.2. Síntesi crítica del projecte 

El projecte se situa a la ciutat de Tarragona, concretament en la zona del Pou Boronat, inclosa dins del Pla 
Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Camp de Tarragona. El replanteig del 
Màster Pla original situa en el punt límit de la ciutat la idea d’una nova centralitat on convergeixin el nou 
barri proposat en el Pla, la Zona Universitària i una zona d’educació vinculada a la urbanització Pedrol. 
També, que funcioni de porta nord d’entrada a Tarragona, a través de la carretera nacional 240, i que 
enllaci amb el tàlveg natural i la massa arbòria provinent d’un corredor verd que continua cap al nord i 
desemboca a riu Francolí. 

La posició estratègica de l’emplaçament, en el límit de la ciutat construïda, permet generar una grapa, tant 
a escala urbana com a escala social, que relacioni les característiques de cada barri en un punt de 
convergència i ofereixi un punt d’atracció de ciutat cap al límit convertint-lo en un punt de nova 
centralitat. 

El projecte se situa en aquesta grapa i pretén configurar un espai públic, que suposi un punt de reunió, 
suportat per un equipament multifuncional i intergeneracional que configuri la porta d’entrada a la ciutat a 
escala territorial, així com construeixi un espai d’utilitat i centralitat per al barri atorgant-li la principal 
virtut: generar ciutat. 

El propòsit programàtic s’encamina de la mateixa manera, pretén ser un equipament que englobi les 
necessitats de cada barri i inclogui en un mateix espai una activitat per a cada requeriment. També que 
absorbeixi diferents modificacions al llarg de la seva vida útil i que creixi amb les necessitats socials i 
culturals del lloc.  

Així, la proposta recau en projectar un equipament que configuri en si mateix un espai plaça d’escala de 
barri, així com una porta d’entrada a la ciutat i un punt d’intercanvi entre l’asfalt i al verd.  

La casuística del lloc remet a arquitectures sorgides des de la mateixa problemàtica: en entorns limítrofs 
de la ciutat que requereixen la creació de noves centralitats per ser buits urbans conseqüents de grans 
operacions urbanístiques, com el cas de les Glòries de Barcelona, per suposar un tall entre dues realitats 
com passa amb les propostes de les Rondes, per ser el punt de confluència de diferents barris i, per tant el 
punt d’unió, com la Plaça Lesseps, o bé per requerir ser una fita en una entrada de la ciutat i, a la vegada, 
requerir generar barri, com passa amb l’Illa Diagonal. Cada un resol el límit a partir d’unes pautes que se 
sintetitzen en l’atenció i el disseny de la mobilitat i la correcta jerarquització del trànsit rodat i pacífic, la 
definició de la secció que permeti resoldre els desnivells i faciliti l’accés des de tots els punts, la 
configuració d’un espai públic a partir d’edificis permeables i públics que generin activitat i la presència 
del verd. 

El projecte es nodreix d’aquestes experiències arquitectòniques per a la configuració final de la forma i la 
definició del programa. Pretén definir una fita d’entrada a la ciutat generant una façana contínua, però 
permeable, que relaciona la ciutat i el barri i que remet al cas de l’Illa Diagonal de Barcelona. També, la 
generació d’una plaça de dimensions més reduïdes que connecten els barris i la Zona Universitària  i que 
funciona com a accés principal a l’equipament, com passa a Lesseps. A més, l’edifici s’esquerda 
permetent la vinculació de la plaça amb el tàlveg natural a través d’unes grans escales que resolen el 
desnivell i permeten la continuació del verd cap a la plaça, d’exemple en són les Rondes pel que fa a la 
resolució de la secció. Finalment la proposta de diversos programes en un mateix espai que s’adeqüin a 
cada situació i edat, que podríem relacionar amb la proposta de programa del parc de les Glòries. 

El record i l’empremta de les preexistències del lloc també en són presents en el projecte. L’enderroc de 
l’edifici d’oficines que ocupava la Creu Roja abans del replanteig del Màster Pla per suposar una barrera 
que no permetia la continuïtat de la ciutat cap al Francolí ni la generació d’una plaça per al barri, produeix 
una ruptura d’una organització que vetlla per la societat i la seva salut. Per aquest motiu es decideix 
recuperar l’essència de l’organització i reservar un espai per l’administració de la Creu Roja així com 
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punts d’atenció i assessorament a la ciutadania en qüestions de violència de gènere, salut, ocupació 
laboral i formació entre altres. 

La voluntat de generar un programa que permeti canvis i s’emmotlli als requeriments del barri, la ciutat i 
el temps, porta a optar per una estructura reticular i que alterni espais de grans llums i espais més 
domèstics i pautats per unes llums menors.  

La memòria del lloc ens deixa l’arquitectura de murs de pedra en sec que permeten la contenció de terres 
així com el drenatge natural de l’aigua de pluja. Això desencadenarà amb la configuració d’un edifici que 
funcioni de mur de contenció i permeti configurar una plaça a una cota superior a la del carrer. El material 
en aquest cas no serà pedra sinó formigó amb àrid reciclat, present en la indústria química del sector i 
amb poc recorregut des de la planta de producció a l’emplaçament.  

La configuració de la façana té caràcter d’uniformitat i continuïtat per tal de remetre als murs de pedra 
seca així com absorbir els possibles programes i donar una imatge al barri i a la ciutat. 

Com a síntesi, la proposta arquitectònica pretén configurar l’espai de límit i la transició espacial del 
territori a la ciutat amb la projecció d’un equipament que doni façana i actuï com a porta d’entrada a 
Tarragona permetent l’intercanvi entre modes de mobilitat. Afavorir la producció d’activitat per a tots els 
públics amb un equipament d’usos mixtes capaç d’absorbir futurs programes d’acord amb les necessitats 
del barri i la ciutat. Generar una nova centralitat en un punt limítrof i d’unió entre barris a través d’una 
plaça, contrària a la barrera actual que suposa l’edifici de la Creu Roja, i amb un programa que convidi a 
ser un pol d’atracció a la nova zona residencial del Pou Boronat. 
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2. Memòria descriptiva 
 

2.1. Anàlisi 

La ciutat de Tarragona (134.500 habitats), de la comarca del Tarragonès, a Catalunya, es caracteritza per 
ser un referent en cultura i arquitectura romana. Destaca per ser un enclavament estratègic dins el territori 
català. La ciutat és un clar exemple de clima mediterrani amb una temperatura mitjana anual de 17,8 
graus i amb precipitacions irregulars i descompensades al llarg de l’any, amb èpoques de sequeres i 
episodis de pluja d’intensitat elevada.  

En la història del lloc destaca sobretot l’època romana i l’edat mitjana, ja que deixaren una herència 
arquitectònica important a la ciutat, encara present avui dia.  

La ciutat es fundà l’any 218 aC com un campament militar romà durant les batalles contra els 
cartaginesos pel control del Mediterrani i a la que batejaren com Tàrraco. Al llarg dels anys 25 i 26 a.C 
Tàrraco fou capital del món romà per la seva situació estratègica en el panorama peninsular. 

D’aquesta època som hereus de l’arquitectura de l’Amfiteatre Romà, l’Arc de Barà (a 20km al nord de 
Tarragona) el Fòrum Provincial i nombrosos aqüeductes als afores de la ciutat, com Ferreres o el Pont del 
Diable, que tenien la funció d’abastir la ciutat amb l’aigua provinent del riu Francolí. Aquest conjunt 
arqueològic fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000. 

Tarragona es consolida sobre un turó a 80 m sobre el nivell del mar i oberta a aquest, establint una 
situació privilegiada per al control marítim i fluvial del riu Francolí. La seva situació privilegiada com a 
balcó del mar Mediterrani és un dels motius pel qual el port de Tarragona era i és un dels punts d’activitat 
econòmica més important de la ciutat situant-se entre els cinc ports espanyols amb més activitat. A més, 
la relació amb el riu Francolí permet l’explotació de terres de conreu ubicades a la seva conca. 

L’economia actual de Tarragona està enfocada sobretot a la indústria petroquímica situant-se en el 
complex més important d’Espanya i oferint més de 5000 llocs de treball directament. A més, s’estén 
l’activitat química en les indústries de transformació de plàstics, materials de construcció, etc. Més enllà 
del sector químic, destaquen també els serveis docents i, en concret universitaris, i el turisme, per la seva 
cultura romana, per la seva situació costanera i per les característiques de bonança climàtica. 

No obstant, tot i que el principal motor econòmic de la ciutat sempre s’ha basat en el transport i 
distribució de mercaderies, la regularitat orogràfica, el pas del riu Francolí i les condicions 
meteorològiques favorables han permès convertir el territori com una zona de producció agrícola 
incorporant dins el seu paisatge grans extensions de terres conreades així com arquitectures 
característiques del sector com els murs de pedra seca de contenció de terres. 

La condició de ciutat activa i productiva fa que es mantingui en constant creixement i expansió amb plans 
urbanístics residencials com el que ens ocupa, del Pou Boronat. 

Aquest se situa entre la carretera nacional d’entrada a la ciutat pel nord i la desembocadura del riu 
Francolí, dotant a la zona d’un caràcter verge i natural amb capacitat d’explotació agrícola. La topografia 
descendent cap al riu Francolí, des de la carretera, genera un tàlveg natural amb importants valors 
naturals. A més, la relació amb la universitat i la ciutat consolidada converteix a la zona en un punt 
estratègic d’intervenció urbanística. 
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2.2. Justificació del planejament 

El solar on s’emplaça el projecte està qualificat per les Normes urbanístiques de Tarragona, concretament 
del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Camp de Tarragona i es qualificat 
com a zona d’equipaments. 

L’Àrea Residencial Estratègica del Pou Boronat està catalogada de sòl urbanitzable per a ús residencial 
(clau 21-zona de desenvolupament urbà). Així doncs, es concep com un barri majoritàriament residencial 
que inclou equipaments i serveis mínims de manera que es concebi com un barri autosuficient. 

S’estableixen com a paràmetres bàsics de l’ARE una superfície total del sector de 376.784,23 m2 i una 
edificabilitat bruta de 0,5 m2/m2 atibuint així una densitat de 50,02 hab/ha. El número total d’habitatges 
previstos és de 1890 del que es preveu l’edificació de 928 habitatges lliures, el que suposa un 49,1% del 
total, i 962 habitatges de protecció pública, un 50,90%. 

El sòl destinat a equipaments serà sempre de domini públic i es contempla un equipament docent de nova 
construcció, un equipament docent per rehabilitació de l’edificació, un equipament esportiu i un 
equipament cultural recreatiu i de lleure. 

Es proposa un viari que connecti directament amb Tarragona a través de la carretera nacional 240 i un 
viari paral·lel menys dens d’accés a les residències. Es contempla la possibilitat de la projecció de viaris 
de prioritat invertida. 

A grans trets, la proposta original del Màster Pla per la zona del Pou Boronat recau en la definició d’un 
barri de caire residencial  que ofereix habitatges lliures i de protecció oficial agrupats en una tipologia de 
blocs que, depenent del solar, permeten la construcció de PB + 7. Tanmateix, contempla la conservació i 
integració de les residències unifamiliars existents però les encapsula entorn de quatre blocs perimetrals.  

Quant al viari proposat, s’annexa a la carretera principal i permet una circulació paral·lela i una altra de 
transversal a la nacional 240. A més, es proposa un pont per sobre del tàlveg per a la connexió amb l’altra 
banda d’aquest i situa una carretera de suport a la vora del riu Francolí També proposa la instal·lació d’un 
complex d’equipaments a la zona sud, en contacte amb l’Eixample Nord i la recuperació de les fàbriques 
del Pou Boronat i l’antiga masia modernista amb un programa d’equipament. 

La relectura exhaustiva de l’ARE proposat porta a replantejar les seves debilitats i mantenir les seves 
fortaleses. En general, es pretén posar en valor la porta d’entrada a la ciutat i generar una nova centralitat 
en el límit de la ciutat construïda, amb una densitat edificatòria menor respecte al centre consolidat i 
resoldre l’apropament entre la naturalesa i la ciutat. Es pretén dissoldre la idea d’un barri aïllat de la ciutat 
i dels barris pròxims i promoure la connexió entre aquests. 

Així, el replanteig contempla la mateixa ordenació urbana i adopta la tipologia de blocs residencials 
lliures i de protecció oficial, tanmateix proposa la integració de les residències existents dins de la 
proposta urbanística amb la proposta d’un barri de cases pati. La carretera que voreja el Francolí 
desapareix i és reemplaçada per un corredor verd que s’estén en forma de dits cap al tàlveg. Es manté la 
relació amb l’Eixample Nord amb la proposta d’equipaments, en aquest cas d’ús esportiu, i es proposa 
una altra grapa d’unió, en forma d’equipament multifuncional cultural, amb la universitat i el sector, 
educatiu de la urbanització Pedrol. 

Més concretament, les preexistents edificacions de la zona queden exemptes d’enderrocs tant al Màster 
Pla original com en el replanteig. L’ARE original pretén fer valdre aquelles edificacions preexistents amb 
interès arquitectònic com el complex fabril del Pou Boronat el qual s’establirà com a equipament de barri. 
També el Mas Bonet, construcció modernista que també s’afegirà al complex d’equipaments. La revisió 
també contempla la seva conservació amb ús públic. 
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Les cases unifamiliars situades al sud de l’emplaçament es mantenen en ambdós casos, tanmateix la 
proposta del replanteig recau en una integració d’aquestes respectant al màxim el límit de propietat en un 
barri residencial de cases pati mentre que l’original en proposa un encapsulat amb nous edificis d’altura. 

L’edifici de la Creu Roja i la Fàbrica de galetes s’enderroquen i, mentre que l’ARE original no en descriu 
cap renovació, el replanteig inclou el programa d’oficines de la Creu Roja en un dels equipaments. No 
obstant els edificis s’enderroquen permetent generar una plaça. 

El Màster Pla original proposa per la zona un conjunt d’equipaments situats al llarg de tot el barri per tal 
d’afavorir el dinamisme i l’activitat. Situa en les naus del Pou Boronat i el Mas Bonet serveis escolars i 
d’oci de barri. També, un equipament situat al mirador del riu Francolí i un altre a l’extrem sud en 
contacte amb l’autovia A-7 i el barri adjacent. 

