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1. INFORMACIÓ BÀSICA  

 

1a. DADES ASSIGNATURA 

 Codi: Projectes V - 210031 

 Crèdits: 7,5 (Obligatòria) 
 Curs: 4rt (Segon cicle) 
 Quadrimestre: 7è 

 Grups: 11 i 12 
 Any acadèmic: 2015-16 (Tardor) 

1b. EQUIP DOCENT  

 Coordinador 

 Moisés Gallego  

 Professors AULA 

 Màrius Quintana A 5.1   

 Josep María Gil A 5.2  

 Jordi Adell A 5.3  

 Martí Sanz A 5.4 

 Imma de Josemaria  A 5.5  

 Nacho López A 5.6 

 Assistent a la docència 

 Albert García-Alzórriz  

1c. HORARI CLASSES 

 Classes teòriques 

 Dimecres de 10:30 a 11:30             Sala d’actes 

 Classes pràctiques 

 Dilluns de 10:30 a 13:30 Aules A51, 52, 53, A61,62 

 Dimecres de 11:45 a 13:30 Aules A51, 52, 53, A61,62 

 Lliurament de projectes 

 Dimarts de 13:00 a 14:00 Despatx càtedra  6.5 (6ª planta) 

 Atenció a l’alumne  

 Dimecres de 10:00 a 10:30 amb cita prèvia i confirmació 
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2. INTRODUCCIÓ i OBJECTIUS 

 

El títol del curs remet a una determinada especificitat programàtica, la pròpia de la res pública. Buscant 
per tant afrontar les necessitats pròpies de l’ús comunitari, com a tals, d’un espectre ampli i transversal. 
Abraçant des de les necessitats pragmàtiques específiques del seu ús democràtic fins a les necessitats 
cíviques i representatives intrínseques de l’edifici públic. 

Es planteja un curs on l’alumne ha de desenvolupar la capacitat de fer un projecte detallat. Això vol dir 
recórrer el camí projectual que va des de les idees prèvies fins al detall constructiu. Des de les qüestions 
estratègiques fins a les purament tàctiques. El treball de l’alumne és l’àmbit en el que s’han d’integrar el 
conjunt de facetes que inclou un projecte d’arquitectura.  

Dins el grau de definició que l’estudiant  ha d’anar assolint al llarg de la carrera aquest curs ha de garantir 
un nivell de definició intermedi entre els convencionalment definits projecte bàsic i projecte executiu.  

Els exercicis proposats requeriran de l’alumne treballar específicament en millorar el grau de definició 
dels projectes. El que vol dir allunyar-se definitivament del concepte, massa sovint excessivament 
valorat, de “la idea” del projecte com l’únic element qualificador de l’assignatura. Per a entrar a 
intensificar la capacitat de l’estudiant d’articular el projecte entorn a aquest principi ordenador vinculant-
hi estructura i construcció formal. 

Entre d’altres, és objectiu del curs treballar els següents conceptes: 

a) Entendre la singularitat dels edificis d’equipaments públics en el context històric. 
b) Aplicar l’anàlisi funcional dels tipus edificatoris. 
c) Atendre a la especificitat urbana i a l’espai públic. 
d) Experimentar i treballar el concepte de la teoria de la Projectació.  
e) Analitzar exemples construïts i estudiar la composició d’edificis singulars. 
f) Aplicació dels coneixements tecnològics adquirits.  
g) Fomentar una visió de l’economia incorporant criteris de sostenibilitat per a optimitzar 

els recursos energètics. 
 

Aquests aspectes permeten incidir en les següents qüestions: 

2a. EL PROGRAMA 

La varietat i complexitat de programes que solen tenir determinats equipaments suposen una gran 
riquesa a l’hora de iniciar aquests tipus de projectes. Atendre amb precisió a la funcionalitat, respectant: 
àmbits, recorreguts, relacions entre les parts i ajustar les seves dimensions, aquests constitueixen un 
conjunt de factors que cal integrar en la materialització del projecte.  

