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Pòrtic negre 
d’acer i vidre 
Edifici d’oficines a la Plaça Europa de l’Hospitalet de llo-
bregat promogut per layetana inmobiliaria i desenvolupat per 
Tècnics g3

■■■Aquest edifici, situat a la Plaça 
Europa, s’ha de començar a explicar des 
de la seva planta d’emplaçament i des 
de la planta d’estructura, ja que només 
amb aquests dos plànols es pot entendre 
a nivell arquitectònic. L’emplaçament 
permet comprendre la decisió de situar 
els pòrtics estructurals en una disposició 
radial propera al centre de la plaça, i el 
d’estructura permet entendre tot l’edifici 
ja que, a més de la de suport, compleix 
moltes altres funcions importants.

Els pòrtics fuguen
La primera característica molt especial 
d’aquesta estructura és que els pòrtics 
no son paral·lels entre si, sinó que fuguen 
a un punt central. Això s’ha fet així per 
tal d’acordar-se als dos límits dels testers 
segons l’ordenació urbanística, apro-
fitant al màxim el volum edificable. És 
una opció de projecte, com podria haver 
estat qualsevol altra, amb avantatges i 
inconvenients. Des del nivell del carrer, 
cal fixar-s’hi molt per tal d’apreciar la 
fuga però en canvi, el petit canvi d’angle 
fa que el volum s’apreciï com a molt net 
i pur, geomètricament parlant. Des de 
l’interior la fuga només s’aprecia des de 
la gran sala de la primera planta, a la qual 
els trams de pòrtic que queden a la vista 
li donen un especial efecte, com vibratori, 
que produeix una sensació agradable, al 
trencar amb la forta geometria ortogonal 
de tots els altres elements arquitectònics 
interiors. 

En la banda dels inconvenients, el 
replanteig i el control d’execució de la 
seva implantació ha hagut de ser molt 
acurada i les dificultats dels encontres 
amb els tancaments de la caixa de vidre 
han estat nombroses i han encarit aquest 
capítol de la obra. Encara que des de qui 
no coneix el projecte pot semblar que els 
problemes no compensen els avantatges 
d’aquesta decisió, els únics que en poden 
fer una valoració objectiva són els qui en 
tenen totes les dades: els projectistes i els 
directors de l’obra. Personalment l’únic 
que puc afirmar és que, amb una altra 
solució geomètrica, el resultat també 
seria un altre, molt diferent de l’obra que 
estem analitzant.

Com a estructura en si mateixa també 
és molt especial, ja que no la podem clas-
sificar en cap tipologia precisa. A nivell 
de càlcul són pòrtics, ja que consten de 
jàsseres i pilars, però la seva cadència és 
molt alta, ja que estan separats aproxima-
dament 1,20 m. entre ells. Per això, també 
podríem parlar d’algun tipus d’estructura 
difosa, si bé això no seria exacte ja que no 
es traven per panells en el sentit perpendi-
cular al pòrtic sinó per nusos rígids i pels 
lligams amb els forjats. De totes formes, 
tal densitat de pilars i jàsseres donen una 
esveltesa extraordinària a cadascun dels 
pòrtics, com en les estructures difoses.

L’estructura multifuncional
La situació dels pòrtics envoltant l’edifici 
per fora permet deslliurar totalment de 
pilars l’interior, amb el que queden les 
plantes absolutament diàfanes, només 
ocupades pels nuclis de comunicació 
verticals i les “escletxes-pati” de les quals 
en parlarem més endavant. Per aquesta 

Com a estructura en si mateixa és molt especial, ja que 
no la podem classificar en cap tipologia precisa.

Fitxa tècnica

■■ Ubicació: 
Plaça Europa. l’Hospitalet de llobregat
■■ Promotor: 
layetana desarrollos inmobiliarios sl
■■ autors del projecte: 
rCr Aranda, Pigem, Vilalta Arquitectes + 
PbA Arquitectes
■■ Direcció d’obra: 
rafael Aranda, arquitecte
■■ Direcció d’execució: 
Juan garcía, Xavier molina, Víctor Forteza i 
Josep maria Forteza (Tècnics - g3)
■■ Coordinador de seguretat: 
begoña Calviño
■■ Enginyeria d’estructures: 
blázquez-guanter, consultors d’estructures
■■ Enginyeria d’instal·lacions: 
Pgi Engineering, slP
■■ Constructor: 
Forcimsa, Constructora san José 
■■ Cap d’obra:  magdalena Torner
■■ instal·lacions elèctriques:  Emte
■■ instal·lacions mecàniques:  imtech
■■ Superfície construïda: 12.634 m2  
■■ Data d’acabament de l’obra: 2010
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posició exterior i per la seva forma, l’es-
tructura és la que dóna la imatge exterior 
a l’edifici, una imatge ben diferent a la 
de la majoria dels murs cortina que pro-
liferen a la plaça Europa de L’Hospitalet. 
L’envoltant estructural cobreix i oculta 
per si sola també la planta d’instal·lacions 
de coberta, entenent que és un espai efec-
tiu i important de l’edifici i no, en canvi, 
residual o marginal. Algunes de les jàsse-
res de coronació dels pòrtics son desmun-
tables per tal de poder treure i entrar les 
màquines més voluminoses.