El replanteig situa els equipaments en dos punts estratègics del pla funcionant de grapa urbana entre el 
barri de Can Sescelades i la Universitat i connectant-lo amb el barri del Pou Boronat a través de la 
disposició d’un museu i un equipament d’usos mixtes amb funció de biblioteca, centre cívic i auditori i 
que també albergarà el programa de la Creu Roja. A l’extrem sud manté la situació d’un equipament 
esportiu amb la finalitat d’actuar com a absorbent acústic i cridar l’activitat des de la ciutat. 

Les plantes baixes dels edificis ubicats en la carretera nacional N-240 disposaran de locals comercials per 
generar una interacció amb la ciutat i reduir l’empremta de la carretera. 

La proposta original del Màster Pla per la zona del Pou Boronat recau en la definició d’un barri de caire 
residencial  que ofereix habitatges lliures i de protecció oficial agrupats en una tipologia de blocs que, 
depenent del solar, permeten la construcció de blocs amb un gàlib de PB + 7. 

El replanteig contempla la mateixa ordenació urbana i adopta la tipologia de blocs residencials lliures i de 
protecció oficial, tanmateix proposa la integració de les residències existents dins de la proposta 
urbanística amb la proposta d’un barri de cases pati. A més assegura que la profunditat d’edificació dels 
blocs d’habitatges no superi els 12m permetent habitatges passants i afavorint la ventilació i il·luminació 
natural. També s’eliminen els blocs en L per tal d’evitar cantonades. Així, el gàlib màxim serà de PB+3 
llevat de l’eix comercial que permetrà una altura màxima de PB+5. 

 

Fig 4. Esquema de conservació de preexistències ARE original – ARE revisat 



COSTURA URBANA: PROJECTE D’EQUIPAMENT D’USOS MIXTES AL POU BORONAT, TARRAGONA 
 

 
MArq[M] – Màster habilitant ETSAB 2019-2020 | Tecnologia i projecte | Núria Moll Morlà  

 21 

 

 

Fig 5. Esquema de distribució dels equipaments ARE original – ARE revisat 

 

 

Fig 6. Esquema de distribució dels blocs d’habitatges ARE original – ARE revisat 
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Quant al viari l’ARE original proposa la connexió directa amb el centre de Tarragona a través de la 
carretera nacional N-240 a través de rotondes i un viari paral·lel que s’annexa a la carretera principal i 
permet una circulació en paral·lel a la nacional dins del barri que travessa el tàlveg ubicat per sobre 
l’antiga fàbrica del Pou Boronat. També  una altra de transversal conformada per carrers de doble sentit 
d’accés a les residències.  

A més es proposa una carretera que voreja el riu Francolí i que desapareixerà en el replanteig per tal de 
garantir el manteniment d’un espai natural i afavorint el pas del verd. 

El replanteig proposa una circulació rodada interior més passiva i puntual a través d’un sol punt d’accés 
des de la carretera nacional que a més connecta amb el barri de Can Sascelades i el campus de la 
Universitat Rovira i Virgili. La carretera nacional N-240, per la seva part, reduirà la secció i s’eliminaran 
les rotondes. La proposta recau en la seva semaforització.  

Es proposa també un tercer sistema de viari de prioritat invertida que contempla únicament un carril de 
circulació i no preveu aparcaments laterals disposant de voreres amples prioritzant la mobilitat del 
vianant. 

 

  Fig 7. Esquema de distribució del viari ARE original – ARE revisat  

 

Mentre que l’ARE original projecta un coixí acústic a la zona sud, en contacte amb l’autovia AP-7 i un 
verd lineal al llarg de tota la carretera nacional N-240, també amb funció d’amortitzar el soroll, la 
proposta del replanteig recupera el verd situat a la vorera del riu Francolí i l’estén en el barri en forma de 
pinta afavorint la transició entre el barri i el verd. També s’allarga per  tot el tàlveg recuperant un corredor 
verd. 

A més, es manté la proposta de coixí acústic a la zona sud i tota la proposta de vegetació lineal en els 
carrers. La plaça que uneix el barri del Pou Boronat amb el barri de Can Sascelades acollirà també espais 
de vegetació en massa i d’altres amb vegetació lineal. 
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Fig 8. Esquema de les masses verdes ARE original – ARE revisat 

 

 

 

Fig 9. Esquema de tractament del límit ARE original – ARE revisat 
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Sintetitzant, la diferencia notable entre la proposta original i la proposta del replanteig recau en el 
tractament del límit. L’original pretén un barri illa, connectant amb la ciutat per una via rodada d’alta 
intensitat i sense contemplar la relació amb els barris adjacents. També aïllant-lo del riu i la naturalesa 
amb una carretera perimetral a aquests. 

El replanteig actua en aquests punts, reduint l’impacte rodat de la carretera nacional N-240 reduint-ne la 
seva secció,  retornant el verd al riu Francolí i dinamitzant l’arribada a un passeig rural vora el riu a través 
de camins rurals ja existents, incorporant el verd en forma de dits en el barri i generant una plaça que 
pretén cosir el nou barri del Pou Boronat amb el barri de Can Sascelades, el Campus universitari i els 
equipaments d’ús educatiu de la zona afavorint la circulació passiva i reduint la circulació rodada. 

 

Fig 10. Proposta de secció per al tractament de la N-240 
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2.3. Justificació i descripció del programa 

Donada la situació de límit de l’emplaçament escollit i la forta repercussió d’activitat que requereix per 
tal de generar una nova centralitat i connectar el nou barri del Pou Boronat amb la universitat i el barri de 
Can Sascelades es proposa un equipament d’usos mixtes que inclogui en el seu programa un espai per a 
cada generació i resolgui les necessitats del barri unificant-lo en un sòl equipament. 

A partir de l’anàlisi d’usos immediats determinem que es tracta d’un sector educatiu que comprèn 
educació primària, secundària i universitària així com un programa residencial d’un barri que es 
consolidarà com a nou i altres barris, també residencials, molt propers a la zona.  

També la connexió directa amb el centre de Tarragona per l’extrem sud i l’entrada a la ciutat per l’extrem 
nord farà que la comunicació directa amb aquest punt sigui majoritàriament rodada i, per tant, requerirà 
d’un espai d’intercanvi de mobilitat per tal d’afavorir la nova centralitat no com a lloc de pas sinó com a 
destí. 

La concepció d’un equipament es reforça amb la projecció d’una plaça resguardada de la carretera 
nacional N-240 en un punt on, fins ara, hi havia una barrera cap al barri del Pou Boronat, afavorirà 
l’arribada d’activitat i de concentració de gent. 

Així s’establiran dos nivell principals: la planta amb accés des del carrer i la planta d’accés des de la 
plaça. 

En planta carrer s’hi situarà l’activitat relacionada amb la mobilitat i el seu intercanvi, hi trobarem un 
pàrquing d’ús públic per a cotxes i motocicletes així com un  local de lloguer de bicicletes amb el seu 
magatzem. A més, aquelles activitats relacionades amb els subministres com ara la sala de màquines i 
l’estació transformadora. No obstant, la planta carrer oferirà un accés directe a la cota de plaça amb unes 
escales generoses de circulació i d’estada que tindran la funció de mirador sobre el tàlveg del Pou 
Boronat. 

En la planta d’accés des de la plaça el programa es distribuirà en dues volumetries que, tot i ser 
independents en quant al programa, s’entendran com un sol equipament.  

La volumetria més reduïda albergarà un auditori amb sala de projecció de pel·lícules i escenari per a 
espectacles de música i art. També contindrà una cafeteria que, a més de donar servei al auditori pretén 
generar un focus d’activitat permanent a la plaça. 

El volum major disposarà, en planta baixa, d’un gran hall que distribuirà les activitats en la planta i en les 
plantes superiors. Entorn d’aquest hall, en planta baixa, s’hi disposaran espais de lectura per a sèniors i 
infants, aules polivalents d’ús públic que pretenen allotjar activitats esportives, tallers informàtics, tallers 
artístics i espais formatius. També una gran sala d’exposicions per tal d’incentivar la visita al centre no 
només per la oferta de tallers sinó per la concepció expositiva d’aquests, i que allotjarà exposicions tant a 
nivell general i de la ciutat com petites mostres dels tallers i activitats dutes a terme en el centre. 

La planta primera continua les activitat relacionades amb l’estudi i allotja la sala de lectura general, 
enfocada al sector juvenil. També disposa d’aules polivalents i d’estudi a disposició del ciutadà. Entorn al 
hall de la planta primera es situarà un punt de trobada i d’estada a més d’un punt d’atenció ciutadana i uns 
despatxos i oficines administratives que cusen amb el programa de la planta superior destinada a la Creu 
Roja. 

La planta superior allotja el programa de l’antic edifici present en l’emplaçament: les oficines de la Creu 
Roja. Aquestes es troben a disposició del ciutadà i ofereixen consultes primàries d’atenció en persones 
vulnerables ja sigui per exclusió social, violència domèstica, etc. També consultes destinades al 
mediambient, als voluntariats internacionals i a l’oferta de treball. Aquesta planta també disposa d’aules 
destinades a la formació sanitària i vinculada amb la Creu Roja. 
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El programa de l’equipament, al igual que la seva posició estratègica, pretén cosir els barris no només en 
l’escala urbana sinó també social i configurar un espai que inclogui totes les necessitats i totes les edats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11. Organigrama d’usos i primer encaix del programa 

Taula 1 . Proposta de programa amb superfícies aproximades 
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Taula 2. Resum de superfícies útils i construïdes del projecte per plantes 
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2.4. Procés de desenvolupament del projecte 

El projecte s’ha desenvolupat a través d’un procés evolutiu no lineal que ha permès revisar en 
detall tots els punts del projecte des de la concepció de la forma, la seva estructura, fins al detall 
de la façana i els acabats interiors. 

Elecció emplaçament i el programa 

Sense un programa clar des de inici, el primer pas va ser la elecció de l’emplaçament. La 
casuística de l’entorn i el replanteig de l’ARE proposat pel Pou Boronat que situava en el límit 
un dels punts de connexió amb els altres barris va generar un interès personal cap aquest punt ja 
que permetia relacionar els conceptes que havia desenvolupat a la memòria crítica sobre 
l’arquitectura i el límit i, a més, afavorien a la costura entre els barris residencials i la 
universitat. 

Després de l’anàlisi de l’entorn immediat i la diversitat d’usos educatius de la zona es va 
determinar un programa que, al igual que l’equipament en el punt on s’implantava, cosís el barri 
a escala de ciutat tant a escala urbana com a social. Així, després de varies propostes fallides de 
programes massa exclusius es va optar per fer un patchwork de diferents programes que el barri 
requeria i que, a més, aconseguirien generar una activitat diària i constant en aquesta nova 
centralitat que l’ARE proposava.  

La solució era generar un equipament d’usos mixtes en el punt límit entre el que enteníem com 
el final del barri del Pou Boronat, l’entrada a la ciutat de Tarragona i la naturalesa salvatge. Un 
equipament que donés façana a la carretera nacional N-240 i transmetés la idea de porta a la 
ciutat, sense perdre l’escala de barri tant a nivell volumètric com programàtic incloent una plaça 
per al barri amb accés des del carrer i un programa inclusiu i intergeneracional. 

 

Fig 12. Elecció de l’emplaçament 
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Fig 13. Estudi dels programes de l’entorn immediat i predimensionat del programa 

 

Estudis de forma 

La concepció d’una forma a partir de traces urbanes preexistents facilita la integració d’aquesta 
en el territori. Tanmateix l’emplaçament presenta molt poca urbanització existent tant de vies 
com de bassa edificada. A més, tots els edificis existents a la zona són equipaments de 
volumetries complexes que tampoc generen cap direccionalitat.  

Tenia clar que volia un volum que marqués façana a la carretera nacional i fos com una fita de 
referència d’entrada a la ciutat. A més, pretenia una forma que allotgés una plaça a l’interior i 
l’abracés per tal de definir-la en dimensions i formes. També que fos un edifici permeable i que 
permetés el traspàs entre el barri universitari de Can Sascelades i el barri del Pou Boronat, i que 
tingués en consideració la naturalesa i la vegetació del tàlveg. 

 

Fig 15. Esquemes previs per determinar la volumetria 
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Fig 16. Primer encaix volumètric 

 

 

Fig 17. Proposta volumètrica en PB i P+1 i distribució  
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 Fig 18. Encaixos axonomètrics de propostes  
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Així, després de varis encaixos volumètrics, el que definiria més la forma de l’equipament seria 
la dotació d’una plaça el més regular possible, el requeriment de façana a la nacional i la 
permeabilitat. 

El volum final s’articula amb dos volums connectats per una escala de grans dimensions que 
funciona de connector entre el Pou Boronat i la plaça que connecta amb la universitat i que a 
mes té la funció de mirador del tàlveg. En planta carrer s’hi ubiquen els programes més 
relacionats amb la mobilitat i la ciutat, mentre que en les plantes superiors s’hi ubica el 
programa més vinculat al barri, amb una gran plaça i l’espai de la Creu Roja. 

 

Fig 19. Encaix axonomètric de la proposta definitiva i la plaça 

 

Distribució funcional 

La distribució de les funcions dels volums i el programa ha anat variant al llarg del procés de la 
forma. Cada volumetria absorbia un programa diferent, sempre tenint en ment la idea de 
programa patchwork que uneix el barri i la ciutat en una nova centralitat. En funció de la 
superfície útil de cada volumetria s’articulaven els programes d’una manera diferent, sempre 
conscients també de la idea de plaça. 
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Definició de l’estructura 

L’estructura ha anat variant al llarg del procés de la forma. A cada volumetria li pertocava una 
estructura diferent passant des d’una estructura murària, remetent-nos als murs de pedra en sec 
presents a la zona, fins a una estructura molt fragmentada per la col·locació de massa pilars que 
dificultaven la distribució. 

L’estructura definitiva passava per generar uns nuclis rígids on s’hi col·locarien els elements 
fixes i entorn a les qual els distribuirien els espais més diàfans. Així, permetria que l’edifici 
absorbís canvis programàtics al llarg de la seva vida útil. 

Finalment es va optar per una estructura de pilars amb una retícula  6x6m que girava en alguns 
punts per tal de generar espais més focalitzats i amb cert dinamisme i eliminava pilars 
estratègics per encabir programes funcionals amb necessitats de grans llums. Així, es mantenia 
la idea de caixes on s’hi encabirien els programes més petits i grans espais diàfans que 
permetrien programes de més envergadura.  