2b. EL CONCEPTE DEL LLOC 

El concepte del lloc adquireix una especial valoració ja que és el suport d’una arquitectura que sempre té 
un cert grau de singularitat. Això implica una reflexió sobre la qualitat i les característiques del espai físic 
en que s’ha d’operar. Analitzar el procés de formació del lloc, la seva historia, les diferents normatives 
que l’afecten, així com les seves possibilitats de transformació... Es tracta d’indagar aquestes condicions 
com si fossin variables projectuals que cal afegir a la resta de les variables que conformen tota proposta.  
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2c. LA TÈCNICA 

Al quart curs cal integrar el volum i complexitat que estan adquirint les instal·lacions a les noves 
construccions. Aquesta matèria es fa extensible als sistemes energètics, al concepte de sostenibilitat i 
manteniment de l’edifici, a sistemes passius i materials reciclables, entre d’altres. El món de les 
instal·lacions, amb el pas del temps, va agafant major pes i dimensió en la confecció del projecte. Les 
tècniques constructives i els progressos del món de la construcció, per altra part, són matèria 
complementària a l’anterior que és convenient abordar des de les primeres intencions del projecte, és a 
dir: als primers croquis. Es pretén donar a aquestes qüestions la correcta dimensió que tenen: valorar la 
capacitat de desenvolupament dels detalls constructius, l’adequació estructura-forma, així com la resta 
d’atributs que necessita tota arquitectura per a la seva coherència. 

2d. L’ECONOMIA 

El factor econòmic té avui dia una gran incidència en el resultat final. Introduir al curs un cert rigor 
entorn al cost de l’obra i un sentit d’austeritat, ja en la primera presa de decisions. Les seves implicacions 
afectaran a l’elecció de materials, al tipus estructural i a les tècniques d’execució. 
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3. TEMARI  

 

El temari bàsic de quart curs està dedicat al desenvolupament d’edificis i espais d’us públic. El fet que en 
aquest tipus de projectes el concepte funcional adquireixi una major complexitat i les implicacions que 
això comporta dona sentit al curs proposat. Com a concepte general el curs de 4rt pretén que es treballin 
les matèries següents: 

3a. EN RELACIÓ AL PROGRAMA 

Anàlisi funcional:  

 Jerarquització d’espais versus la seva organització espaial.  
 Valoració de la incidència en la distribució i la formalització de l’edifici. 
 Mesurament i lògica en la distribució interior. 
 Relació entre superfície útil i construïda. 
 
3b. EN RELACIÓ A LA TEORIA I AL DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC 

Anàlisi projectual: 

Valoració dels models ja experimentats. 
Estudi i relació de tipologies associades als edificis públics. 
Anàlisi de la lectura del lloc mesurant el valor real com matèria projectual. 
 

3c. EN RELACIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES 

1. Anàlisi estructural: 

Adequació de l’esquema estructural i predimensionament de l’estructura. 
Esquemes de fonamentació. 
 
2. Anàlisi de les instal·lacions: 

Mesurar la incidència de les instal·lacions de climatització, d’ACS i d’estalvi energètic, entre 
d’altres, per a ser incloses als projectes. 

3. La matèria constructiva: 

La incidència de les noves tècniques constructives està prenent un rol important en la definició 
de tot projecte. En aquest curs els mètodes i sistemes constructius tindran una especial 
consideració. 
La materialització de la idea arquitectònica cal desenvolupar-la vers al detall constructiu i tindrà 
especial incidència en la valoració final. 
 

Tots els temes que hem apuntat formen un conjunt de matèries i temàtiques que composen la teoria i 
pràctica que acompanya al present curs de projectes. Els projectes/exercicis que es proposen permeten 
aprofundir en els conceptes esmentats. Aquestes matèries seran les referències a debatre a les classes 
pràctiques. El conjunt dels debats i reflexions fetes als tallers i les classes teòriques, completen el 
contingut del curs. 
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4. ORGANITZACIÓ DEL CURS 

 

4a. CLASSES TALLER / CONFERÈNCIES  

A les classes de Taller cal atorgar als estudiants un paper actiu a la producció de coneixements per a 
aconseguir que aprenguin tant del seus companys com del propi professor, derivades de la tasca latent 
del docent. El desenvolupament del projecte és un procediment basat en un saber que es vincula 
directament a l’acció per a arribar a un bon final. Les classes de taller incorporen dinàmiques de treball i 
de producció pròpies del despatx professional. L’estudiant ha de debatre amb si mateix, amb el professor 
i amb els seus companys cada decisió que pren al llarg del projecte. Això produeix uns coneixements 
vius, irrepetibles i totalment adients a la tasca projectual. 

Cal fer veure a l’estudiant que per a projectar fa falta conèixer l’arquitectura i això implica estudiar amb 
atenció altres exemples. El primer objectiu del projecte és resoldre un problema arquitectònic, atenent a 
les derivades formals de les seves decisions.  

