
El nou Centre Cívic i Espai de Gent Gran 
de Baró de Viver, és el primer equipament 
Social amb certificat LEED Platinum de 
Nova Construcció de l’Estat.

Objectiu
La construcció d’un edifici energètica i 
socialment sostenible.

Adequació de l’obra a l’entorn
En un barri aïllat de la resta de la ciutat, 
el nou equipament dinamitza l’entramat 
social i potencia la connexió entre l’eix 
cívic i els espais verds del barri.

L’edifici es projecta de forma compacta 
alliberant la part del solar prevista per a 
un futura ampliació. Aquest espai s’utilitza 
com a jardí, zona d’horts i aula a l’espai 
lliure.

Descripció de l’obra
Dins dels 1.700m2 allotja un espai 
d’exposicions, diversos tallers, un espai 
destinat al lleure i la formació de la gent 
gran, una sala d’actes oberta al barri 
preparada per fer actuacions musicals, 
conferències i espectacles de circ.

Economia de recursos
Es projecta un edifici de baixa tecnificació, 
basat en un sistema prefabricat, que 
assoleix una alta eficiència ambiental 
a base d’estratègies de disminució de 
la demanda energètica i d’utilització 
de sistemes estructurals i constructius 
econòmics prefabricats. Aplicant aquests 
criteris aconseguim construir un edifici 

altament sostenible sense increment del 
pressupost.

Estalvi energètic i sostenibilitat
A partir d’un modelat energètic avançat, 
dimensionem els elements i el sistemes, 
per re-invertir en energies renovables, la 
reutilització de l’aigua pluvial, la coberta 
vegetal i uns sistema de tubs solars per 
reduir el consum elèctric.

L’edifici consumeix un 48% menys que un 
edifici estàndard i autoprodueix bona part 
de l’energia consumida.  Està dissenyat 
per que no calgui refrigeració a l’estiu 
basant el confort climàtic en la inèrcia 
tèrmica i la ventilació.
La pell i la coberta verdes contribueixen a 
la biodiversitat.
El 100% de l’aigua de reg de l’edifici i 
sanitaris prové d’aigua de pluja.
El 93% dels espais tenen llum natural, 
disminuint la despesa d’enllumenat 
i millorant la qualitat i confort del seu 
interior.
És un edifici lliure d’agents contaminants 
com VOCs i mercuri, garantint la qualitat 
de l’ambient.
Plenament prefabricat i construït en sec, 
disminueix l’impacte i les emissions de tot 
el seu cicle de vida en un 41%.

Singularitat i caràcter
La imatge reconeixible s’aconsegueix 
gràcies a la façana vegetal, que permet 
integrar el projecte al sistema d’espais 
verd del barri.
Es tracta d’un edifici compacte, amb 
interiors lluminosos i amb els usos 
distribuïts íntegrament en planta baixa.
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La façana es divideix en dos trams 
horitzontals. Una franja contínua de panells 
prefabricats de formigó amb trencament 
de pont tèrmic de grans dimensions que ja 
incorporen acabat, cambra d’aire, aïllament i 
estructura portant.
La franja inferior és la que incorpora les 
obertures de cada estança en funció de la 
seva orientació i càrrega energètica.
Està conformada per 3 mides estàndard de 
finestres amb trencament de pont tèrmic 
combinades amb panells de plaques de 
ciment amb veladura de fibres i un enllatat 
exterior de fusta tecnològica.
La tanca exterior vegetada s’incorpora al 
sistema de tancament proporcionant ombra 
caduca a l ’estiu. 

Aplicant aquests criteris s’aconsegueix 
construir un edifici altament sostenible 
amb un pressupost un 34% inferior a 
un equipament estàndard a la ciutat de 
Barcelona. (font:BIM/SA)



Partint d’una planta quadrada compacte de 40x40m, es realitzen retalls en forma de pati i 
s’utilitzen lluernaris per dotar de llum natural totes les estances.
Els espais interiors es tracten de manera individualitzada estudiant els requeriments acústics i 
sensorials de cada estança. Els espais per la gent gran, amb utilització preferentment diürna, es 
situen orientades a sud, en contacte directe amb el pati; l ’acústica es modula amb la utilització de 
panells acústics despenjats del sostre de formigó vist. Les aules, es situen a oest arrenglerades al 
llarg del passadís secundari. La sala d’actes és bàsicament una caixa fosca on els requeriments 
tècnics son els primordials. Finament el gran eix central s’estructura com a espai expositiu i de 
reunió i trobada per als usuaris.









SUSTAINABLE SITES
- Densitat, connectivitat i transport 
alternatiu. L’edifici està ubicat en un entorn 
residencial amb serveis bàsics, i accés 
al transport públic, propers. A prop de 
l’entrada trobem un rack de bicis.
- Desenvolupament sostenible, disseny de 
l’aigua de pluja, efecte illa de calor.
La coberta i els patis permeables 
comptabilitzen el 90% de la superfície del 
solar.
La coberta vegetal permet retenir l’aigua 
de pluja i incorporar-la en el cicle de rec, i 
incideix directament sobre l’absorció de la 
calor, reduint-la notablement. 
- Reducció de la contaminació lumínica 
amb el control dels equips lumínics 
instal•lats.