Tanmateix es mantenia la idea d’un edifici patchwork amb una llarga vida útil i que, per tant, 
pogués absorbir canvis programàtics que s’anessin adaptant a les necessitats del barri i de la 
ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 20. Axonometria explotada de l’estructura amb murs de càrrega 
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Fig 21. Encaix de la proposta amb estructura de nuclis rígids 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 22. Proposta d’estructura actual amb pòrtics de 6x6m i grans llums de 12m 
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Definició de la façana 

Mentre que la idea d’edifici costura amb capacitat d’allotjar programes diferents i unir barris de 
caràcters diversos en un mateix espai és present en l’estructura, la façana sempre ha tingut la 
voluntat d’unificar el conjunt. Per tant s’ha optat sempre per una façana uniforme que, 
puntualment, permet obrir obertures que expliquin que hi passa al darrera. 

Si bé al principi s’optava per una façana de panells de GRC estriats per donar textura al conjunt 
i grans nuclis de finestres emmarcats en fusta i lamel·les verticals de fusta; finalment es va 
decantar per una proposta que deixava entrar la llum al llarg de tot l’edifici, de manera rítmica i 
uniforme, amb algunes excepcions en els espais de grans llums. 

La proposta es desenvolupa per mitjà d’un mur cortina que marca la verticalitat i un ritme 
periòdic amb els muntants i que inclou la protecció solar a través de la col·locació d’una tapeta 
al muntant que funciona de lamel·la.  

 

 

Fig 23. Primera proposta de façana amb panells de GRC estriats 
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Fig 24. Primera proposta de façana de mur cortina 

 

Fig 25. Proposta final de mur cortina amb lamel·les verticals als muntants 
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3. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 

Descripció de les estratègies mediambientals 

Desenvolupament 
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3. Memòria de sostenibilitat 
 

3.1. Descripció d’estratègies mediambientals 

Des d’una primera fase del projecte s’han tingut en compte els criteris de sostenibilitat que han tingut una 
transcendència important en la configuració dels espais. No es tracta d’un edifici equipat posteriorment 
amb dotacions específiques sinó que han estat presents des d’un principi com a estratègia de projecte. 

Les propostes d’estratègies mediambientals recauen en la reducció de la demanda de subministraments 
com aigua i electricitat a partir de la disminució de demanda tèrmica i lumínica de l’edifici. Així, 
l’estratègia no proposa utilitzar sistemes avançats i sostenibles, que també, sinó que parteix del principi de 
reduir la demanda energètica per rebaixar la petjada ecològica. 

Pel que fa a l’energia s’assegura la ventilació natural a l’estiu i a l’hivern a través de processos manuals i 
mecànics a disposició de l’usuari. També la captació solar a l’hivern i la correcta protecció de la radiació 
a l’estiu. Aquestes estratègies es reflecteixen en el disseny de la façana que, a més de tenir una part 
elevada de vidre en les bones orientacions i afavorir l’entrada de llum natural i radiació a l’hivern, inclou 
la protecció envers la radiació solar a l’estiu amb lamel·les verticals que s’inclouen als muntants del mur 
cortina. La disposició de finestres oscil·lobatents al llarg de tota la façana i en diferents orientacions 
permeten la circulació creuada d’aire i per tant, la ventilació natural dels espais. Al ser un edifici 
d’estructura de formigó armat i disposar de forjats unidireccionals de llosa alleugerida asseguren una gran 
capacitat d’inèrcia tèrmica que minvarà la demanda tèrmica a l’hivern.  

Es complementarà la il·luminació natural amb lluminàries eficients de classe A i amb interruptors de 
presència ens els espais d’ús intermitent com a nuclis de banys. 

Al ser un edifici relativament compacte al tenir una relació entre l’àrea de l’envolupant tèrmica i el volum 
òptim en funció del clima i la tipologia reduirà les pèrdues per transmissió tèrmica a través de 
l’envolupant. 

El sistema d’envolupant, tot i tractar-se d’un mur cortina al llarg de tot el perímetre de l’edifici, 
contempla muntants i travessers d’acer inoxidable amb ruptura de pont tèrmic així com dobles vidres 
aïllats. També la col·locació de panells sandvitx aïllats tèrmicament a les parts opaques amb materials de 
procedència orgànica com ara la llana mineral i la llana de roca. 

Quant a la demanda elèctrica de l’edifici es produirà a través de 170 plaques fotovoltaiques situades a la 
coberta de l’edifici principal que cobriran un 100% de l’energia demandada per tot l’equipament. En cas 
de fall tècnic, s’assegura que l’electricitat externa que es compri provindrà de centrals d’energia elèctrica 
renovable. 

La climatització i la producció d’aigua calenta sanitària es derivarà a un sistema de geotèrmia, que 
aprofita la temperatura estable del terreny durant tot l’any, i bombes de calor elèctriques, connectades a la 
xarxa fotovoltaica. Es tracta d’un sistema amb un rendiment molt elevat idoni per edificis grans com és 
aquest cas. 

La geotèrmia serà instal·lada prèviament a la construcció de l’edifici i es realitzaran 66 pous al llarg de 
tota la parcel·la per tal d’assegurar l’abastiment de demanda tèrmica. Aquests pous, amb una profunditat 
de 100m mantindran un circuit d’aigua tancat a una temperatura constant de 15ºC. Així, el requeriment 
tèrmic de les bombes serà molt menor perquè la diferència de temperatures entre l’interior i l’exterior serà 
inferior. 

Cal tenir en compte que la previsió d’espais per a allotjar les bombes de calor i les unitats de tractament 
d’aire així com una gran extensió en superfície de metres quadrats per als panells fotovoltaics s’ha tingut 
en compte des del principi del projecte ja que té grans repercussions dins d’aquest. 
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Quan a l’elecció de materials constructius es prioritza l’ús de materials reutilitzats i reciclats, en aquest 
cas l’estructura de formigó armat contindrà àrid reciclat provinent d’indústries locals amb un 
desplaçament mínim entre la indústria i l’emplaçament. 

Els acabats interiors es prioritzarà l’ús de materials naturals com la fusta i derivats amb baixes emissions i 
amb gran capacitat de reciclatge. A més, al ser un material acústicament aïllants garantiran un confort 
acústic en tots els espais i calidesa espaial tot i les grans dimensions dels espais. 

Tot i no tenir gran repercussió en quan al volum d’aigua necessària per abastir els nuclis de banys, 
s’instal·laran aixetes de baix cabal en lavabos i dutxes i inodors de doble descàrrega per minimitzar la 
demanda d’aigua. Es contempla la possibilitat d’instal·lar un depòsit de recollida d’aigües pluvials per a 
la posterior utilització en cisternes d’inodors. També per al reg dels arbres i arbusts de la plaça. 

Cal mencionar que es projecta un edifici pensant amb una vida útil llarga i amb capacitat per absorbir 
canvis programàtics i distributius. Així, tot i ser una construcció de formigó garanteix una capacitat 
d’adaptació al llarg de la seva vida. 

3.2. Desenvolupament 

-  Resultats de l’avaluació mediambiental mitjançant HADES 

Els sistemes descrits anteriorment queden reflectides en els resultats de l’avaluació mediambiental 
mitjançant l’eina HADES que s’annexa a continuació. 
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-  Resultats de la certificació energètica mitjançant CE3X 

S’estudia un espai representatiu, en aquest cas una sala de lectura. 
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- Càlcul energia incorporada i les emissions de CO2 

Calculem primer el pes propi dels elements que conformen el conjunt de l’edifici: 

 

Ara determinem l’energia incorporada dels elements constructius en kWh i les emissions de CO2 en kg. 
El resultat es pondera per el total de m2 i m3 de l’edifici, obtenint així els kWh/m2 i kWh/m3, també les 
emissions de CO2 en kg/m2 i kg/m3. 
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- Càlcul càrregues tèrmiques d’un espai representatiu 

A continuació calculem les càrregues tèrmiques aproximades d’un espai representatiu del projecte. En 
aquest cas s’ha escollit la sala de lectura infantil ja que es troba en una orientació sud-est i nord-oest amb 
unes dimensions de 208,8m2 de superfície. 

Considerem les fórmules següents: 

 

 
 

Refrigeració (estiu) 

 
Sent Qs les càrregues sensibles i la Ql les càrregues latents.  
I pel mes més càlid, juliol.  
 
Comencem calculant les càrregues sensibles  

 
 

Càlcul Qsr  

 
S = (2,2 · 2,8 · 2) + (3 · 2,8) + (13 · 0.2 · 2,8) = 28 m2 

R = 160 W/m2 

 

- Fs = 0,63 (lamel·les) 
- FM = (17 · 0,05)/28 = 0,03 
- g = Coeficient de transmissió = doble vidre = 0,49 
- Um = 1,6 W/m2k 
- α = 0,65 (Gris medio) 

 

F = 0,63 ·[(1- 0,03) · 0,49 + (0,03 · 0,04 · 1,6 · 0,65)] = 0,3 

Qsr = 28 · 160 · 0,3 = 1344 W  
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Càlcul Qsrt 

 

U = 1,6 W/m2k 

S = 28m2 

ΔT = Tec – Ti = 27,2 – 24 = 3,2ºC 

- Te = 0,4 ·Tme + 0,6 · Tmax = 34ºC (a Tarragona mes de Juliol)  
Tec Oest = 0,8 · Te = 27,2 ºC  

Qsrt =  1,6 · 28 · 3,2 = 143,36 W 

 

Càlcul Qst  

 

U = 1,6 W/m2k 

S = 28m2 

ΔT = Te – Ti = 24 – 24 = 0ºC 

Qst = 1,6 · 28 · 0 = 0 W 

 

Càlcul Qsi 

 

 

- Vol (m3) = 2,8 · 11,7 · 24 = 786,24m3 
- Rh  (biblioteca) = 5 m3/s 

V = 786,24 · 5 / 3600 = 0,87 m3/s 

ΔT = Tec – Ti = 27.2 – 24 = 3.2ºC 

p = 1.18 kg/m3 

Ce= 1012 J/kg·K 

Qsi = 0,87 · 1,18 · 1012 · 3,2 = 3324,54 W 

 

Càlcul Qsai 

 

 

- Pot làmpades descàrrega = 8 W 
- Nº làmpades = 30 làmpades 
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Qsil, descàrrega = 1,25 · 8 · 30 = 300W 

 

- Cs = 70 W 
- Nº = 150 persones 

Qsp = 10500 W 

 

- Portàtil x 50 = 40W 

Qsv = 40 · 50 = 2000 W 

Qsai = 300 + 10500 + 2000 = 12800 W 

 

Qs = 1344 W + 143,36 W + 0 W + 3324,54 W + 12800 W = 17611,9 W 

 

Calculem les càrregues latents 

 

 

Càlcul Qli 

 

V = 0,87 m3/s 

p = 1.18 kg/m3 

Ci= 2257 kJ/kg 

ΔW = 7 gr/kg 

- Hr interior requerida = 55% amb 24ºC ; Ha = 10.5 gr/kg 
- Hr exterior a Tarragona juliol = 60 % amb 31ºC ; Ha = 17.5 gr/kg 

Qli = 0,87 · 1,18 · 2257 · 7 = 16219,25 W 

 

Càlcul Qlp 

 

Nº = 150 persones 

Cs = 60 W 

Qlp = 150 · 60 = 9000 W 

 

Ql = 16219,25 + 9000 = 25219,25W 
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Per tant,  

 

Qref= 17611,9 + 25219,25 = 42831,15W 

42831,15W / 208,8m2 = 205,19W/m2 

42831,15W / 786,24m3 = 54,47W/m3 

 
Calefacció (hivern) 

 

 
I pel mes més fred, gener.  

 
Càlcul Qstr 

 

U = 1,6 W/m2k 

S = 28m2 

ΔT = Ti – Te= 21 - 4 = 17ºC 

- Te = 4ºC (a Tarragona mes de Gener)  
Ti = 21ºC 

Qstr = 1,6 · 28 · 17 = 761,6 W 

 
Càlcul Qst 

 

U = 1,6 W/m2k 

S = 28m2 

ΔT = Ti – Ti = 21 – 21 = 0ºC 

Qst =  0 W 

 

Càlcul Qsi 

 

 

- Vol (m3) = 786,24m3 
- Rh  (biblioteca) = 5 m3/s 
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V = 0,87 m3/s 

p = 1,18 kg/m3 

Ce= 1012 J/kg·K 

ΔT = Te – Ti = 21 - 4 =  17ºC 

- Te = 4ºC (a Tarragona mes de Gener)  
Ti = 21ºC 

Qsi =  0,87 · 1,18 · 1012 · 17 = 17661,63W 

 

Càlcul Qsai 

 

 

- Pot làmpades descàrrega = 8 W 
- Nº làmpades = 30 làmpades 

Qsil, descàrrega = 1,25 · 8 · 30 = 300W 

 

- Cs = 70 W 
- Nº = 150 persones 

Qsp = 10500 W 

 

- Portàtil x 50 = 40W 

Qsv = 40 · 50 = 2000 W 

Qsai = 300 + 10500 + 2000 = 12800 W 

 
Càlcul F  

 

Z0 - L’habitatge analitzat no dóna a nord 

Zis = 0,1 

Zpe = 0,05 

F = 0,15W 
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Per tant, 

 

Qcal=(17661,63 + 0W + 761,6W – 12800W) · (1+0.15)  = 6466,72W 

6466,72W / 208,8m2 = 30,97W/m2 

6466,72W / 786,24m3 = 8,23W/m3 

 

 

Així, la sala de lectura considerada requereix 42831,15W de refrigeració i 6466,72W de calefacció que es 
produiran amb 5 bombes de calor geotèrmiques. 
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4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

Descripció dels principals sistemes 

Desenvolupament 
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4. Memòria constructiva 
 

4.1. Descripció dels principals sistemes 
 

- Sistema de sustentació 

Condicionament del terreny 

S’ha disposat d’un estudi geotècnic (que s’adjunta posteriorment) que ha servit per determinar la 
configuració del sòl.  Donat que no s’ha realitzat cap cala ni sondeig en l’emplaçament escollit, es prendrà 
un valor de referència amb els sondejos i cales més propers (S-3 i C-6). Aquests determinen una capa de 
0,5m de sorra llimosa i argilosa marró fosc. A partir dels 0,6m de profunditat trobem un terreny de 
calcarenita marró clar groguenc amb porositat i vetes cristal·litzades que es manté fins més enllà dels 10m 
de profunditat. A l’altura de 2m trobem una zona fracturada d’aproximadament 0,5m. La cala C-6 
determina el mateix, roca calcària a partir dels 0,7m de profunditat sota un llit de sorra i graves marró fosc 
amb alguna resta d’argila i arrels. 

