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comfortable social welfare / spaces to foster relationships
self-consumption photovoltaic panels
electric car
universal accessibility without segregated routes
potential parity growth
protected environment
fans to avoid stratification
air conditioning by radiation
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CASA

Vista interior de l'atri bioclimàtic Vista exterior de la façana principal

Estratègia funcionament 
passiu a l'estiu

Climatització dels espais

Distribució d'aire primari

Estratègia funcionament 
passiu a l'hivern

Il·luminació i ventilació naturals

Entorn sa i segur

Ubicació d'elements de producció 
d'energia i protecció acústica

Sostenibilitat

Sistemes passius

Sistemes actius Axonometria de l'estructura

Plantes d'estructura

Sistema estructural

Sistema envolvent

Benestar social / espais confortables per 
fomentar la relació
Captació fotovoltaica autoconsum
Cotxe elèctric
Accessibilitat sense recorreguts segregats
Potencial creixement paritari
Entorn protegit
Ventiladors per evitar estratificació
Climatització per radiació

Producció fotovoltaica (80kW/500m2): Autosuficiència energètica
Aire primari: Renovació + Deshumectació
Terra radiant (vestidors)
Sostre radiant-refrescant acústic: Espais d'ocupació continuada
Unitats interiors fan-coil: Espais d'ús discontinu / condicionament ràpid
Sala previsió connexió districlima (Heating & Cooling)
Ventilació natural aparcament amb entrades laterals i longitudinals (rampa)
Planta refredadora amb recuperació
Caldera d'alt rendiment
Climatitzadors d'aire primari de doble flux amb recuperadors energètics entàlpics: 
Filtres de purificació de l'aire + free-cooling

1. Fonamentació: encepats i pilotis curts
2. Pòrtic prefabricat de formigó armat
3. Placa alveolar d'àrids reciclats
4. Pòrtic de pilars i jàsseres de fusta laminada
5. Pilar: doble panell estructural de CLT
6. Jàssera de fusta laminada
7. Panell nervat de fusta microlaminada tipus Kerto-S
8. Pòrtics d'acer i forjat de xapa col·laborant
9. Pèrgola i relliga d'acer galvanitzat per suport de panel FV
10. Panells de policarbonat de 3 cel·les sobre estructura 

d'acer galvanitzat

1. Pilar: doble panell estructural CLT
2. Jàssera de fusta laminada
3. Panell nervat de fusta microlami-

nada tipus Kerto-S
4. Unions d'acer galvanitzat a es-

tructura portant
5. Fusteria mixta alumini exterior/

fusta interior

6. Compartimentació interior des-
muntable

7. Paviment continu de linòleum
8. Peces ceràmiques de pasta de 

gres extrusionat, esmaltades a 
una cara

9. Bastidors d'acer galvanitzat

Demanda de calefacció
Demanda de refigeració

Augment del potencial de llum natural per la 
secció de l'atri. Es potencia la ventilació natural 
dels espais ocupats que, conjuntament amb el 
control amb sondes de CO2, permet reduir al 
màxim les necessitats de condicionament i re-
novació d’aire. Espais saludables i menor risc 
de propagació vírica.

Secció A

Secció B

Detall Façana sud

D1 PS/PB: Fonaments. 
Pòrtic prefabricat de formigó armat 
i plaques alveolars. Unió amb es-
tructura de fusta

D2 PB/P1: Pilars i jàsseres de fusta 
laminada. Unió estructura prefabri-
cada de formigó armat

D3 P1/P2: Unió pòrtics de doble pa-
nell estructural CLT, jàsseres de fusta 
laminada i panells vernats fusta mi-
crolaminada

Axonometria Façana sud
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Alçat Sud Alçat Est Alçat Nord Alçat Oest

Espais d'ús discontinu: fan-coils

Espais d'ús continuat: sostre radiant refrescant

Atri bioclimàtic passiu
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4 climatitzadors d’aire primari independents 
tant per les orientacions com per la tipologia 
d’usos. Protecció acústica dels equips per 
evitar soroll a l'atri.

Distribució de l'aire primari i energia (ins-
tal·lació d'aigua a 4 tubs) per 4 patis i zones 
de pas per evitar ponts acústics i reduir les 
pèrdues de càrrega.

Zonificació per optimitzar el volum d’espais a 
condicionar de forma activa:

 - Dissipació: obertures laterals en coberta i ad-
missió per entrada d'agents

 - Protecció solar mòbil (tendal) tancada per evi-
tar radiació directa sobre paraments interiors

 - Proteccions solars passives fixes en façana sud
 - Ventiladors en espais d'ús: millora de la sen-

sació tèrmica
 - Aïllament tèrmic reforçat a coberta (màxima 

radiació)

 - Captació solar per coberta traslúcida de l'atri
 - Aïllament tèrmic reforçat
 - Forjats amb alta inèrcia tèrmica
 - Modificació del factor de forma: a l'hivern, mi-

llora de la 'U' global augmentant la compacitat 
i creant un coixí tèrmic

Demanda de FRED superior a demanda de 
CALOR. La monitorització real d'una comissaria 
realitzada durant el 2019-2020 indica que la 
demanda de calor és quasi nul·la degut a l'ús 
ininterrumput de l'edifici 365 dies / 24 hores.

“CASA” és el nom del mètode de treball 
descrit al Pla Director de la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona. Es tracta d’un mètode 
de treball de proximitat, que evoluciona 
del Problem Oriented Policing (POP) i que 
es defineix en quatre fases: Cerca, Acció, 
Seguiment i Avaluació. Casa és també la 
paraula que denomina l’edifici destinat 
a servir d’habitació humana (espai 
confortable) i alhora, l’edifici públic (la 
Casa de la UT9). Així, anomenem CASA a 
una proposta que, més enllà de resoldre 
els requeriments del plec, suggereix una 
arquitectura interior pròxima i conforta-
ble, que s’expressa exteriorment amb una 
clara identitat.

Acústica

Aportació d’energia reno-
vable a coberta per assolir 
indicadors de nZEB 

Optimització de l’envolu-
pant: proporció buit/ple 
segons orientació, aïlla-
ment reforçat i proteccions 
solar passives fixes

Element mòbil tèxtil d'om-
bra interior que permet re-
duir la radiació directa sobre 
els paraments interiors

Reducció de les emissions 
de CO2 gràcies principal-
ment a la incidència de l’ús 
de la fusta com a material 
estructural sobre-rasant. 

Atri com a element 
regulador del clima interior 
de l’edifici i dels intercanvis 
amb l’exterior

Ventilació natural al 100% 
del pàrquing: reducció del 
consum d'energia garantint 
els nivells de qualitat de 
l'aire requerits
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Sostenibilitat

Seguretat
Instal·lacions amb silencio-
sos a les entrades i sortides 
d'aire i ubicades dins un 
semitancament que actua 
com apantallament acústic
El sistema de climatització 
pels espais de circulació per 
tal d'evitar ponts acústics 
de pas directe entre recin-
tes contigus

Sistemes constructius 
desmuntables, absència 
de jàsseres en sentit 
perpendicular i quatre patis 
d’instal·lacions situats als 
extrems de l’atri, garantei-
xen la màxima flexibilitat

Façana sud: lames prefabri-
cades ceràmiques de pasta 
de gres extrusionada sobre 
bastidors d’acer galvanitzat, 
adaptades a la protecció solar 
requerida, regulen la relació 
visual exterior

€
Economia
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