Cada any el temari és diferent. Aquesta renovació suposa un esforç de preparació per cada nou curs. 
Però el resultat és que cada any acadèmic s’ofereix a l’estudiant un programa adequat a una realitat en 
continu canvi i que genera una major motivació, ajustant-se a les necessitats locals i també als seus 
interessos.  

4b. LLIURAMENT DELS TREBALLS  

El programa anual del curs es basa en la elaboració de 2 projectes Importants, un per cada quadrimestre. 
La divisió quadrimestral del curs correspon al vigent pla d’estudis en que els quadrimestres constitueixen 
una assignatura.   

Proporcionalment segons la data del lliurament s’han d’incloure els següents conceptes: 

1. Definició estructural 

Esquemes de l’estructura de cada una de les plantes, a una escala mínima de 1/200, segons la 
mida del projecte i el grau de definició. Incloent el predimensionament i el detalls 
d’entroncaments.  
Esquema de fonamentació a escala mínima de 1/200, incloent seccions i gruixos estimats 
(predimensionat). 
 
2. Definició constructiva 

Realització de plànols de detall dels següents elements: 
Seccions globals de l’edifici a escala mínima de 1/100, aconsellable 1/50 (tantes com requereixi el 
projecte per a la seva total comprensió). 
Detall constructiu de façanes a escala mínima 1/20 o 1/10 segons el cas. 
Detalls de fusteria, d’escales o d’elements singulars que requereixi el projecte. 
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3. Definició dels nivells d’instal·lacions 

Realització de plànols a escala 1/100 Amb indicació d’esquemes de conducció d’aire i ubicació 
d’espais i patis tècnics. 

4. En relació a l’entorn 

Desenvolupar plànols de situació i d’emplaçament, en planta i alçats i a escala adequada segon els 
casos, a on es pugui verificar la inserció del projecte, és a dir aportar dades reals de les 
edificacions i resta d’elements que conformen l’entorn del projecte. 

4c. SISTEMES I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

El curs s'organitza en dos quadrimestres entorn a dos exercicis independents i complementaris. El 
primer exercici pretén introduir a l'estudiant a la dificultat de la organització de programes públics de 
certa complexitat. Vinculant la seva distribució, estructura i materialitat a la condició urbana i social 
pròpia de la ciutat densa. El segon exercici canvia totalment aquestes últimes condicions de contorn per 
a centrar-se en qüestions de re-ús i de paisatge. Aquest canvi de context pretén afavorir la capacitat de 
l'estudiant per adaptar-se a condicions diverses. 

De cadascun dels projectes proposats es faran lliuraments parcials fitxats a l’inici de cada projecte per tal 
de garantir un ritme de treball conseqüent amb els objectius fixats. Els lliuraments intermedis contindran 
la definició parcial del projecte demanada com a mesura per garantir l’evolució del projecte i disposar del 
temps necessari per abastir i reflexionar sobre la resta de documentació requerida.    

Els lliuraments definitius es faran en paper dinA1, doblegats per la meitat i una reproducció del 
mateix, també en paper, format dinA3. Aquesta documentació s’entregarà simultàniament per 
via telemàtica. (Els lliuraments en CD restaran a criteris del professor de grup i mai seran substituts del 
lliurament definitiu). 

Durant els lliuraments es farà un control dels documents i es comprovarà, per la seva acceptació, que 
contenen la totalitat del material demanat. La forma concreta de realitzar els lliuraments i el seu 
contingut es detallarà per cada projecte al programa de curs. En cap motiu s’acceptaran lliuraments 
fora del termini assenyalat. 

Al final de quadrimestre: es farà l’avaluació continuada del material regularment lliurat i s’avaluarà el curs 
amb la nota de l’assignatura. Els estudiants no aprovats per curs podran accedir a una segona 
convocatòria, segons calendari de l’Escola, sense possibilitat de correccions. Podran aportar tot 
tipus de treballs pendents de lliurament i no acceptats durant el curs per estar fora de termini.  

4d. UTILITZACIÓ DE LA INTRANET DOCENT 

La Intranet Atenea ha esdevingut un recurs útil per la comunicació entre alumnes i professors i ha 
agilitzat el intercanvi d’informació. Entre moltes altres aplicacions, la intranet facilita l’entrega als 
estudiants de les dades necessàries per l’elaboració dels projectes en suport informàtic (imatges, plànols 
en autocad, etc.). Així mateix, facilita el seguiment de la seva feina a les classes de taller amb un mitjà que 
permet la visualització de les propostes a certa distància i per un grup ampli de persones, ja que permet 
projectar a classe imatges prèviament escanejades o penjades per l’alumne. 
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5. BIBLIOGRAFIA 

 

Als programes de curs es donarà una bibliografia bàsica i una de complementaria, en funció dels exercicis 
proposats i de les classes teòriques. Amb caràcter general la bibliografia del curs és la següent: 

5a. BIBLIOGRAFIA BÀSICA 

Structure as Space. Engineering and Architecture in the Works of Jürg Conzett and his Partners 
Mostafavi, Mohsen (ed.). Londres: AA, cop. 2006. 