Es preveu la neteja del terreny prèviament a la realització de l’excavació. El volum de terres extret es 
situarà a la cota de la plaça per anivellar els accessos als equipaments, de manera que el balanç de terres 
quedarà pràcticament nul. 

 

Fonamentació i contenció de terres 

Coneguda la composició aproximada del terreny es considera la fonamentació a partir de sabates 
superficials aïllades sota els pilars. El desenvolupament esglaonat de l’edifici requerirà dues cotes de 
fonamentació. La primera situada a partir d’un metre de profunditat sota la rasant del carrer posterior a 
l’excavació i construcció del mur de contenció. La segona cota de fonamentació es considerarà a dos 
metres per sobre de la rasant del carrer, darrera el mur de contenció i sempre tenint en compte la distància 
de seguretat deguda al bulb d’assentament. 

Així, el primer pas serà el sanejament del terreny i l’excavació de la planta sòtan. Com que el terreny ho 
permet, s’excavarà directament deixant un talús inclinat per evitar el despreniment de les terres. A 
continuació es realitzaran les cales per a la fonamentació de les sabates aïllades rectangulars de 2,7m x 
2m i la sabata correguda sota el mur amb una base de 2,5m i un cantell de 0,6m. També les cales per les 
bigues centradores i les bigues riostra. S’encofraran les sabates, s’abocarà el formigó de neteja, es 
col·locaran les armadures pertinents i es formigonarà. Una vegada fraguat el formigó es procedirà al 
encofrat del mur de contenció de terres de formigó armat. Un cop realitzat, s’equiparà la cara exterior 
amb un sistema d’impermeabilització i drenatge d’aigua i es reblirà amb graves per assegurar el correcte 
drenatge. 

Una vegada compactat el terreny de la cota superior i netejat es realitzaran les cales per les sabates dels 
pilars de les plantes superiors seguint el mateix sistema anterior. Es important que el bulb d’assentament 
de la sabata més pròxima al mur de contenció sigui absorbit per el terreny compacte i no afecti la zona de 
graves posterior del mur ja que podria suposar assentaments diferencials. 

Val a dir que en els casos en que la distància entre sabates és reduïda i escassa es plantejaran sabates 
combinades. A més, totes les sabates aniran preparades amb armadura d’espera per rebre els pilars. 

Donada la longitud de l’equipament, es preveuen tres juntes de dilatació situades a 40m de longitud 
aproximada cada una. Aquestes afectaran també el mur de contenció. 

Posteriorment es realitzarà una solera de 20cm de formigó degudament fragmentada amb les juntes de 
retracció cada 5m en ambdues direccions. 
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Estructura 

L’estructura principal de l’edifici és de pilars rectangulars de formigó armat de 60x40cm separats en una 
retícula de 6x6m que configuren els espais de programa més reduït com els nuclis d’aules polivalents. En 
determinades situacions es suprimeix el pilar central per tal de generar grans llums de fins a 12m, en 
espais de lectura, oficines i sales d’exposicions. L’auditori requerirà llums de  fins a 20m de longitud. 

Les llums de 12m de l’edifici principal es resoldran per mitjà de jàsseres de cantell de formigó armat de 
50x90cm que permetran partir la llum total en trams de 6m i cobrir en l’altra direcció. 

L’auditori, en requerir llums superiors, de fins a 20m, es proposa la col·locació de jàsseres en gelosia 
metàl·liques sobre els pilars de formigó armat. Això permetrà reduir el cantell requerit de la jàssera i la 
massa d’aquesta, al no ser de formigó. 

Els forjats es solucionen amb una llosa nervada alleugerida unidireccional in situ. Aquesta permetrà 
cobrir les llums de 6m en ambdues direccions. Les zones de voladís i pròximes a pilars es massissaran i es 
col·locaran creuetes d’armadura evitant el punxonament. El forjat anirà encercolat amb un cèrcol 
perimetral que faci funcionar l’estructura de manera monolítica.  

Per a l’alleugeriment de la llosa s’utilitzaran cassetons de poliestirè expandit que, a part de minimitzar el 
pes de l’estructura, té un component d’aïllament acústic. 

A conseqüència de la longitud de l’edifici es projecten juntes de dilatació que dividiran el forjat i 
duplicaran els pilars en les zones de junta per tal d’assegurar el correcte assentament de l’edifici. 

 

- Sistema d’envolupant 

Façana 

L’envolupant de façana es resol de manera contínua i uniforme al llarg de tot l’edifici per tal d’unificar-lo 
i compactar-lo. La proposta recau en la col·locació d’un mur cortina d’acer inoxidable amb ruptura de 
pont tèrmic que absorbirà panells de doble vidre i cambra d’aire baix emissiu (4+6+4) per les zones 
transparents i panells sandvitx de 10cm d’espessor amb acabat d’acer galvanitzat blanc i aïllament de 
poliuretà injectat. 

Els muntants del mur cortina es remataran amb una tapeta conformada d’acer plegat de 30cm de llargària 
col·locada a 90º respecte el pla de façana i que funcionarà com a lamel·la de protecció solar, a part de 
marcar la verticalitat al llarg de tot l’edifici. Aquests aniran separats cada 40cm d’intereix. En els espais 
de major llums i per trencar el ritme de la façana s’obriran obertures majors en certs moments que 
substituiran la tapeta allargada per una tapeta plana de 2cm i es suprimirà un muntant per tal de generar 
finestres de fins a 80cm d’amplada.  

Quant als travessers del mur cortina, es col·locaran en la rasant del forjat inferior i superior i un tercer a 
1m respecte el superior per tal de garantir la sectorització al foc entre plantes. Per tal de no destacar en el 
pla de façana, aquests també aniran rematats amb la tapeta de 2cm. 

Les obertures de més dimensió es dividiran en vidres més petits permetent col·locar una finestra 
oscil·lobatent que permeti el control de la ventilació natural de manera mecànica. Aquestes tindran marcs 
d’acer inoxidable amb ruptura de pont tèrmic i doble vidre amb cambra d’aire baix emissiu (4+6+4). 
Donat que la protecció solar de les lamel·les es suprimeix, s’instal·larà un sistema de control lumínic a 
través d’estors enrotllables controlables per l’usuari. 
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Coberta 

Totes les cobertes de l’edifici es resolen per mitjà d’una coberta invertida, discerneixen però dos casos 
diferents: les transitables i les no transitables. 

La coberta invertida transitable es resol per mitjà d’una primera capa de formació de pendents amb 
formigó cel·lular, la col·locació d’una làmina asfàltica impermeable (que es doble en els punts singulars i 
que es plega 15cm per sobre de la cota del paviment en la trobada amb el muret perimetral) i finalment 
l’aïllament tèrmic de 8cm de panells d’alta densitat de poliestirè expandit amb una resistència a 
compressió de 3kg/cm2. L’acabat superior es remata amb plaques de paviment flotant sobre suports 
regulables col·locats sobre una fina capa de morter que permeten l’evacuació d’aigua sense l’aparició de 
boneres en el pla de coberta. Entre les diferents capes s’hi col·loques membranes geotèxtils per tal 
d’evitar el desgast dels materials de diferents composicions. 

L’espai comprès entre l’aïllament tèrmic i el paviment actua com a cambra d’aire ventilada millorant així 
les prestacions tèrmiques de la coberta. 

Pel que fa a les cobertes no transitables, situades en els nivells més elevats de l’edifici, només són 
accessibles per al manteniment. Es conformen de la mateixa manera que les anteriors, amb una capa de 
formació de pendents, la làmina asfàltica impermeable i l’aïllament tèrmic. L’acabat, en aquest cas, es de 
graves que actuen d’estabilitzant de l’aïllament tèrmic. Al igual que l’anterior, entre totes les capes es 
col·loquen membranes geotèxtils. 

 

Paviments en contacte amb el terreny 

En la pavimentació exterior de la plaça trobem dos tipus de paviments. El primer conformat per plaques 
de formigó rectangulars de 80x40cm col·locades sobre una solera de formigó i un llit de sorra  
compactada. Al ser rectangulars afavoreixen el dinamisme de la plaça ja que van girant en funció de la 
direccionalitat que es vol marcar. 

El segon és un paviment drenant de sauló col·locat sobre terra fertilitzada per poder sembrar arbres i 
arbusts i generar zones d’ombra i joc. 

 

- Sistema de compartimentació i acabats interiors 

Tancaments interiors 

El sistema de tancaments interiors es resol per mitjà d’un sistema en sec mitjançant plaques de cartró guix 
laminat col·locades sobre perfils metàl·lics d’acer galvanitzat. L’interior d’aquests paraments s’omplirà 
amb aïllament de llana de roca per garantir l’aïllament entre els espais. Els espais amb més requeriments 
acústics es folraran amb làmines de suro per l’exterior. Tots els envans es remataran amb dues plaques de 
cartró guix i un acabat planc. 

En les zones humides com els banys, es col·locaran plaques de cartró guix hidròfug, mentre que la resta 
d’envans es procurarà que tinguin un grau elevat de resistència al foc. 

Aquest sistema en sec permetrà la retirada i col·locació de nous espais per tal de adaptar l’espai a 
diferents programes i allargar la vida útil de l’edifici sense afectar l’estructura principal. 
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Paraments verticals 

Els paraments verticals s’acaben amb una capa de pintura plàstica de color blanc per tal de reflectir millor 
la llum natural.  

Les zones humides s’acabaran amb un alicatat de rajola ceràmica esmaltada negra en la zona del 
rentamans per tal d’assegurar l’estanqueïtat a l’aigua. 

A l’interior de les aules d’estudi i polivalents es col·locaran unes plaques de suro per minimitzar el 
traspàs sonor entre espais i garantir un confort acústic més elevat. 

 

Fals sostre 

El fals sostre es disposarà per tot l’edifici de manera que s’unificarà l’altura del forjat i dotarà de calidesa 
a l’espai al ser de fusta, un material natural. Es col·locarà entre les bigues de formigó deixant entreveure 
l’estructura. Aquest albergarà les instal·lacions de climatització i ventilació així com el cablejat elèctric 
de les lluminàries. A més, integrarà en el seu disseny les reixes d’impulsió i extracció d’aire i les 
lluminàries de cada espai. Tanmateix també té una funció acústica. 

Es conforma a partir de llistons de fusta de pi de 7cm de cantell x 4cm d’ample col·locats equidistants i 
suportats per rastells de fusta separats cada 60cm penjats des del forjat. 

 

Fusteries interiors 

Quant a les fusteries interiors, es disposen portes de fusta de 85cm d’amplada en tots els espais. En les 
aules polivalents es col·loca una fusteria de fusta acabada de color negre que conté vidres dobles amb 
cambra d’aire. També es disposen portes corredisses de fusta de pi sobre rails embeguts en el paviment i 
el fals sostre per dinamitzar l’espai de l’aula i unir-ne dues en cas de requerir un espai de dimensions 
majors. 

 

Paviments  

Pel que fa als paviments, es disposarà d’un sòl tècnic de plaques de fusta conglomerada de 60cm sobre 
suports regulables elevats 10cm sobre el forjat en tots els espais per tal de facilitar el pas de la instal·lació 
elèctrica i la fontaneria. En els espais humits es substituiran les plaques de fusta per plaques hidròfugues 
amb la junta morterada. 

Sota aquest paviment tècnic es podrà col·locar aïllament acústic en cas de que sigui necessari.  

El hall de l’edifici es resoldrà amb un acabat de formigó polit que contrastarà amb l’escala de formigó 
vist acabada amb taulons de fusta sobre les petges dels graons. 

 

- Sistema d’instal·lacions 

Fontaneria 

La instal·lació de fontaneria es desdobla en dos des de la xarxa general de subministrament. La primer 
subministrarà l’edifici principal i la segona l’auditori. A partir d’aquí es disposen dues escomeses 
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diferents enterrades a 40cm i ubicades en el límit de propietat en la façana sud-oest. Aquestes seran 
fàcilment accessibles i registrables.  

Posteriorment es disposarà de dues claus de pas generals que conduiran l’aigua fins a dos comptadors 
diferenciats. Des d’aquí es distribuirà l’aigua pel sostre de la planta sòtan fins als patis d’instal·lacions 
que subministren aigua corrent als nuclis de banys de tot l’edifici. En les plantes superiors d’aigua es 
conduirà pel paviment tècnic a través de conductes de diferents diàmetres segons la necessitat de caudal 
(especificat en els càlculs d’aigua més endavant). Cada nucli de banys disposarà d’una clau general de pas 
i claus per a cada element. 

Es preveu la instal·lació d’aixetes de baix cabdal en els lavabos i inodors de doble descàrrega per tal de 
reduir el consum d’aigua. 

Des dels comptadors també es distribuirà aigua a les bombes de calor geotèrmiques. 

No es requereix bomba d’impulsió donada la poca demanda i la baixa altura de l’edifici. 

  

Sanejament 

El sistema de sanejament es realitza de forma separativa, diferenciant aigües fecals i aigües pluvials ja 
que el barri disposa de dues xarxes separades. 

Respecte les aigües pluvials, es recullen en coberta amb la col·locació de diferents embornals segons les 
necessitats de la coberta en qüestió i baixen per baixants de PVC per dins els patis d’instal·lacions fins 
arribar a la planta sòtan on es col·lecta per el sostre i es deriva a la xarxa municipal d’aigües pluvials, 
passant primer per una escomesa de registre. 

Quant a les aigües fecals, es recullen dels nuclis de banys amb baixants de diàmetre mínim de 110mm 
també de PVC i es col·lecten en el sostre de la planta del pàrquing fins connectar amb la xarxa de 
clavegueram municipal. 

Totes les aigües, tant les residuals com les pluvials es recullen amb baixants formats per tubs de PVC 
connectats a la xarxa de clavegueram municipal.  

No es requereix una unitat de bombeig ja que el descens es per gravetat i es recull a la cota inferior. A 
més s’assegura que tots els col·lectors estaran inclinats un 2% per tal d’assegurar que flueixi. 

 

Climatització i ACS 

Donades les dimensions de l’edifici i les necessitats tèrmiques d’aquest, es proposa la instal·lació d’un 
sistema de geotèrmia. Es preveu la perforació de 64 sondes al terreny a 100m de profunditat i separades 
amb una quadrícula de 6x6m connectades a un circuit tancat d’aigua per tal d’aprofitar la calor del terreny 
i aconseguir una temperatura homogènia durant tot l’any que ronda els 15º C. Així es reduirà la demanda 
energètica de les sis bombes de calor geotèrmiques, situades a la sala de màquines en la planta sòtan, al 
requerir un increment de temperatura menor. A l’estiu partirem d’una temperatura de 15ºC que s’haurà de 
reduir i a l’hivern només s’hauran de pujar un parell de graus per arribar a la temperatura de confort. 

