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1. instal·lació geotèrmica per a energia primària/ 
2. unitats aerotèrmiques per a la producció d’ACS 
i puntes de demanda / 3. Ventil·lació d’aire mit-
jançant patis anglesos/  4.  columnes i xarxa de dis-
tribució d’ACS y AF / 5. pentinat de distribució de 
conductes.

SISTEMA INSTAL·LACIONS
1. pòrtics rígids/ 2. lloses post-tesades de 35 cm/ 3. nuclis 
amb pantalles rigiditzadores del conjunt / 4. mur pantalla 
/ 5. bastaixos /6. coberta metàl·lica  lleugera / 7. encava-

SISTEMA ESTRUCTURAL
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1. 
d’energia fotovoltàica integrada en la coberta central / 3. coberta enjardinada (cobertes laterals i franja central) amb reco-

-

i de relació. Espai intermedi a nivell energètic / 8. tancament vegetal entapissant al llarg de l’Av J.V. Foix / 9. franja amb vege-

als espais administratius.

SISTEMES CONSTRUCTIUS

SERVEI I DOTACIÓ
Estratègies per fer ciutat

i una arquitectura sensible amb l’usuari i amb el paisatge. 

en diferents plans que permeten intuir la vida interior al mateix temps que respecta 
la privacitat necessària de l’ús a què es destina. L’accés principal es produeix 

cada orientació i la privacitat. Conjuntament amb altres elements com porxades 
o pèrgoles garanteixen protecció o captació estacional. El disseny de les cobertes 

d’il·luminació i ventilació natural que optimitza el funcionament d’una planta de 
crugia profunda.

nombre d’equips necessaris per al seu funcionament i ubicar-los preferentment 

fotovoltaica destinada a l’autoabastiment.

SOSTENIBLE EN EL TEMPS
La com a eina per perdurar

Vivim en un moment de gran canvi en la forma de desenvolupar el treball i les 

de múltiples formes en funció de les necessitats. Això es complementa amb la 

crujia sud-est.

Totes les conduccions tècniques per als llocs de treball (preses i dades) es plantegen 

al llarg del temps. Això es combina amb una proposta de tancaments en sec tipus 

independents que són fàcilment desplaçables en funció dels canvis en la 

continu.

L’estratègia de maximitzar la ventilació i l’il·luminació naturals en les plantes sota 
rasant pretén dotar d’una millor adaptabilitat futura a aquestes àrees.

INTEGRACIÓ DE LES INSTAL· LACIONS
Minimitzar per a integrar 

rellevància:

+ Una correcta ventilació que garanteixi els nivells de qualitat d’aire interior amb 

qualitat d’aire als espais.
+
regulació electrònica que prioritzi l’aportació de la llum natural.
+ El dimensionat del la producció de climatització ajustat a una demanda menor 

+

+
de l’aigua de pluja i aigües grises.
+ Un sistema de gestió centralitzat que inclogui el monitoratge amb seguiment dels 
consums de forma remota a través de la plataforma Sentilo.

d’etiquetes A+ en EPnR i en emissions de CO2.

SECCIÓ C-C’    E 1:250SECCIÓ A-A’  E 1:250

ESQUEMA CONCEPTUAL DEL FUNCIONAMENT

ACCÉS INDEPENDENT AL COL·LECTOR

GRADIENT DE PRIVACITAT

ESTRATÈGIA DE CONTINUITAT DEL VERD

SISTEMES CONSTRUCTIUS
Una estructura en clau 

La presència de l’estrat resistent a més de 20 metres de profunditat porta a plantejar 
una tipologia estructural de grans llums (10-12 metres) que es resolen amb lloses post-

cantell d’uns 5 metres de llum i pilars de formigó armat. Aquesta tipologia permet 

que és molt adequat tant per als requeriments de resistència a el foc com per garantir 

catalogat d’importància especial). Les llums proposades permeten minimitzar els 

El fort desnivell existent entre la cota de carrer i la part posterior de parcel·la fa necessari 

l’altura d’una planta gràcies als nuclis de comunicació vertical que actuen com a 
elements d’acodalament. Aquests nuclis es converteixen en els elements rigiditzadors 

instal·lació fotovoltca i generar una entrada de llum de nord al centre de la planta 

la col·locació d’una gelosia longitudinal que lliga els dos nuclis i formalitza la secció. 

l’estructura de formigó.

al màxim les plantes sota rasant fa que sigui necessari la cobertura parcial d’aquest 

SOSTENIBILITAT
El com a base de l’encaix tipològic

Optimització de l’envolupant per garantir l’aportació de radiació 
necessaria per tal de minimitzar  l’aportació de calefacció.

situada al costat sud-oest.

connexió espaial entre façanes contràries per garantir tant la 
ventilació natural com el freecooling nocturn.

conservació i aportació de massa vegetal tant en l’entorn com 

protecció de les fonts de soroll exteriors i acondicionament 
de l’espai de treball perquè gaudeixi d’òptimes condicions de so i vistes.

optimització de la quantitat de materials i utilització de 

en sec).

qualitat de vida.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Cap a un nou model d’

cabal d’aire necessari per tal d’aconseguir una qualitat òptima i minimitzant 
l’aportació d’aire de circulació addicional. Per assolir aquest objectiu realitzem 
una construcció en base a:

+ Envolupant contínua i ben aïllada. Minimitzar les pèrdues
+ Absència de ponts tèrmics
+ Estanqueitat a l’aire
+ Sistemes de recuperació de calor
+ El buit: precisió de la pell com a font de calefacció

calefacció i refrigeració.

TALAIA
Nova unitat territorial de la guàrdia urbana, Sarrià-Sant Gervasi

ESQUEMA ESTRUCTURAL