Cómo debo construir: manual práctico de construcción de edificios 
Benavent, Pere. 9ª ed. Barcelona: Bosch 1981. (1ª ed. Com he de contruïr Barcelona: Bosch 1933). 

Razón y ser de los tipos estructurales 
Torroja, Eduardo. 3a ed. Rev. Madrid: CSIC 2007. (1a ed. Madrid: CSIC, 1957). 

This is hybrid : an analysis of mixed-use buildings 
Fernández, Aurora; Mozas, Javier; Arpa, Javier; pròleg de Steven Holl. Vitoria-Gasteiz : a+t Architecture 
Publishers, 2014. 

Luz cenital 
Torres, Elías. Barcelona: COAC, DL 2005 (Edició publicada de la tesi doctoral - Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona, 1993). 

Lessons for students in architecture  
Hertzberger, Herman. 6a ed., rev. Rotterdam : 010 Publishers, 2009 

5b. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Aprendiendo de Las Vegas. El Simbolismo olvidado de la forma arquitectónica 
Venturi, Robert; Izenour, Steven; Scott Brown, Denise. 3ª ed. Col. GG. Reprints. Barcelona: Gustavo 
Gili 1998. (Ed. original: Learning from Las Vegas. The forgotten Symbolism on architectural form. 
Cambridge, Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press 1977). 

Thinking architecture 
Zumthor, Peter. Basel: Birkhäuser, 1999. 

Acupuntura Urbana 
Lerner, Jaime. Barcelona : Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), DL 2005. 

Reflexiones en torno al suburbio del Besós 
Tusquets, Oscar. Cuadernos de Arquitectura. 60 (1960): pp. 41-47. 
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6. CLASSES TEÒRIQUES 

 

Amb caràcter orientatiu es plantegen les següents classes generals: 

PROJECTES V  

14-09-2015 Presentació del curs, de professors i formació grups                                Classe col·lectiva 

16-09-2015 Presentació de l’exercici del curs                                                              Classe col·lectiva 

  Visita al solar                                                                                           Classe col·lectiva 

23-09-2015 3 equips, 1 concurs                                                      Daniel Mòdol, SUMO, Josep Miàs 

30-09-2015 Edifici d’oficines a Hèlsinki                                                                        Moisés Gallego 

07-10-2015 Estructures i espais                                                                               Imma de Josemaria 

14-10-2015 L’espai col·lectiu. Hertzberger.                                                                          Jordi Adell 

21-10-2015  La sostenibilitat ben entesa comença per un mateix. Lacaton i Vassal             Josep Mª Gil 

28-10-2015  Distòpics. Bjarke Ingels vs. Ricardo Bofill. La Montaña vs. Walden              Nacho López 

04-11-2015  Visita i explicació de la palmera i Pavelló Vil·la Olímpica                           Moisés Gallego 

11-11-2015  Pecha-Kucha                                                                                           Alumnes del curs 

18-11-2015  Les tres últimes fases de Teresianes                                                                  Martí Sanz 

25-11-2015  Com es construeix la realitat. Aalto i Fehn                                               Màrius Quintana 

02-12-2015  Clausura del curs                                                                                     Classe col·lectiva 

09-12-2015  Classe pràctica als tallers. 

 

Les classes de taller es concretaran al llarg del quadrimestre, en funció de la dinàmica del curs. 
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7.  EXERCICI PROJECTES V 

CENTRE MULTIFUNCIONAL A LA MINA 
INSTITUT, CASAL D’AVIS, ESPAI ESPORTIU I APARCAMENT PÚBLIC 
 
7a. ENUNCIAT 
                   
La responsabilitat dels organismes públics de dotar d’equipaments als barris que més ho necessiten ha 
estat dificultada en els darrers anys per la recessió. El marc econòmic ha obligat a repensar el caràcter 
d’aquests edificis i dotar-los d’una eficiència funcional que en molts casos era qüestionada.  