Una vegada aquesta energia hagi estat produïda per les bombes de calor, es conduirà a la coberta a través 
del pati d’instal·lacions fins a les tres unitats de tractament d’aire, corresponents a les plantes a 
climatitzar, que tractaran l’aire i el distribuiran a través de conductes d’un sistema aire-aire fins a les 
diferents estances de cada planta. Les sales de major dimensió es climatitzaran amb reixes d’impulsió i 
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extracció d’aire, mentre que les aules polivalents, els despatxos i les sales de menor ocupació es resoldrà 
per mitjà de fancoils tipus casset. 

L’aigua calenta sanitària es repartirà des de les bombes de calor igual que l’aigua freda, per conductes en 
el sostre del pàrquing fins arribar als patis d’instal·lacions dels nuclis dels banys i a través de conductes 
fins a cada lavabo. Aquesta instal·lació també disposarà de clau de pas general en cada nucli de bany i 
clau de pas parcial en cada element. 

 

Ventilació 

La ventilació dels dos edificis es fa per mitjà del sistema de climatització i les unitats de tractament d’aire 
de la coberta. També es facilita la ventilació natural mecànica i manual per mitjà de l’obertura de finestres 
i la creació de circulacions creuades d’aire. 

No obstant, es disposa d’un sistema forçat d’extracció d’aire en els nuclis de banys per mitjà de dos 
extractors tipus shunt ubicats en el fals sostre que conduirà l’aire fins a la coberta. 

Cal mencionar que tots els baixants disposen d’un sistema de ventilació anti-succió mitjançant extensions 
en coberta de 2,1m per sobre de la cota de paviment, en el cas de la coberta transitable, per evitar males 
olors. 

La planta de pàrquing, tot i que garanteix la ventilació natural a través dels panells d’acer perforats de la 
façana, es realitza una instal·lació d’extracció de fums en cas d’incendi i de ventilació forçada per mitjà 
de dos conductes, un d’impulsió i un d’extracció connectats amb uns ventiladors situats a la coberta que 
garanteixen l’entrada d’aire renovat i l’expulsió del viciat. 

 

Electricitat 

Es preveu un espai per a l’estació transformadora al requerir un subministrament de potència superior. Es 
situarà una caixa general de protecció en façana connectada a la xarxa elèctrica municipal que distribuirà 
la corrent fins als comptadors i al quadre general. A partir d’aquí es distribuirà per cada planta a través del 
pati d’instal·lacions i es disposarà d’un subquadre de planta des d’un es controlarà i subministrarà a tota 
la planta. 

Es complementarà el subministrament per xarxa amb un sistema de 170 plaques fotovoltaiques 
instal·lades a la coberta superior per tal d’absorbir el 100% de la demanda de l’edifici i reduir el consum 
d’energia no renovable. Es contempla la possibilitat de comprar l’energia, en cas de que no fos suficient 
la produïda en el propi edifici, a empreses de subministrament d’electricitat provinent d’energies 
renovables. 

La instal·lació elèctrica es desdoblarà entre el fals sostre i el sòl tècnic per tal de facilitar la connexió 
d’endolls, en el cas del sòl tècnic, i la connexió superior de les lluminàries que s’encarregaran de la 
il·luminació artificial. 

 

Incendis 

La instal·lació de protecció contra incendis es preveu la instal·lació d’extintors cada 25m i de detecció de 
fum i ruixadors en les aules de lectura, les oficines i l’auditori. A més, es disposarà d’un sistema d’alarma 
i dels requeriments de resistència al foc corresponents de cada material. 
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Telecomunicacions 

El sistema de telecomunicacions disposarà de connexió a la línia telefònica i a la xarxa d’internet. 
Aquestes entren a l’edifici per terra des de la xarxa pública, passant per una escomesa de registre i es 
connectaran amb el recinte d’instal·lacions de telecomunicacions inferior (RITI). Des d’allà es derivaran 
a cada planta fins al punt d’accés unitari (PAU) per els patis d’instal·lacions. 

També es disposarà de connexió wifi i d’un sistema de megafonia i alarma d’incendis. 

 

 

Fig 26. Esquema del sistema d’instal·lacions de l’edifici 
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4.2. Desenvolupament 
 

- Càlcul estructural d’un pòrtic tipus 

Analitzem primer el geotècnic: 

 

A partir del mapa de cales i sondejos i, com que cap està realitzat en l’emplaçament del projecte, agafem 
els més pròxim per tenir una idea aproximada del tipus de terreny. En aquest cas son S-3 i C-6. 
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Definició de l’estat de càrregues del forjat de planta baixa 

Suposarem el cas del forjat de planta baixa amb el següent estat de càrregues: 

 Pes propi del forjat de llosa de formigó armada alleugerida = 2,5 KN/m   
(Suposem un cantell de 30cm per fer el predimensionat amb una capa de compressió de 

5cm i nervis cada 80cm d’intereix). 
 

 Càrregues permanents = 1,45 KN/m  
o Paviment flotant tècnic de fusta = 0,3 KN/m  
o Envans = 1 KN/m  
o Guix = 0,15 KN/m  

 
 Sobrecàrrega d’ús per a zones d’accés públic i de lliure circulació = 5 KN/m  

 

Càrrega total = Σ =  2,5 + 1,45 + 5 = 8,95 KN/  

Càrregues permanents (Pes propi forjat + càrregues permanents) = 3,95 KN/m  

 Percentatge : ,  /
,   /

 = 0,44 ≈ 44 % 
 

Sobrecàrregues = 5 KN/m  

 Percentatge :   /
,  /

 = 0,56 ≈ 56 % 
 

Definició càrregues lineals del forjat de planta baixa 

 Façana de mur cortina de 4,8 m d’alçada = (0,73 KN/m   · 4,8 m · 0,05 m · 2,5 unitats ) + (0,25  
KN/m  · 4,8 m · 0,4m · 2,5 unitats) = 1,64 KN/ml 
 

o Muntant de mur cortina d’acer 0,77 KN/m  
o Vidre 0,25 KN/m  

 

Definició de l’estat de càrregues del forjat de coberta 

Suposarem el cas del forjat de planta baixa amb el següent estat de càrregues: 

 Pes propi del forjat de llosa de formigó armada alleugerida = 2,5 KN/m   
(Suposem un cantell de 30cm per fer el predimensionat amb una capa de compressió de 

5cm i nervis cada 80cm d’intereix). 
 

 Càrregues permanents = 0,3 KN/m  
o Paviment flotant tècnic de fusta = 0,3 KN/m  

 
 Sobrecàrrega d’ús per a cobertes transitables privades = 1 KN/m  
 Sobrecàrrega de neu segons zona climàtica = 1 KN/m  

 

Càrrega total = Σ =  2,5 + 0,3 + 1 + 1 = 4,8 KN/  

Càrregues permanents (Pes propi forjat + càrregues permanents) = 3,95 KN/m  
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 Percentatge : ,  /
,   /

 = 0,58 ≈ 58 % 
 

Sobrecàrregues = 5 KN/m  

 Percentatge :   /
,  /

 = 0,42 ≈ 42 % 
 

Definició càrregues lineals del forjat de coberta 

 Façana de mur cortina de 1 m d’alçada = (0,73 KN/m   · 1 m · 0,05 m · 2,5 unitats ) + (0,25  
KN/m  · 1 m · 0,4m · 2,5 unitats) = 0,34 KN/ml 
 

o Muntant de mur cortina d’acer 0,77 KN/m  
o Vidre 0,25 KN/m  

 

Predimensionat del cantell del forjat 

Càlcul per l’obtenció del cantell del forjat de la planta baixa 

h  ≥  δ ·  δ ·  l
C 

 h ∶ Limitació del cantell mínim del forjat 
  · = 1  (Primer es presuposa i després es calcularà) 
 ∶ Llum més desfavorable que cal cobrir i són 6,1 metres exterior (escala) 
 C : Coeficient C=23 
 

Calculem el canell mínim: 

h  ≥  δ ·  δ ·  l
C    h  ≥ 1 ·  6

23 = 0,261 m 

En fem una segona aproximació amb els valors reals de la δ i δ : 

δ =  q
7 = 8,95

7  = 1,130 

δ =  l
6 = 6

6  = 1 

h =  δ ·   δ = 1,130 · 1 ·  6
23 = 0,295 m ≈ 0,3 m = 30cm 

Resulta un forjat de 30cm de cantell, com havíem pressuposat. Per tant la càrrega total superficial és de 
8,95KN/m2. 

Predimensionat de les jàsseres  

Suposarem una jàssera amb cinc recolzaments situats a 6m de distància entre ells. 

Suposarem la jàssera més llarga i, per tant, més desfavorable, amb dos recolzaments, un a cada extrem, 
separats 12m. 

o Càrrega superficial = 3,95 KN/m  
o Càrrega d’ús = 5 KN/m  
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Calculem la càrrega que suporta la jàssera en funció de l’àrea tributària. 

q  = Q ·  A    q  = 8,95 ·( 6 2 + 6 2)= 53,7 KN/ml 

Ara analitzem els moments als nusos considerant que està doblement encastada. 

  =  ·  
12  =

 53,7 KN/ml · 12
12

= 644,4 KNm 

  =  ·  
12  =

 53,7 KN/ml · 6
12

= 644,4 KNm 

  =  ·  
24  =

 53,7 KN/ml · 12
2

= 322,2 KNm 

Repartiment del moment als nusos considerant que hi ha un pilar per sobre i un per sota. 

Nus A 

M = 644,4 KNm 

M  = 644,4 KNm 

El moment equilibrador es reparteix entre les barres que conflueixen en el nus. En aquest cas es repartirà 
entre 3 barres iguals. 

M  = 644,4/3 = 214,8 KNm 

M  = 644,4 -214,8 = 429,6 KNm 

Nus B 

M = 644,4 KNm 

M  = 644,4 KNm 

El moment equilibrador es reparteix entre les barres que conflueixen en el nus. En aquest cas es repartirà 
entre 3 barres iguals. 

M  = 644,4/3 = 214,8 KNm 

M  = 644,4 -214,8 = 429,6 KNm 

A partir d’aquests moments calculem el cantell útil de la jàssera sota criteris tensionals i deformacionals. 

d =
M

0,2 · f · b
 

M : Moment de càlcul 
f  : Resistència del formigó de càlcul 
b: Base de la jàssera  

 

d =
644,4 KNm · 10  Nmm · 1,5

0,2 · 25KN/1,5 · 500 mm
= 761,55 mm = 76 cm 

h = d + r  = 76 cm + 5 cm = 81 cm ≈ 85cm 

Un cop sumat el revestiment  r , que considerem de 5 cm, les dimensions de la jàssera seran de 85 cm de 
cantell i 50 cm de base. 
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Comprovació de la fletxa 

E = 27.300.000 KN/m  

=  
·  h
12

=  
0,50 ·  0,85

12
= 0,0256 

f à =
5 · q · l − (24 M ·  l ) − (24 M · l )

384 EI
=  

=  · , · · , · ( · , · )
 

= 0,00415m = 0,42cm 

f = 4 ·  f à ≤  250 

f = 4 · 0,42 = 1,68 cm ≤ 12
250 = 0,048 m = 4,8 cm   Compleix 

A continuació es calcula la fletxa activa que ha de ser ≤ 400 i ≤ 10 mm 

C = 44% de la letxa instantània     

 S à = 56% de la letxa instantània 

f = 2,2 ·  f à (C + S ) 

f = 2,2 · (0,44 · 0,42 + 0,56 · 0,42) = 0,924 cm 

f = 0,924  ≤  400 =  12
400 = 0,03 m = 3 cm Compleix 

f = 0,924 cm ≤ 1 cmCompleix  

 

Càlcul del predimensionat de l’armadura de la jàssera 

Agafem el moment equilibrat majorat, perquè d’aquesta manera obtenim la màxima quantitat d’acer 
necessària. 

A =
, · ·

= ,  · , ·
, · · ,

= 3656,54 mm = 36,56cm  = 8 rodons de ø25 
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Predimensionat dels pilars  

Determinem les càrregues que graviten sobre els pilars a nivell de predimensionat. 

Es considera un pilar central on hi recolza una jàssera que salva les llums de 12m (P1), un altre pilar 
central on només hi recolza el forjat (P2) i un pilar extrem (P3). 

 

A partir d’aquí i amb les dades anteriors de les càrregues superficials i lineals determinem l’axial que 
baixa per cada pilar. 

 

 

 

Resonent a la fórmula A = , ·
σ

 que correspon a l’àrea del pilar segons compressió axial calculem: 

A P1 =
972,18 · 10 · 1,5

25/1,5
= 87496,2mm² 

A P2 =
1326,60 · 10 · 1,5

25/1,5
= 119394 mm² 

A P1 =
417,26 · 10 · 1,5

25/1,5
= 37553,4 mm² 

Establim una costat a 30cm i determinem l’altre costat per a cadascun dels pilars: 

P1 = 300x300mm 

P2 = 300x400mm 
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P3 = 300x150mm 

Com que no s’han tingut en compte les càrregues degudes al vent ni tampoc els moment produïts per la 
jàssera principal es sobredimensionaran els pilars per tal d’assegurar la seva resistència i més endavant es 
comprovaran amb el programa Wineva. Així, el pilar 1 i pilar 2 i el pilar 3 seran de 40cmx60cm. 

Predimensionat de la fonamentació 

Recuperem els valors de les càrregues totals en trànsit sobre cada pilar: 

 

Segons l’estudi geotècnic facilitat la fonamentació més adequada seria la de sabates superficials aïllades o 
corregudes. A partir d’aquestes dades i les càrregues que descendeixen per cada pilar i la tensió 
admissible del terreny (2,5kg/cm2) determinem unes sabates de les següents dimensions: 

 

A partir d’aquests valors determinem el cantell de la sabata a partir del criteri que garanteix la rigidesa 
d’una sabata i que determina que ℎ ≥

 

Determinem que el cantell de les sabates serà de 60cm ja que és el mínim contructiu. 

Una vegada predimensionades les sabates caldrà comprovar l’efecte del pes de formigó sobre la 
geometria. 

