
2LOT 4:   CONCURS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL PAV-3 i CENTRE DE TREBALL CASERNES, SITUAT AL 
CARRER DE FERNANDO PESSOA, 65-67, AL BARRI DE SANT ANDREU DEL PALOMAR, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU.llum de Collserola

VISTA CT:  magatzem i contenidors del centre de treball, un espai  flexible, obert amb llum zenital (Pati) VISTA PAV-3: Vestidors de Pista; nous patis per ventilació natural , molta llum i vegetacióVISTA CT: Terrassa del menjador del Centre de Treball (CT), compartir i gaudir d’aire fresc i vistes 

VISTA RAMBLA D’EQUIPAMENTS: Activitats i gaudiment; reducció de l’impacte visual dels edificis; mimetització ; integració amb l’espai públic 

ALÇAT C. FRANCISCO DE PESSOA     1:250

PLANTA PRIMERA CENTRE TREBALL     PLANTA SEGONA

SECCIÓ 
BIOCLIMÀTICA CT

ALÇAT C. MANUEL MUÑOZ     1:2502

10

5 20

Optimització de l’evolvent tèrmica i els equips a 
través de l’estudi de demandes i consums horàries 
mitjançant simulació dinàmica anual, mantenint crit-
eris de confort mínims i tenint en compte sistemes 
de producció diferenciats entre pavelló i vestidors i 
la resta d’espais d’ús municipal: A partir de l’estudi 
de les demandes energètiques anuals de l’edifici es 
realitza un estudi de producció d’energia elèctrica 
amb plaques fotovoltaiques per tal de cobrir al màx-
im la demanda d’energia elèctrica mitjançant siste-
mes renovables, reduint el consum d’energia final de 
l’edifici i incloent-lo dins els paràmetres fixats per les 
normatives Europees per ser considerat un edifici de 
consum gairebé nul NzEB.

En el balanç s’inclouen els consums derivats del consum d’ACS 
correspondent a:
  - 2000 litres dia en la zona dels Parcs i jardins
  - 4000 litres dia en la zona del Pavelló i vestidors associats
Es pretén cobrir el màxim consum d’energia elèctrica
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Per tal de tenir la qualificació energèti-
ca A, el nostre edifici disposarà de dif-
erents aspectes a tenir en compte tals 
com:
1.- Baixa demanda energètica.mesures 
passives i actives
2.- Instal.lacions eficients amb alt ren-
diment.
3.- Percentatge % elevat d’energia 
renovable- autoconsum.
4.-Cicle de vida dels materials 
Materials reciclats i baixa motxilla 
ecològica. Baixa emissió CO2
Avantatges del prefabricat de formigó 
 L’ús de prefabricats de formigó suposa 
tenir un òptim control d’impactes ambi-
entals, socials i econòmics tant durant 
la construcció com durant l’ús i gestió 
posterior.
Avantatges del Bambú 
Creixement ultra-ràpid:el bambú 
només necessita 6 anys per créixer 
en la seva totalitat ...un roure triga 70 
anys, un  IPE triga 100 anys. No neces-
sita replantació: quan es tala un roure, 
es necessiten plantar 3 per assegurar 
la regeneració del bosc; el bambú no 
necessita replantació, cada any brolla 
de nou.Extensió disponible enorme: 
entre 6 i 9 milions d’hectàrees de Phyl-
lostachys Pubescens.El bambú absor-
beix, de mitjana, un 30% més de CO2 
que els arbres.
Avantatges  formigó polímer
Material reciclable,reutilitzable, no con-
taminant,químicament inert i amb pro-
pietats que allarguen la vida de l’edifici, 
fomentant la construcció sostenible
.- Filtres d’aire per tenir millor qualitat 
ambiental
.- Ús d’adhesius, pintures, revestiments 
i fustes comportes amb baixes emis-
sions de COV
5.-Gestió de l’Aigua eficient: Aigua plu-
ja(reg), Aigua recuperada mitjançant 
aigües grises.Sistemes baix cabal,tem-

CONCEPTES  I  ESTRATÈGIES

- La ubicació dels dos equipaments en forma de L en 
els costats Est i Sud del solar, amb geometria regu-
lar, per alliberar la cantonada Nord i Oest creant una 
plaça-jardí al costat de la nova Rambla.D’aquesta 
manera es fa una actuació sensible i permeable 
amb l’entorn, que crea alhora un balanç harmònic 
entre l’edificat i l’espai natural, un Yin i Yang.