Els edificis multifuncionals o híbrids són una conseqüència lògica d’aquesta posició, i constitueixen 
de ben segur una nova tipologia, contemporània, en plena experimentació, i que té com a objectius 
programàtics, un millor funcionament, manteniment i aprofitament de les instal·lacions públiques. La 
complexitat d’aquests projectes rau en bona part en la concentració en un terreny limitat d’una gran 
nombre d’activitats, que en molts casos obliga al seu amuntegament, i per tant a la seva coordinació 
estructural i constructiva. La intensificació de l’ús del sòl i la densificació dels usos que promouen 
aquests tipus d’edificis són una resposta plenament  urbana que contribueix a la revitalització d’una part 
de la ciutat. 

Per altra banda, l’arquitectura pública de la ciutat cal que respongui al seu caràcter social. En un nou 
lloc del barri on hi conviuran veïns i veïnes de diferents edats, i s’hi donaran diferents tipus d’activitats, el 
repte dels edificis multifuncionals serà crear espais de comunitat d’on sorgeixin vincles essencials per la 
bona convivència del barri. 

En aquest context, el curs es planteja exercitar l’estudiant en un tema arquitectònic complex de plena 
actualitat:  l’arquitectura dels edificis públics multifuncionals. 

A la zona del barri de La Mina, on es situa el projecte, hi ha dues demandes veïnals que es pretenen 
cobrir: la creació d’un Institut i d’un Casal d’Avis. En el solar escollit, que dóna front al carrer Sant 
Ramon de Penyafort i al carrer Lluís Borrassà, existeix un complex esportiu que necessita una 
actualització. 

Es planteja crear un Centre Multifuncional amb una Institut, un Casal d’Avis, un Espai Esportiu amb 
un camp de futbol 7 i vestidors i un Aparcament Públic. Es projectaran els espais propis de cada activitat 
i els espais de comunitat i convivència. El projecte tindrà especial cura en l’articulació dels diferents 
espais i el foment de la interacció dels diferents usuaris, multiplicant les possibilitats d’ús de les diferents 
instal·lacions i remarcant el caràcter de centre que es pretén donar a l’edifici multifuncional. 

 

A l’Atenea es dóna la informació complerta de l’emplaçament juntament amb la planta en format dwg. 

A la següent plana es mostren una fotografia a peu de carrer, una ortofotografia i una planta de la 
situació de l’emplaçament. 
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7b. CALENDARI DE LLIURAMENTS PROJECTES V 

1. Duració prevista 

Inici exercici:      14 setembre 2015    
Duració:      12 setmanes 

 
2. Lliuraments 

Lliurament intermedi     3 novembre 2015  
Lliurament definitiu     15 desembre 2015  
Avaluació del curs     (16/21) desembre 2015 
Lliurament final     20 gener 2016 

  
Nota: Els lliuraments intermedis tindran qualificació que incidirà a la nota final. 

7c. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

1. Implantació al lloc-Forma 

Plànol de situació     1/5000 
Plànol d’emplaçament     1/500  
Vistes ext. i/o fotos de maqueta i/o axonometria mínim 2 

 
2. Definició geomètrica (Programa – Espai) 

Plantes amb superfícies (totes)    1/100  
Seccions (les necessàries)    1/100 (una a 1/50) 
Alçats (tots)      1/100 
Definició Aula tipus (planta-secció-alçat)  1/20 
Vistes int. i/o secció fugada i/o maqueta  mínim 2 

 
3. Tecnologia i materialitat 

Esquema Estructura planta-secció i/o axo.  1/200     
Esquema Instal·lacions planta-secció i/o axo.  1/200 
Secció constructiva general    1/20 
Detalls constructius envolupants   1/5 
 
Nota: format únic i obligatori DIN A1 plegat a DIN A2. 
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7c. PROGRAMA EXERCICI PROJECTES V 
Sumatori de superfícies construïdes   SUP. CONS. 

TOTAL       6187,75 m2 

1. Casal d’avis      1498,34 m2 
2. Espai Esportiu     667,86 m2 
3. Institut      4021,55 m2 
4. Aparcament soterrat per a 200 places de cotxe. - 

1. Programa Casal d’Avis    SUP. ÚTIL 

Àrea d’esbarjo i convivència    335,00 m2 
Sala polivalent      250,00 m2 
Sala TV - Escenari     45,00 m2 
Camerino      2 x 10,00 m2 
Magatzem      20,00 m2 

 
Sales d’activitats     235,00 m2 
Aula taller de manualitats    2 x 45,00 m2 
Sala de lectura- seminaris    45,00 m2 
Gimnàs      80,00 m2 
Vestidors      2 x 10,00 m2 