 

 

 

Tornarem a calcular la sabata afegint el pes propi a l’axial total per tal de validar el predimensionat. 
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Es suprimeixen les comprovacions a bolc i lliscament ja que el sentit de la tensió mínima és sempre de 
compressió i la sabata no pot lliscar ja que resta subjecta a la resta a través de bigues riostra. 

Comprovació de l’assentament elàstic instantani 

Per tal de comprovar l’assentament de les sabates centrals considerarem un càlcul aproximat elàstic 
entenent que es recolzen sobre un estrat bastant granular a través de la fórmula: 

= · · (1 − ) ·  

q:  Pressió sota la sabata 
B : Ample de la sabata 
E: Mòdul elàstic 
Ip: Índex influència=0,55 

: Coef. Poisson= 0.3 (sorres i sols granulars) 
S: Assentament 
 

Comprovació ELS (càrregues no majorades) 

Determinem cadascun dels paràmetres per a cada sabata i calculem l’assentament. 

 

Comprovem que els valors d’assentament són menors de 2,54cm que dicta la normativa. Per tant, els 
assentaments de les sabates compleixen. 

Càlcul del predimensionat de l’armdura de la sabata 

Per al càlcul de les armadures s’utilitzaran valors majorats. S’aplicaran els criteris de la teoria de bieles i 
tirants. 
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D’acord amb la figura superior es planteja un equilibri de moments que permet calcular la quantitat 
d’armadura que cal disposar a la base de la sabata. 

=  
0,85 ·

· ( − 0,25 ) = ·  

Essent Td el tirant a tracció a la base de la sabata, equivalent a la capacitat mecànica de l’àrea d’armadura 
és a dir, l’àrea d’acer multiplicada per la seva capacitat màxima (400MPa). 

Determinem a com a l’ample del pilar i d el cantell útil de la sabata (cantell menys 5cm de formigó de 
neteja). 

Calcularem la força resultant a la base Rd a partir de la fórmula = · ·

 

Calcularem el percentatge entre càrregues permanents i variables per tal de poder aplicar el coeficient de 
seguretat global. 

Determinem la distància x1 que correspon al punt de pas de la resultant a la base i que  és s’ha de calcular 
ja que tenim una tensió uniforme a la base de la sabata al no considerar moments flectors. = /4. 

Calculem a partir de la fórmula =  
, ·

· ( − 0,25 ) = ·  l’àrea d’acer necessària per armar 

limitant-la tensió fyd de l’acer a 400MPa tot i ser acer B500S. 

 

Determinarem el número de rodons necessaris per a cada area d’acer. Ho calculem amb rodons del 18, 
àrea dels quals és 2,54cm2. 

  

Ara caldrà comprovar que l’armat obtingut sigui superior al mínim (0,9 per mil de la secció en cada 
direcció).   í = 0,0009 ·   

 

En el cas del pilar 3 s’haurà d’aplicar l’armat mínim i, per tant, es disposaran 5 rodons en lloc de 3. 
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Obtenció de diagrames mitjançant el programa de càlcul Wineva 

Es prèn una unitat tipus de pòrtic de llums de 6x6m i un pòrtic secundari per tal de dimensionar les 
jàsseres que salven les llums de 12m. 

 

Es consideraran les accions calculades en el predimensionat: 

Estat de càrregues del forjat de planta baixa 

Suposarem el cas del forjat de planta baixa amb el següent estat de càrregues: 

 Pes propi del forjat de llosa de formigó armada alleugerida = 2,5 KN/m   
(Suposem un cantell de 30cm per fer el predimensionat amb una capa de compressió de 

5cm i nervis cada 80cm d’intereix). 
 

 Càrregues permanents = 1,45 KN/m  
o Paviment flotant tècnic de fusta = 0,3 KN/m  
o Envans = 1 KN/m  
o Guix = 0,15 KN/m  

 
 Sobrecàrrega d’ús per a zones d’accés públic i de lliure circulació = 5 KN/m  

 

Càrrega total = Σ =  2,5 + 1,45 + 5 = 8,95 KN/  

Càrregues permanents (Pes propi forjat + càrregues permanents) = 3,95 KN/m  

 Percentatge : ,  /
,   /

 = 0,44 ≈ 44 % 
 

Sobrecàrregues = 5 KN/m  

 Percentatge :   /
,  /

 = 0,56 ≈ 56 % 
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Càrregues lineals del forjat de planta baixa 

 Façana de mur cortina de 4,8 m d’alçada = (0,73 KN/m   · 4,8 m · 0,05 m · 2,5 unitats ) + (0,25  
KN/m  · 4,8 m · 0,4m · 2,5 unitats) = 1,64 KN/ml 
 

o Muntant de mur cortina d’acer 0,77 KN/m  
o Vidre 0,25 KN/m  

 

Estat de càrregues del forjat de coberta 

Suposarem el cas del forjat de planta baixa amb el següent estat de càrregues: 

 Pes propi del forjat de llosa de formigó armada alleugerida = 2,5 KN/m   
(Suposem un cantell de 30cm per fer el predimensionat amb una capa de compressió de 

5cm i nervis cada 80cm d’intereix). 
 

 Càrregues permanents = 0,3 KN/m  
o Paviment flotant tècnic de fusta = 0,3 KN/m  

 
 Sobrecàrrega d’ús per a cobertes transitables privades = 1 KN/m  

Sobrecàrrega de neu segons zona climàtica = 1 KN/m  

Càrrega total = Σ =  2,5 + 0,3 + 1 + 1 = 4,8 KN/  

Càrregues permanents (Pes propi forjat + càrregues permanents) = 3,95 KN/m  

 Percentatge : ,  /
,   /

 = 0,44 ≈ 44 % 
 

Sobrecàrregues = 5 KN/m  

 Percentatge :   /
,  /

 = 0,56 ≈ 56 % 
 

Càrregues lineals del forjat de coberta 

 Façana de mur cortina de 1 m d’alçada = (0,73 KN/m   · 1 m · 0,05 m · 2,5 unitats ) + (0,25  
KN/m  · 1 m · 0,4m · 2,5 unitats) = 0,34 KN/ml 
 

o Muntant de mur cortina d’acer 0,77 KN/m  
o Vidre 0,25 KN/m  
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Pòrtic principal 

Determinem les següents dimensions per als elements del pòrtic: 

Forjat de base 50cm i cantell 35cm i pilars de 60cm x 50cm. 

 

Considerem les següents accions sobre les barres: 
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A partir d’aquests valors obtenim els diagrames següents d’axials, tallants, moments i deformacions: 
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Pòrtic secundari 

Determinem les següents dimensions per als elements del pòrtic: 

Forjat de base 50cm i cantell 35cm i pilars de 50cm x 60cm i jàsseres de 50cm de base i 85cm de cantell. 

 

Considerem les següents accions sobre les barres: 
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A partir d’aquests valors obtenim els diagrames següents d’axials, tallants, moments i deformacions: 
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Comprovació de la fletxa 

Es prendrà el valor del tram més desfavorable: 10,6mm 

f = 4 ·  f à ≤  250 

f = 4 ·  1,06cm = 4,24cm  ≤  1200
250 = 4,8cm Compleix 

f = 2,2 ·  f ≤  400 

f = 2,2 · 1,06cm = 2,33cm ≤  1200
400 = 3cm    

f = 1cm ≤ 1 cm Compleix  
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- Càlcul lumínic natural d’una sala de lectura 

Considerem una sala de lectura per a la realització del càlcul ja que és la més representativa. 

 

 

Donada la situació de la sala, calculem per a cada façana i per el lluernari de la coberta: 

 

Càlcul façana 1 

Càlcul Eh  

Agafem la situació més desfavorable; cel cobert =10000lx 

 

Càlcul Spas 

S = (2,5 · 2,8) + (3 · 2,8) + (9 · 0,2 · 2,8)  = 20,44 m2 

 

Càlcul v  

 En aquesta façana tenim arbres com a obstacle, per tant ω = 1/2 π 

 

v = 0.5π/ 2π = 0.25 

 

Càlcul t 

 Considerem finestres de doble vidre amb neteja constant 

t = 0.49 

 

Càlcul u  

 

 

k = 24 · 11,7/ 2.8 (24 · 11,7) 

k = 2,81 



COSTURA URBANA: PROJECTE D’EQUIPAMENT D’USOS MIXTES AL POU BORONAT, TARRAGONA 
 

 
MArq[M] – Màster habilitant ETSAB 2019-2020 | Tecnologia i projecte | Núria Moll Morlà  

 85 

R = Pintura plàstica: 0,7 

Sv/Sl = 20,44/240,25 = 0,08 

u = 0,40 

 

Càlcul Sl 

Sl = 240,25m2 

 

Ei finestra 1 = (10000 · 20,44 · 0,25 · 0,49 · 0,4)/ 240,25 = 41,68 lx 

Sl ponderada en relació a la superfície de finestra i el total de la sala = 240,25 · 26,4% = 63,36 m2 

Ei finestra 1 ponderada = (10000 · 20,44 · 0,25 · 0,49 · 0,4)/ 63,36 = 158,07 lx 

 

Càlcul façana 2 

Càlcul Eh  

Agafem la situació més desfavorable; cel cobert =10000lx 

 

Càlcul Spas 

S = (2,5 · 2,8 · 2) + (3 · 2,8) + (13 · 0,2 · 2,8)  = 29,68 m2 

 

Càlcul v  

 En aquesta façana tenim un vidre vertical, per tant ω = π 

 

v = π/ 2π = 0.5 

 

Càlcul t 

 Considerem finestres de doble vidre amb neteja constant 

t = 0.49 

 

Càlcul u  

 

 

k = 24 · 11,7/ 2.8 (24 · 11,7) 

k = 2,81 

R = Pintura plàstica: 0,7 
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Sv/Sl = 29,68/240,25 = 0,12 

u = 0,45 

 

Càlcul Sl 

S = 240,25m2 

 

Ei finestra 2 = (10000 · 29,68 · 0,5 · 0,49 · 0,4)/240,25 = 121,06 lx 

Sl ponderada en relació a la superfície de finestra i el total de la sala = 240,25 · 38,9% = 93,46 m2 

Ei finestra 2 ponderada = (10000 · 29,68 · 0,5 · 0,49 · 0,4)/ 93,46 = 311,22 lx 

 

Càlcul lluernair 

Càlcul Eh  

Agafem la situació més desfavorable; cel cobert =10000lx 

 

Càlcul Spas 

S = 26,15 m2 

 

Càlcul v  

 Com que és un lluernari considerem una finestra horitzontal, per tant ω = 2π 

 

v = 2π/ 2π = 1 

 

Càlcul t 

 Considerem finestres de doble vidre amb neteja constant 

t = 0.49 

 

Càlcul u  

 

 

k = 24 · 11,7/ 2.8 (24 · 11,7) 

k = 2,81 

R = Pintura plàstica: 0,7 

Sv/Sl = 26,15/240,25 = 0,1 
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u = 0,45 

 

Càlcul Sl 

S = 240,25m2 

 

Ei lluernari = (10000 · 26,15 · 1 · 0,49 · 0,4)/240,25 = 213,33 lx 

Sl ponderada en relació a la superfície de finestra i el total de la sala = 240,25 · 34,28% = 82,36 m2 

Ei lluernari ponderada = (10000 · 26,15 · 1 · 0,49 · 0,4)/82,36 = 622,3 lx 

 

Calculem ara la mitjana: 

TOTAL LUXES = (41,68 + 121,06 + 213,33)/3 = 125,36 lx 

Calculem ara la mitjana ponderada en funció del volum corresponent a cada finestra 

TOTAL LUXES PONDERATS = (158,07 + 311,22 + 622,3)/3 = 363,86 lx 
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- Càlcul d’instal·lacions d’aigua, sanejament, electricitat i climatització 
 

Càlcul del subministrament d’aigua (AFS i ACS) 

Càlcul del cabal instantani màxim per planta 

Per calcular el cabal instantani màxim simultani d’aigua freda i calenta cal trobar el cabal instantani 
mínim de cada aparell que conforma la instal·lació a cada planta a partir de la taula següent: 

 

APARELLS AFS PLANTA BAIXA Unitats Q instantani mínim (l/s) 

BANY 1 
Rentamans 4 0,05 

Inodor 3 0,1 

BANY 2 
Rentamans 4 0,05 

Inodor 3 0,1 

BANY 3 
Rentamans 5 0,05 

Inodor 4 0,1 

BANY 4 
Rentamans 5 0,05 

Inodor 4 0,1 

TOTAL 2,3 l/s 

 

Qinstal·lat AFS = 2,3 l/s 

 



COSTURA URBANA: PROJECTE D’EQUIPAMENT D’USOS MIXTES AL POU BORONAT, TARRAGONA 
 

 
MArq[M] – Màster habilitant ETSAB 2019-2020 | Tecnologia i projecte | Núria Moll Morlà  

 89 

APARELLS ACS PLANTA BAIXA Unitats Q instantani mínim (l/s) 

BANY 1 Rentamans 4 0,03 

BANY 2 Rentamans 4 0,03 

BANY 3 Rentamans 5 0,03 

BANY 4 Rentamans 5 0,03 

TOTAL 0,54 l/s 

 

Qinstal·lat ACS= 0,54 l/s 

Apliquem el coeficient de simultaneïtat: 

Qsimultani planta AFS =  Q instal · lat ·  ki =  Q instal · lat ·  
1

√n − 1
= 2,3 ·

1
√32 − 1

= ,  /   

Qsimultani planta ACS =  Q instal · lat ·  ki =  Q instal · lat ·  
1

√n − 1
= 0,54 ·

1
√18 − 1

= ,  /  

Observem que  el valor obtingut de caudal és per planta, així determinem els diàmetres requerits a partir 
del càlcul del cabal en un moment de punta, tenint en compte el coeficient de simultaneïtat.  

Entrant a l’àbac de 4 columnes, prenent una velocitat de circulació de 1m/s, determinem el diàmetre i la 
pèrdua de càrrega. 