-El PAV-3 al tenir la incidència volumètrica més gran, 
al  semisoterrar-lo fa que emergeixi un “buit”, creant 
una caixa de llum molt transparent que permet una 
relació directa entre exterior i interior i a l’inrevés.

- Per aconseguir una il•luminació i ventilació natural 
dels vestidors i Serveis, s’han disposat 3 patis que 
ordenen el programa d’una manera autònoma per a 
cadascuna de les pistes. 

- Des del principi, entenem que els dos equipaments 
han de ser físicament independents i han de tenir 
una gestió independent. Poden construir-se en dues 
fases.

- La proposta, d’acord amb el seu encaix, prioritza 
mantenir la franja de separació amb la rambla d’eq-
uipaments, fixant el pla de façana a 6 m dels límit 
del solar. Aquest espai s’allibera per a convertir-se 
en un punt per observar les activitats que transcor-
ren en el PAV-3.Aquesta franja es dematerialitza en 
el seu paviment creant unes 
“vies verdes”

Llum Nord:  ens obrim a la llum Nord i produïm a 
la vegada un gest de benvinguda als usuaris de la 
Rambla i del nou espai verd

Unitat i Noves siluetes: proposem una lectura con-
junta de tota l’actuació.Enfatitzem una continuïtat de 
les cobertes inclinades,creant una silueta singular 
per rematar la parcel·la de la cantonada

Mimetització amb l’entorn: integració visual i cromàtica 
entre les tanques dels equipaments de taulons de fusta 
intercalats i les noves façanes amb lames.Una proposta 
càlida i respectuosa amb l’entorn i la natura 
(Vista C panells)

PROGRAMA CENTRE TREBALL(CT) i ORDENACIÓ 
DELS USOS  El CT, hereda les traces de l’estructura del 
PAV-3 generant un edifici amb pati, que dóna ritme i modu-
la una futura ampliació. Des de F. de Pessoa, un cop pas-
sat l’àmbit de la rampa que ens comunica amb el nivell -1 
del PAV3 i el pàrquing del CT, arribem al centre de l’activ-
itat d’aquest equipament; el “Pati”. Un espai exterior (però 
cobert) de transició, que regula els espais de suport. Des 
d’ell s’accedeix independentment a: els magatzems (optim-
itzats amb tot un front de portes basculants), la cambra de 
residus, i un accés secundari al vestíbul.(Vista E panells)
En el nivell 1 es situen 3 vestidors, formant dues franges 
diàfanes a banda i banda del pati .Cada un allotja el 50% 
de la dotació. Una d’elles tindrà flexibilitat en la partició per 
corregir la desproporció de gènere. Són vestuaris molt llu-
minosos (tamizables) i amb ventilació natural creuada.S’han 
reduït les circulacions al màxim eliminant passadissos. Des 
del vestíbul de planta, s’accedeix directament als vestidors 
i a la zona d’administració. Els Serveis de planta s’ubiquen 
en el mateix espai de treball. En el nivell 2 s’ubica el men-
jador. Es planteja com un espai confortable de descans, que 
gaudeix de grans vistes. Està dotat amb una gran terrassa, 
com a menjador d’estiu. (Vista D panells).

COHERÈNCIA I VIABILITAT CONSTRUCTIVA
El PAV3 té un sistema estructural diferenciat. - La co-
berta de la Sala es resol amb una estructura principal 
d’encavallades metàl•liques emparellades.
El seu ritme conversa amb els accessos a pista. L’estruc-
tura secundària (una coberta Deck) es recolza en el seu 
cordó inferior acotant i optimitzant el volum de la sala. 
Cada parell d’encavallades es corona amb una coberta 
que integra plaques-fotovoltaiques. Els laterals de les 
encavellades tamisen la llum a través de tancaments de 
policarbonat translúcid. Tot el conjunt  és registrable. En 
aquest espai que es crea s’ubiquen la il•luminació que 
es realitza amb projectors LED asimètrics, la impulsió 
d’aire i les cistelles i cortines separadores, aconseguint 
així un fàcil manteniment.(Vista B panells).La resta es 
planteja amb una estructura prefabricada de formigó de 
plaques alveolars. Tots els espais es resoldran sense 
falsos sostres, amb l’estructura i les Instal•lacions vistes 
(els circuits d’ACS es disposaran a banda i banda dels 
patis en safates vistes .La il•luminació es suportarà en 
la mateixa  safata del cablejat). (Vista F panells). Pel 
C.T, adoptem els mateixos criteris.