 
Administració      235,00 m2 
Despatx de responsable    12,00 m2 
Despatx tècnic      10,00 m2 
Sala de reunions     20,00 m2 
Consergeria      20,00 m2 
WC       3,00 m2 

 
Vestíbul      60,00 m2 

 
Serveis complementaris    80,00 m2 
Perruqueria      25,00 m2 
Podologia      15,00 m2 
Vestidors i serveis higiènics (Masc.)   20,00 m2 
Vestidors i serveis higiènics (Fem.)   20,00 m2 

 
Serveis d’hostaleria     144,00 m2 
Zona de taules      100 m2 
Barra amb planxa     12,00 m2 
Office       5,00 m2 
Cambra frigorífica     2,00 m2 

Cambra per a residus     2,00 m2 
Magatzem bar      5,00 m2 
Vestidors personal cuina amb lavabo   2 x 6,00 m2 
WC       6,00 m2 
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Gestió tècnica      40,00 m2 
Sales d’instal·lacions     30,00 m2 
Sala de neteja      10,00 m2 

 
Subtotal superfície útil    1129,00 m2 
Circulacions 25%     aprox. 282,25 m2 
Total superfície útil     aprox. 1411,25 m2 
Construcció 15%     aprox. 211,68 m2 
Total superfície construïda    aprox. 1498,34 m2 

2. Programa Institut (2 línies)    SUP. ÚTIL 

Educació secundària     2255,00 m2 
Aula d’ESO      8 x 52,50 m2 
Aula de Batxillerat     4 x 52,50 m2 
Aula Taller      52,50 m2 
Aula Música      52,50 m2 
Aula Plàstica      52,50 m2 
Aula Informàtica     52,50 m2 
Aula Complementària     52,50 m2 
Aula Atenció individual    2 x 25,00 m2 
Biblioteca      90,00 m2 
Departaments      6 x 20,00 m2 
Laboratori      3 x 60,00 m2 
Aula Dibuix      90,00 m2 
Aula Tecnologia     120,00 m2 
Tutories      3 x 10,00 m2 
Lavabos      3 x 25,00 m2 
Sala Gimnàs      410,00 m2 
Magatzem      2 x 15,00 m2 
Vestidors      120,00 m2 

 
Administració      200,00 m2 
Director      15,00 m2 
Cap d’Estudis      15,00 m2 
Administració      15,00 m2 
Secretaria      30,00 m2 
Sala de professors     60,00 m2 
Sala de visites      10,00 m2 
AMPA       15,00 m2 
Associació d’alumnes     15,00 m2 

Consergeria      15,00 m2 
Lavabos professors     10,50 m2 
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Altres serveis      235,00 m2 
Cuina-càtering      50,00 m2 
Menjador      90,00 m2 
Lavabos      10,00 m2 
Instal·lacions      25,00 m2 
Comptadors      5,00 m2 
Neteja       3,00 m2 
Magatzem      45,00 m2 
Escombraries      2,00 m2 
Ascensor      5,00 m2 

 
Subtotal superfície útil    2690,00 m2 
Circulacions 30%     aprox. 807,00 m2 

Total superfície útil     aprox. 3497,00 m2 
Construcció 15%     aprox. 524,55 m2 
Total superfície construïda    aprox. 4021,55 m2 

Porxos i/o terrasses exteriors 
Porxo       120,00 m2 
Pista Poliesportiva exterior (22 x 44 m)  968,00 m2 

 

3. Programa Espai Esportiu    SUP. ÚTIL 

Accés       46m2 
 

Vestuaris (tots amb dutxes)    234,00 m2 
Vestuaris àrbitres     2 x 12,00 m2 
Vestuaris grups     6 x 35,00 m2 

 
Altres serveis      271,00 m2 
Instal·lacions tècniques    10,00 m2 
Magatzem      30,00 m2 
Habitació neteja     3,00 m2 
Serveis higiènics     2 x 10,00 m2 
Infermeria      8,00 m2 
Graderia coberta     200,00 m2 

 
Subtotal superfície útil    505,00 m2 
Circulacions 15%     aprox. 75,75 m2 
Total superfície útil     aprox. 580,75 m2 
Construcció 15%     aprox. 87,11 m2 
Total superfície construïda    aprox. 667,86 m2 

Porxos i/o terrasses exteriors 
Camp de futbol 7 (65x45 m)    2925,00 m2 

4. Aparcament soterrat per a 200 places de cotxe. 
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