Dimensionat conductes AFS de la planta baixa 

ESPAI /TRAM APARELLS QINST 
(l/s) U Ksim QPUNTA 

(Qinst·Ksim) 

DIÀMTRE 
INTERIOR 

(mm) 

PÈRDUA DE 
CÀRREGA 
(mmcda/m) 

BANY 1 
Rentamans 0,2 4 0,58 0,116 12mm 150 

Inodor 0,3 3 0,71 0,213 16mm 100 

BANY 2 
Rentamans 0,2 4 0,58 0,116 12mm 150 

Inodor 0,3 3 0,71 0,213 16mm 100 

BANY 3 
Rentamans 0,25 5 0,5 0,125 13mm 130 

Inodor 0,4 4 0,58 0,232 18mm 90 

BANY 4 
Rentamans 0,25 5 0,5 0,125 13mm 130 

Inodor 0,4 4 0,58 0,232 18mm 90 

TUB 
ALIMENTACIÓ 

GENERAL 
- 7,1 82 0,11 0,79 32mm 40 

MUNTANT - 2,3 32 0,18 0,41 22mm 70 
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Dimensionat conductes ACS de la planta baixa 

ESPAI /TRAM APARELLS QINST 
(l/s) U Ksim QPUNTA 

(Qinst·Ksim) 

DIÀMTRE 
INTERIOR 

(mm) 

PÈRDUA DE 
CÀRREGA 
(mmcda/m) 

BANY 1 Rentamans 0,12 4 0,58 0,069 8mm 200 

BANY 2 Rentamans 0,12 4 0,58 0,069 8mm 200 

BANY 3 Rentamans 0,15 5 0,5 0,075 10mm 170 

BANY 4 Rentamans 0,15 5 0,5 0,075 10mm 170 

TUB 
ALIMENTACIÓ 

GENERAL 
- 1,38 46 0,15 0,207 16mm 90 

MUNTANT - 0,54 18 0,24 0,129 12mm 150 

 

Àbac de 4 columnes utilitzat per al dimensionat de les canonades. 
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Càlcul del sanejament 

Aigües pluvials 

Calculem el número d’embornals necessaris a cada coberta en funció de la seva superfície i la taula 
següent: 

 

 

 

COBERTA SUPERFÍCIE COBERTA NÚMERO EMBORNALS 
1 93,65 m2 2 
2 630,8 m2 5 
3 1090,1 m2 8 
4 210,4 m2 4 
5 1031,29 m2 7 

 

 

 

 

 

 

2 1 

3 

4 
5 
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A partir d’aquí calculem el diàmetre dels baixants de coberta en una coberta tipus (coberta 2).

 

 

EMBORNAL SUPERFÍCIE DE SERVEI DIÀMETRE NOMINAL 
1 198,12 m2 90 mm 
2 50,77 m2 50 mm 
3 140,77 m2 75 mm 
4 42,22 m2 50 mm 
5 198,92 m2 90 mm 

 

Per tal d’unificar la posada en obra es prendrà el valor més restrictiu en tots els casos i, per tant, el 
diàmetre de les canonades de desguàs de pluvials serà de 90mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 

2 4 
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Aigües residuals 

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals segons el mètode de càlcul basat en el CTE-DB-
HS-5. 

Es calcularà amb tots els banys i els aparells així com les plantes que hi concorren. 

Més endavant s’unificarà i es calcularà el col·lector general que tingui en compte tots els nuclis de banys. 

En primer lloc busquem el número d’unitats de desguàs equivalents a cada aparell a través de la següent 
taula: 

 

A continuació determinem el diàmetre dels baixants segons el número d’altures i d’unitats de desguàs a 
partir de la taula següent: 

 

En cas d’haver-hi inodors els baixants mai tindran un diàmetre inferior als 110mm. 

Donat que els nuclis de banys conformen una unitat que es repeteix a cada planta i que comparteixen un 
mateix pati d’instal·lacions, es considerarà un únic baixant per a cada un d’aquests nuclis i, per tant, es 
tindran en compte tots els rentamans i inodors del nucli així com els nuclis de banys de les plantes 
superiors. 

Els resultats es recullen a la taula següent: 
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ESPAI APARELLS UNITATS UD TOTAL  
(UD · n plantes) 

DIÀMETRE 
BAIXANT 

BANY 1 
Rentamans 4 2 

23UD ·2 = 76UD 110mm Inodor 3 5 

BANY 2 
Rentamans 4 2 

23UD ·2 = 76UD  110mm Inodor 3 5 

BANY 3 
Rentamans 5 2 

30UD ·3 = 90UD 110mm Inodor 4 5 

BANY 4 
Rentamans 5 2 

30UD ·3 = 90UD 110mm Inodor 4 5 

 

A continuació es dimensionen els col·lectors entre els aparells i els baixants a partir de la taula següent i 
considerant una pendent del 2%: 

 

Els resultats queden recollits a la taula següent: 

ESPAI UD 
TOTALS 

TOTAL  
(UD · n plantes) DIÀMETRE COL·LECTOR 

BANY 1 23 UD 23UD ·2 = 76UD 

 BANY 2 23 UD 23UD ·2 = 76UD 
BANY 3 30 UD 30UD ·3 = 90UD 
BANY 4 30 UD 30UD ·3 = 90UD 

 TOTAL 332 UD 160 mm 
 

Així es determina que el diàmetre del col·lector general serà de 160mm i el dels baixants de cada nucli de 
bany es correspondrà amb 110mm ja que és el diàmetre mínim exigit si hi ha inodors. 
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Càlcul subministrament elèctric 

El subministrament elèctric arriba per la xarxa enterrada i entra a l’edifici a través de la caixa 
general de protecció ubicada en façana. A continuació passarà a la centralització de comptadors 
i es distribuirà per les diferents plantes de l’edifici. 

Càlcul de la previsió de potència elèctrica de l’edifici 

Wtotal =  + + + +   

Potència màxima simultània previsible per a cada planta: 

ELEMENT SUPERFÍCIE NIVELL 
LUXES 

RATI 
(W/m2·100lux) UNITATS W/UNITAT POTÈNCIA 

Il·luminació 1406,4m2 200 4 - - 11251,2 W 

Il·luminació 
emergència 1406,4m2 100 2 - - 2812,8 W 

Ventilació 
forçada 

pàrquing 
1038,6m2 - - 1 20W/m2 20 W 

Bomba 
calor 

geotèrmia 
- - - 5 100W 500 W 

TOTAL P-1 14584 W 

 

ELEMENT SUPERFÍCIE NIVELL 
LUXES 

RATI 
(W/m2·100lux) UNITATS W/UNITAT POTÈNCIA 

Ascensor - - - 4 6500W 26000 W 

Telecos - - - 1 5750W 5750 W 

Il·luminació 1944,9m2 200 4 - - 15559,2 W 
Il·luminació 
emergència 1944,9m2 100 2 - - 3889,8 W 

TOTAL PB 51198,4 W 
 

ELEMENT SUPERFÍCIE NIVELL 
LUXES 

RATI 
(W/m2·100lux) UNITATS W/UNITAT POTÈNCIA 

Il·luminació 1934,6m2 200 4 - - 15476,8 W 
Il·luminació 
emergència 1934,6m2 100 2 - - 3869,2 W 

TOTAL P+1 19346 W 
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ELEMENT SUPERFÍCIE NIVELL 
LUXES 

RATI 
(W/m2·100lux) UNITATS W/UNITAT POTÈNCIA 

Il·luminació 1178,3m2 200 4 - - 9426,4 W 
Il·luminació 
emergència 1178,3m2 100 2 - - 2356,6 W 

TOTAL P+2 11783 W 
 

ELEMENT SUPERFÍCIE NIVELL 
LUXES 

RATI 
(W/m2·100lux) UNITATS W/UNITAT POTÈNCIA 

Telecos - - - 1 5750W 5750 W 

Il·luminació 1174,23m2 200 4 - - 9393,84 W 
Il·luminació 
emergència 1174,23m2 100 2 - - 2348,46W 

TOTAL AUDITORI 17492,3 W 
 

Wtotal =  14584 +  51198,4 + 19346 + 11783 +  17492,3 = 114403,7 W = ,  

La potència resultant exigeix estació transformadora ja que 114,4kW > 100kW. Les dimensions 
del recinte seran de 4m x 4m com a mínim amb parets de 30cm i una porta de 1,5m amb 
ventilació inferior i superior. 

Donat que la potència de l’edifici no supera els 150kW, que és la potència màxima de la CGP-9-
250, es col·locarà una única caixa de protecció d’aquestes condicions. 

La caixa es situarà en façana en un armari amb unes mides mínimes de 30x70x52cm a 30cm de 
la cota de carrer. La porta de l’armari serà metàl·lica i de 2mm de gruix amb un grau de 
protecció contra impactes segons IK10 UNE-EN 50102, amb un candau normalitzat segons la 
normativa interna de la companyia subministradora. 
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Càlcul de la instal·lació fotovoltaica 

Càlcul estimat del consum d’energia 

A partir de la potència total de l’edifici i establint un ús de 6h diàries de mitja calculem el 
consum diari de l’edifici. 

ELEMENT POTÈNCIA ÚS (HORES) CONSUM (Wh) 

Ventilació forçada 
pàrquing 20 W 4h 80 Wh 

Bomba calor 
geotèrmia 500 W 4h 2500 Wh 

Il·luminació P-1 11251,2 W 4h 45004,8 Wh 

Il·luminació 
emergència P-1 2812,8 W 2h 5625,6 Wh 

Il·luminació PB 15559,2 W 4h 62236,8 Wh 

Il·luminació 
emergència PB 3889,8 W 2h 7779,6 Wh 

Il·luminació P+1 15476,8 W 4h 61907,2 Wh 

Il·luminació 
emergència P+1 3869,2 W 2h 7738,4 Wh 

Il·luminació P+2 9426,4 W 4h 37705,6 Wh 

Il·luminació 
emergència P+2 2356,6 W 2h 4713,2 Wh 

Il·luminació auditori 9393,84 W 4h 37575,36 Wh 

Il·luminació 
emergència auditori 2348,46W 2h 4696,92 Wh 

TOTAL CONSUM DIARI 277563,48 Wh 
278 KWh 
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Càlcul de la radiació solar disponible 

En primer lloc obtindrem el valor de radiació solar diària de Tarragona el mes més desfavorable 
(mes de desembre). Obtenim, segons el portal web http://www.adrase.com/ un valor de 
4,2Wh/m2/dia. 

Un cop coneguda la radiació solar incident, la dividim entre la radiació solar utilitzada per 
calibrar un mòdul de placa fotovoltaica (considerem un valor de 1kW/m2). Obtindrem així la 
quantitat d’hores punta (HSP). 

HSP =  radiació solar màxima per dia/1kW/m2 =  4,2 HSP 

Càlcul del número de mòduls de panells fotovoltaics 

Considerem uns mòduls de 500W i considerem una instal·lació d’ús diari amb un rendiment del 
90%. El número de mòduls ve determinat per la fórmula següent: 

Número de mòduls =  
energia necessària

HSP · rendiment · potència punta del mòdul
 

277563,48 Wh
4,2 · 0,9 · 500W

= 146,86 =  ò  

Així, amb 147 mòduls fotovoltaics de 500W de potència aconseguirem el subministrament 
elèctric 100% solar de la instal·lació. 
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Predimensionat sistema de geotèrmia 

Es considera que l’edifici disposarà d’un sistema de geotèrmia de baixa temperatura amb 
sondejos profunds. Ens trobem en zona climàtica C1 (península ibèrica) i es computen 6900m2 
de superfície útil climatitzats d’un total de 7638,4m2 de superfície útil. 

Estimació de la càrrega tèrmica de l’edifici 

Prenem una càrrega tèrmica aproximada de 60W/m2 sabent que l’edifici es troba a la zona 
climàtica C1i suposant que l’edifici està ben aïllat i que es fa un bon ús de la instal·lació. 

Així determinem que: 

Qpredimensionat =  6900m2 ·  60W/m2 =  41400W =   

Sel·lecció de la bomba de calor geotèrmica 

Atès a la demanda de càrrega tèrmica s’escullen unes bombes de calor geotèrmiques de 100kW 
de potència. 

Així determinem que: 

Número bombes calor =  
414kW
100kW

= 4,14 bombes =     

Estimació de les característiques del sòl 

A través del model simplificat de la norma alemanya VDI4640 estimarem la quantitat de calor 
que s’obtindrà per mitjà de cada metre de sonda inserit en el pou.  

En funció de les característiques del terreny i de les hores previstes de funcionament anual 
obtindrem el valor de la capacitat tèrmica específica a través de la taula següent: 

 

En aquest cas s’escollirà un sòl normal amb una conductivitat inferior a 3W/mK i un 
funcionament anual de 1800 hores equivalent a dir un funcionament de 5h al dia, per tant una 
capacitat tèrmica del terreny de 60W/m. 

Càlcul de la longitud total del sondeig 

Per obtenir la longitud del sondeig hem d’estimar la calor que obtindrem del terreny que 
coincideix amb la calor absorbida per les bombes de calor en l’evaporador. 

Potència evaporador =  500000W x ·
4,6 − 1

4,6
= ,  
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Una vegada obtinguda la potència de l’evaporador calculem la longitud total del sondeig que 
equivaldrà a la suma de les profunditats de tots els pous. 

Així determinem que: 

Longitud total sondes =  
391304,35W

60W/m
= ,  

Per obtenir ara el número de pous observem les longituds estàndards de sondes geotèrmiques i 
prenem les de 100m. 

Així determinem que: 

Número de pous =  
6521,74m

100m
= 65,22 sondes =    
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5. COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES NORMATIVES 

Llistat de normativa aplicable al projecte 

Descripció de la normativa d’accessibilitat i incendis 
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5. Compliment del CTE i altres normatives 
 

5.1.  Llistat de normativa aplicable al projecte 

Normativa urbanística d’aplicació 

- Llei d’ordenació de l’edificació  
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
 

- Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona 
 

- Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona 

CTE normativa tècnica d’ambit general 

- Codi Tècnic de l’Edificació 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II, en la Parte I 
se establecen las Exigencias Básicas que han de cumplirse aplicando la Parte II) 

 
 DB-HS – Salubritat 

 DB-HS 1 – Protecció front la humitat 
 DB-HS 2 – Recollida i evacuació de residus 
 DB-HS 3 – Qualitat de l’aire interior 
 DB-HS 4 – Subministrament d’aigua 
 DB-HS 5 – Evacuació d’aigües 
 DB-HS 6 – Protecció front l’exposició al radó 

 
 DB-SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 SUA 1 – Seguretat front al risc de caigudes 
 SUA 2 – Seguretat front al risc d’impacte 
 SUA 3 – Seguretat front al risc d’empresonament 
 SUA 4 – Seguretat front al risc causat per il·luminació inadequada 
 SUA 5 – Seguretat front al risc causat per situacions d’alta ocupació 
 SUA 6 – Seguretat front al risc d’ofegament 
 SUA 7 – Seguretat front al risc causat per vehicles en moviment 
 SUA 8 – Seguretat front al risc causat per la acció d’un llamp 
 SUA 9 – Accessibilitat 

 
 DB-SE – Seguretat estructural 

 SE 1 – Resistència i estabilitat 
 SE 2 – Aptitud al servei 

 
 DB-SE-AE – Accions en l’edificació 

 
 DB-SE-C – Fonaments 

-  
 DB-HR – Protecció front el soroll 

 
 DB-SI – Seguretat en cas d’incendi 

 SI 1 – Propagació interior 
 SI 2 – Propagació exterior 
 SI 3 – Evacuació d’ocupants 
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 SI 4 – Instal·lacions de protecció contra incendis 
 SI 5 – Intervenció de bombers 
 SI 6 – Resistència al foc de l’estructura 

 
 DB-HE – Estalvi d’energia 

 HE 0 – Limitació del consum energètic 
 HE 1 – Condicions per al control de la demanda energètica 
 HE 2 – Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
 HE 3 – Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
 HE 4 – Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
 HE 5 – Generació mínima d’energia elèctrica 

 
5.2. Descripció de la normativa d’accessibilitat (CTE-DB-SUA-9) i incendis (DB-SI) 

 
- Normativa d’accessibilitat (CTE-DB-SUA-9) 

A continuació es descriuran els aspectes de la normativa que tenen una implicació directa en el 
projecte. 