Optarem pels mateixos acabats per al PAV-3 que 
pel CT. La compartimentació interior s’efectuarà 
amb parets ceràmiques esmaltades amb la cara 
no vista enrajolada. El paviment de la pista po-
liesportiva serà de fusta amb elasticitat super-
ficial. Els paviments dels vestidors i cambres 
sanitàries seran ceràmics i antilliscants Classe 3 
amb pendents del 2%. La resta dels paviments 
seran de formigó in-situ. 
La Façana es resol amb dos tipus de tancament:
a-Façana ventil·lada cega amb plaques de For-
migó Polímer.
b-Façana permeable de doble pell que funcio-
na com una bossa d’aire perimetral i que permet 
una millor regulació i control de la temperatura 
interior.
1. La pell interior estarà formada per una com-
binació de Panells de policarbonat i vidre trans-
parents i translúcids que permeten l’entrada de 
la llum natural.
2. La pell exterior serà contínua i estarà formada 
per lames de fibres naturals de bambú comprim-
ides, de gran estabilitat i durabilitat, i plaques de 
formigó polímer perforades amb tall numèric. 
Les dues funcionen com a filtre solar, aportant 
uniformitat lumínica a l’interior, molt important 
per evitar els enlluernaments. Aquesta solució 
de façana dota l’edifici d’unes altes prestacions 
pel que fa a estalvi energètic. La cambra que es 
forma entre les dues pells resta oberta a l’exte-
rior a través de les obertures entre les lames, 
generant un espai de transició tèrmica entre ex-
terior i interior.
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QUADRE SUPERFICIES NIVELL -CT-1(cota +4.86)
1 VESTÍBUL I ACCESOS 33m² 8 SERVEI HIGIENIC doble transferència 12m²
2 VESTIDOR 1   50% 136m² 9 ZONA REPROGRAFÍA 6m²

2.1 4 SERVEI HIGIENIC doble transferència 10 ESPAI DE NETEJA 7m²

2.2 16 dutxes (12+4 D.T) = 16cabines - 15 AFORO 80p

3 VESTIDOR 2   25% CONECTABLE AMB v3 82m²
4 VESTIDOR 3   25% CONECTABLE AMB v2 82m²
5 DESPATX SALA DE RECOLZAMENT 41m²
6 SALA REUNIONS 12m²
7 DESPATX RESPONSABLE 15m²

TOTAL NIVEL CT-1  (cota +4.86) 426m²

QUADRE SUPERFICIES NIVELL -CT-2(cota +7.74)
1 VESTÍBUL I ACCESOS 19m²
2 MENJADOR 103m²
3 office4

4 SERVEI HIGIENIC 12m²
4.1 CABINA doble transferència
5 ESPAI D'INSTAL.LACIONS                             55m²
6 TERRAZAS

TOTAL NIVEL CT-2  (cota +7.74) 134m²

SECCIÓ GENERAL - TRANVERSAL PAV-3 i LONGITUDINAL CT   S/E

ESTIMACIÓ DE CONSUMSDemanda total edifici
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SECCIÓ TRANSVERSAL 
CENTRE DE TREBALL       S/E

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I CICLE DE VIDA DELS MATERIALS

VISTA PAV-3: Transparència, llum i continuïtat exterior-interior.El ràfec que acompanya el perímetre 
de façana ens protegirà de la pluja i ajudarà a relacionar-nos millor amb l’escala humana

Estudi de ventilació natural de l’edifici 
amb el mòdul  de càlcul de Dinàmi-
ca Computacional de Fluids (CFD). 
D’aquesta manera es poden optimitzar 
sistemes de climatització́ passius,cal-
culant el confort interior dels espais 
amb la finalitat de reduir el consum en-
ergètic de l’edifici.
-Càlcul de ventilació natural creuada 
per preveure possibles obertures de 
ventilació en les façanes est i oest, a 
més de preveure obertures practicables 
als lluernaris superiors i a les obertures 
situades a la part alta de les graderies 
del pavelló. Resultats càlcul de venti-
lació natural per un dia típic d’estiu:
-Assoliment de temperatures interiors 
no superiors als 28ºC.
-Eliminació de l’estratificació de l’aire 
calent gràcies a les obertures de la part 
superior.
-Temperament de l’espai gràcies a la 
seva ubicació semi-soterrada.

SECCIÓ BIOCLIMÀTICA
   PAV-3