WATER EFFICIENCY
- S’aconsegueix un estalvi del 100% en 
el consum eficient d’aigua potable per a 
reg amb un sistema altament eficient amb 
tubs exsudats amb hidroconnector .
El dipòsit de recollida d’aigües pluvials 
rega el 100% de la coberta i dóna servei 
als urinaris i el wc’s.
- Les tecnologies innovadores utilitzades 
amb equips consumidors d’aigua 
aconsegueixen un estalvi del 68% en el 
consum d’aigua potable per a urinaris i 
wc’s (comparats amb estàndard LEED.)
-.Gràcies a totes les mesures anteriorment 
esmentades, la reducció del consum 
d’aigua global de l’edifici assoleix un 
estalvi aproximat del 41% (aigua potable i 
no potable).

ENERGY AND ATMOSPHERE
- Els models de simulació avançada del 
comportament energètic del projecte 
donen un estalvi de consum del 36,5% 
(respecte la normativa ASHRAE).

- La implantació de cèl·lules fotovoltaiques 
per a la producció d’electricitat amb 
energia renovable cobrirà el 9% de la 
necessitat energètica de l’edifici.
- Millora en la posada en marxa durant la 
fase de disseny de l’edifici (requeriments 
de la Comissioning) i durant la fase d’obra 
(pla de Commisioning).
- Millora en la gestió dels refrigerants amb 
sistemes de climatització funcionant amb 
R-410a (no contaminant per al medi).
- El protocol de mesura i verificació durant 
la ocupació ha seguit el International 
Performance Mesurement & Verification 
Protocol (IPMVP) i ha estat coordinada 
amb l’Agència de l’Energia de Barcelona.

MATERIALS AND RESOURCES
- El pla de gestió i control dels residus 
de construcció ha permès reciclar i/o 
recuperar el 96,41% dels residus de 
construcció.
- Un 20% del cost total dels materials 
tenen contingut en reciclats.
- Un 10% del cost total dels materials de 
construcció del projecte són regionals 
(extrets, recollits, recuperats o fabricats 
dins un radi màxim de 800 km. del lloc de 
construcció).
- Un 2,5% del cost total dels materials són 
ràpidament renovables (materials que 
triguen menys de 10 anys en formar-se).
- El 50% dels nous productes a base de 
fusta tenen la certificació FSC.

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY
- Per al seguiment de l’entrada d’aire fresc 
s’incorpora un sistema de control per 
mesura de monòxid de carboni per poder 
adaptar el consum de la ventilació a les 
necessitats reals.
- S’ha augmentat la ventilació un 30% 
(respecte la normativa actual), per tal 

de que els ocupants de l’edifici (grups 
d’especial atenció) tinguin una qualitat 
d’aire òptima.
- Els materials de baixa emissió amb 
certificacions de baixa emissió en VOC’s 
(Agents Orgànics Volàtils) els quals són 
perjudicials per a la salut de les persones.
- No hi ha productes químics i 
contaminants a l’edifici. Les aportacions 
d’aire són filtratge amb classe F7 instal•lats 
després de la construcció i abans de la 
ocupació.
- A les sales amb façanes a on el Sol 
hi té una incidència rellevant, s’ha 
dotat al sistema de control de cèl•lules 
fotoelèctriques, capaces de regular 
el nivell lumínic interior en funció de la 
disponibilitat de la llum natural. Totes 
les sales i espais estan coberts per un 
sistema de detecció de persones.
- Tots els espais i locals de l’edifici tenen 
una regulació del confort tèrmic pròpia, 
independent i estan coberts per un 
sistema de detecció de persones.
S’han dut a terme les simulacions 
convenients per a la comprovació que tots 
els espais compleixin amb els requisits 
indicats assolint el confort en tots ells.
- El 75% dels espais tenen un bon nivell 
de llum natural que generen un confort i 
sensació de benestar. A la coberta s’han 
disposat sistemes de captació de llum 
natural cap a l’interior de l’edifici.

INNOVATION AND DESIGN
Les estratègies per maximitzar els 
espais oberts, i el confort interior, i 
disminuir l’efecte illa de calor han estat 
reconeguts per LEED en els crèdits que 
han aconseguit superar els requisits 
demanats.



Construir un equipament cívic amb una alta 
eficiència energètica sense sobrecost.
L’adopció de la certificació com a objectiu 
establert des de l ’inici de l ’Avantprojecte, 
així com una gestió transversal del 
projecte enfocada a LEED han tingut una 
importància crítica. 
El projecte compta amb un estalvi energètic 
del 48% respecte al “reference baseline” 
estimat.
Això ha estat posisble establint els criteris 
de projecte necessàris per assolir una 
bona resposta passiva de l ’edifici. Aquests 
criteris no solament es van plantejar a 
nivell conceptual sino que es van simular 
dinàmicament amb un programari adecuat 
per poder ajustar les decisions de projecte de 
bon inici. Una visió integrada del conjunt del 
projecte ens ha permés establir les mesures 
per a l ’optenció dels crèdits sense increment 
el pressupost d’execució inicial.
Gràcies a un seguiment constant i una gestió 
integrada de la Direcció d’Obra s’ha assolit 
un LEED Platinum.