Condicions funcionals d’accessibilitat 

Accessibilitat a l’exterior de l’edifici 

La parcel·la disposa d’almenys un itinerari accessible a través del carrer Joaquim Donato que té 
una pendent inferior al 10% i dóna accés directe a l’entrada principal de l’equipament d’usos 
mixtes i a l’entrada de l’auditori.  

A més, l’accés a l’aparcament també és accessible al situar-se a la cota zero respecte la vorera 
de la carretera nacional  N-240. 

Accessibilitat entre plantes 

Els edificis i zones de ús públic de més de 100m2 de superfície útil disposaran d’ascensor 
accessible o rampa accessible que les comuniqui amb les de l’entrada a l’edifici. L’edifici 
principal consta de 4 ascensors accessibles per planta que permeten la lliure circulació per tot 
l’edifici. L’auditori té reserva de seients per a cadires de rodes a la cota d’entrada de l’edifici. 

Accessibilitat interior 

A l’interior de l’edifici es disposarà d’un itinerari accessible que comuniqui, a cada planta, el 
accés a ella amb les zones d’ús públic. 

Dotació d’elements accessibles 

Places d’aparcament accessibles 

En tots els edificis amb aparcament propi en que la superfície construïda superi els 100m2 
constarà amb una plaça d’aparcament accessible per cada 50 places d’aparcament fins a les 200 
places.  

L’equipament consta d’un pàrquing de 30 places pel que no requereix la reserva de places 
accessibles, tot i així s’ha reservat una plaça per aquest ús. 
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Places reservades 

Els espais amb seients fixes per al públic, com auditoris, cines i sales d’espectacle reservaran 
una plaça per cadira de rodes per cada 100 places. 

L’auditori disposa de 250 places per al públic pel que es requereixen almenys dues places 
reservades per a cadires de rodes. 

Serveis higiènics accessibles 

Sempre que sigui exigible la existència de serveis higiènics  tals com banys o vestuaris per 
alguna disposició legal existirà al menys un bany accessible per cada 10 unitats. Cada nucli de 
banys de l’edifici reserva un bany accessible en els nuclis d’ambdós sexes. Així es disposen de 
4 banys accessibles per planta en el cas de l’edifici mixta i 1 a l’auditori. 

Senyalització d’elements accessibles 

A fi de facilitar l’accés i la utilització independent i autònoma s’assenyalaran correctament tots 
els elements accessibles d’acord amb la següent taula: 

 

 

A continuació es detallen els requeriments que han de complir els diferents espais accessibles: 

Ascensor 

Els ascensors que s’inclouen en el projecte compleixen els següents requisits: 

- La botonera inclou caràcters en Braille i en alt relleu contrastats cromàticament. 
- Les dimensions de la cabina compleixen les condicions de la taula següent: 
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Itinerari accessible 

Els itineraris que es consideren accessibles dins del projecte compleixen els requeriments 
següents: 

 

 

 

Plaça d’aparcament accessible 

Una plaça d’aparcament accessible compleix les següents condicions: 

- Està situada pròxima al accés peatonal al aparcament comunicat mitjançant un itinerari 
accessible. 

- Disposa d’un espai annex d’aproximació i transferència lateral d’un ample de 1,2m donat que les 
places són amb bateria. 
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Plaça reservada per usuaris de cadira de rodes 

Espai o plaça que compleix les condicions següents: 

- Està pròxima al accés d’entrada i sortida del recinte i comunicada per un itinerari accessible. 
- Les seves dimensions són de 0,8m x 1,2m com a mínim. 
- Disposa d’un seient annex per l’acompanyant. 

 

Serveis higiènics accessibles 

Els serveis higiènics accessibles compliran les següents condicions: 

- Estaran comunicats amb un itinerari accessible. 
- Tindran un espai de gir de 1,5m de diàmetre lliure d’obstacles. 
- Portes abatibles cap a l’exterior o corredisses. 
- Disposar de barres de recolzament, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de 

l’entorn. 

L’equipament de banys accessibles amb elements accessibles complirà les següents condicions: 

- Lavabo amb un espai lliure inferior de mínim 70cm d’altura i 50cm de profunditat. 
- Inodor amb espai de transferència lateral a ambdós costats donat que és un ús públic, d’amplada 

superior a 80cm i produnditat superior a 75cm. 
- Barres de recolzament de secció circular de diàmetre 30-40mm separades per parament 45-

55mm. Situades a una altura de 70-75cm i amb una longitud superior als 70cm. Abatibles. 
- Mecanismes de descàrrega a pressió o palanca amb pulsadors de gran superfície. Aixetes 

automàtiques dotades amb un sistema de detecció de presencia o manual. 
- Miralls a una altura menor de 90cm des del terra fins al cantell inferior.  
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Fig 27. Resum gràfic de la normativa d’accessibilitat 

 

- Normativa de seguretat en cas d’incendis (DB-SI) 

A continuació es descriuran els aspectes de la normativa de seguretat en cas d’incendis que tenen una 
implicació directa en el projecte. 

Propagació interior 

Compartimentació en sectors d’incendi 

L’edifici es compartimentarà en sectors d’incendi segons les condicions d’ús definies a la taula següent: 
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En aquest cas es disposa de 7 sectors d’incendi que es corresponen amb cadascuna de les plantes ja que 
cap d’elles excedeix els 2500m2 de superfície, un destinat a l’aparcament públic i l’últim destinat a la 
coberta accessible. 

Els elements separadors entre sectors d’incendi han de satisfer les condicions establertes a la taula 
següent: 

 

Locals i zones de risc especial 

Els locals i les zones de risc especial integrades a l’edifici es classifiques amb graus de risc segons els 
criteris establers a la següent taula: 
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Una vegada determinat el grau de risc es procedirà a determinar els requeriments de resistència al foc a 
través de la taula següent: 

 

Propagació exterior 

Mitjaneres i façanes 

Determinar la limitació vertical en la façana entre dos sectors d’incendi diferenciats per tal d’evitar la 
propagació vertical del foc. Aquesta haurà de ser almenys EI 60 en una franja de 1m d’altura, com a 
mínim, mesurada sobre el pla de façana. En cas d’existir element sortints aptes per impedir el pas de les 
flames, la altura d’aquesta franja podrà reduir-se en la dimensió del sortint.  
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Evacuació d’ocupants 

Càlcul de l’ocupació 

Per calcular la ocupació s’hauran de prendre valors de densitat d’ocupació indicats a la taula següent en 
funció de la superfície útil de cada zona. En aquells recintes o zones no inclosos a la taula s’haurà 
d’aplicar aquells valors corresponent més similars. 

S’ha de tenir en compte el caràcter de simultaneïtat de les diferents zones de l’edifici, considerant el 
règim d’activitat i ús previst en el mateix. 

 

En el pàrquing es preveu una ocupació de 26 persones, la sala de màquines i lloguer de bicicletes una 
ocupació de 3 persones. Per a l’auditori i els camerinos es preveu una ocupació de 118+60 persones en 
planta -1 i de 105+60+65 en la planta baixa on també s’hi troba la cafeteria. L’ocupació de la planta baixa 
de l’edifici principal serà de 250 persones, en la planta primera de 310 donat que també hi ha 
l’administració i en la planta segona de 134 persones. 

Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Es determina a partir de la taula següent: 
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Així, es determina que els recorreguts mai seran superiors a 50m donat que existeixen més d’una sortida 
d’emergència per planta. L’aparcament mai excedirà els 35m de recorregut. 

Dimensionat dels medis d’evacuació 

Es definiran a partir dels requisits de la taula següent: 

 

Les escales d’evacuació tindran una amplada de 1,2m i podran desallotjar fins a 356 persones en el seu 
punt més desfavorable (planta segona i coberta), molt superior a l’ocupació prevista per aquesta planta de 
134 persones. 

 

 

 

 



COSTURA URBANA: PROJECTE D’EQUIPAMENT D’USOS MIXTES AL POU BORONAT, TARRAGONA 
 

 
MArq[M] – Màster habilitant ETSAB 2019-2020 | Tecnologia i projecte | Núria Moll Morlà  

 112 

Protecció de les escales 

La protecció de les escales es preveu en funció de lús i l’altura d’evacuació descendent o ascendent 
descrits en la taula següent: 

 

 

Al ser un equipament d’usos mixtes es consideren els següents usos: administratiu en la primera i segona 
planta amb una altura d’evacuació inferior als 14m ja que es comptabilitza sobre la rasant de la plaça, un 
ús de pública concurrència en la planta baixa i primera tampoc superant els 10m d’altura d’evacuació 
sobre la rasant de la plaça; i aparcament amb sortida directa a carrer sense requerir utilització d’escales. 
És per aquest motiu que es determinen escales no protegides en tots els casos. 

Portes situades en recorreguts d’evacuació 

Totes les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici seran abatibles com eix de gir vertical i el seu 
sistema de tancament amb un sistema de fàcil i ràpida obertura des de el costat del qual provingui 
l’evacuació. Sempre obriran en el sentit d’evacuació. 

Senyalització dels mitjans d’evacuació 

S’utilitzen les senyals d’evacuació definides a la norma UNE 23034:1988 d’acord als següents criteris: 

- Les sortides de recinte, planta o edifici disposen d’una senyal amb la paraula  “SORTIDA”. 
- Totes les sortides previstes per un ús exclusiu d’emergència seran senyalitzades amb la paraula 

“SORTIDA D’EMERGÈNCIA”. 
- Es disposen de senyals indicatives de direcció dels recorreguts visibles des de qualsevol origen 

d’evacuació. 
- En els punt d’evacuació que puguin induir a l’error a causa de l’existència d’alternatives, es 

disposaran també senyalitzacions per tal de clarificar la sortida. 
- En recorreguts d’evacuació, al costat de portes que no siguin de sortida d’emergència es disposa 

la paraula “SENSE SORTIDA”. 
- Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat que condueixin a zones de refugi, a un 

secoor d’incendis alternatiu o a una sortida accessible, es senyalitzaran mitjançant les senyals 
comentades anteriorment acompanyades amb les segles SIA i la paraula ZONA DE REFUGI” 

- Les senyals són visibles inclús en cas de falla dels subministrament elèctric. 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 

Totes les plantes disposen de les instal·lacions descrites en la taula següent: 
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Intervenció de bombers 

Aproximació a l’edifici 

Els viaris d’aproximació dels vehicles de bombers als espais de maniobra hauran de tenir una amplada 
mínima lliure de 3,5m, una altura de gàlib de 4,5m i una capacitat portant del vial de 20kN/m2. 

En trams circulars el radis mínims han de ser de 5,3m i 12,5m amb una amplada lliure de circulació de 
7,2m. 

Entorn dels edificis 

Els edificis amb una altura d’evacuació descendent major que 9m han de disposar d’un espai de maniobra 
pel bombers que tingui una amplada mínima de 5m, una separació màxima de l’edifici a la façana de 23m 
en edificis que la altura d’evacuació sigui inferior o igual a 15m; una distancia màxima fins als accessos 
de l’edifici de 30m, una pendent màxima del 10% i una resistència a punxonament del sòl de 100kN. 

En zones edificades limítrofes o interiors a àrees forestals, hi ha d’haver una franja de 25m d’amplada 
separant la zona edificada de la forestal lliure d’arbusts o vegetació que pugui propagar l’incendi i un 
camí perimetral de 5m d’amplada. La zona urbanitzada ha de tenir dues vies d’acces alternatiu o bé un cul 
de sac amb un radi circular de 12,5m. 

Accessibilitat per façana 

Les façanes on es preveu accés mitjançant escales han de disposar de forats per permetin l’accés des de 
l’exterior han de tenir unes dimensions mínimes de 0,8m x 1,2m i no es poden excedir els 25m de 
separació entre finestres d’aquestes característiques. 
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Resistència al foc de l’estructura 

En la següent taula es determinen les resistències al foc dels elements estructurals principals en funció de 
l’altura d’evacuació de l’edifici: 

 

 

 

Fig 28. Sectors d’incendi 
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Fig 29. Sortides d’emergència segons ocupació de plantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 30. Franja vertical de façana per evitar la propagació entre plantes del foc 
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Fig 31. Evacuació d’ocupants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 32. Intervenció dels bombers 
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6. MEDICIONS I PRESSUPOST 

Resum per partides i ratis 
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6. Medicions i pressupost 
 

6.1. Resum per partides i ratis 

Es fa un tanteig aproximat del pressupost total de l’equipament a partir de les partides per tal de tenir un 
valor aproximat del cost per metre quadrat de superfície construïda i es calculen els ratis. També de la 
urbanització exterior. 
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Amb aquests valors aproximats resultants i sabent que l’edifici consta de 9090,3m2 de superfície 
construïda obtenim un valor de 354,45€/m2. 

S’ha de tenir en compte que no s’ha considerat el mobiliari que, tractant-se d’un edifici d’ús públic també 
quedaria especificat en el pressupost. 

El metre quadrat de superfície construïda exterior, sabent que la plaça és de aproximadament 6391,6m2, 
és de 52,54€/m2. 

El cost general del metre quadrat, tenint en compte tant la construcció de l’edifici com la urbanització 
exterior de la plaça seria de 229,85€/m2. 