Una altra funció que compleixen els 
pilars i les jàsseres és la de control solar, en 
impedir la radiació directa del sol sobre els 
vidres. La profunditat de les ànimes dels 
pòrtics ha estat estudiada i fixada per a tal 
comesa. L’única façana on les lamel·les 
no són un recurs suficient és la sud-est, 
ja que la nord-oest està a l’ombra de dos 
grans gratacels i la sud-oest s’ha fet molt 
opaca. A sud-est doncs, uns tendals exte-
riors tipus screen, que es desenrotllen en 
tota l’alçada de la façana, aconsegueixen 
controlar l’escalfor i la llum que penetra 
a l’edifici. Els tendals s’estenen i es recu-
llen automàticament governats per uns 
sensors de llum situats a coberta. Podria 
pensar-se que aquest automatisme limita 
la funcionalitat de cada una de les oficines, 
però no és així ja que el tendal és només 
un filtre molt lleu al pas de la llum i de les 
vistes i, en canvi, força efectiu al de la radi-
ació infraroja, de manera que des de dintre 
quasi no s’aprecia visualment, si el tendal 
està desplegat o no. És com part del mateix 
vidre. En canvi, la seva independència total 
del factor humà el fa molt eficient, ja que 
no depèn de decisions personals i controla 
la radiació encara que no hi hagi ningú. Per 
tal d’aconseguir altres prestacions, com la 
foscor -necessària per projectar imatges, 
per exemple- s’hauria d’instal·lar un siste-
ma interior, que aquest cop sí que podria 
ser personalitzat en el seu funcionament.

Materials i instal·lacions
A banda de l’estructura, les altres dues 
grans particularitats de l’edifici són el 
tractament dels materials i les instal-
lacions. Tots dos estan relacionats amb la 
obtenció de la certificació LEED, de la que 
en parlem en d’altres articles d’aquest 

reportatge; jo em centraré en els aspectes 
més arquitectònics.

El tractament de l’espai és caracte-
rístic de l’estudi RCR, amb molt pocs 
materials: acer i vidre. L’acer rep els més 
variats tractaments per tal de poder fer 
de paviment, façana, acabat de parets, 
fusteria i sostre. És de destacar el tracta-
ment de la part que queda a l’exterior, que 
atesa la proximitat del mar ha de tenir 
una alta protecció a la corrosió, cosa que 
s’aconsegueix amb el procés següent: a 
taller es prepara la superfície amb una 
neteja per granallat, s’aplica una capa de 
transformador de l’òxid Xylazel Metal 

fins a aconseguir l’aspecte visual desitjat, 
una capa de segellat antioxidant Owatrol 
Oil i una capa de vernís d’acabat Post 
Oxid que proporciona la protecció imper-
meable. Finalment, a l’obra es dóna una 
segona capa de repàs del mateix vernís. El 
paviment d’acer dels porxos exteriors, per 
altra banda, rep una capa antilliscant i a 
l’interior un tractament similar a l’exte-
rior però menys intens. S’ha cuidat molt 
que, a pesar dels diferents tractaments 
per a diferents situacions, s’aconsegueixi 
una unitat cromàtica. Fins i tot els perfils 
del mur cortina, que són d’alumini, té un 
acabat mimètic al de l’acer.

El fals sostre és de junta oculta, clipat, 
i el terra tècnic també s’ha deixat amb 
les safates galvanitzades vistes a les ofi-

Les altres dues grans particularitats de l’edifici 
són el tractament dels materials i les instal·lacions
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cines encara no ocupades. Tot i la nuesa 
de les superfícies, l’únic acabat que, al 
meu parer, podria faltar, és un paviment 
més confortable i atenuant del soroll, 
com ja s’ha col·locat als locals ocupats. 
En la resta d’espais estaria bé conservar 
la tranquil·litat i serenor que els actuals 
acabats els proporcionen. 

L’altre material protagonista de l’edifi-
ci és el vidre. S’ha de fer notar que, essent 
un edifici amb la major part de la superfí-
cie del tancament vertical constituïda per 
aquest material, disposa no sols del certi-
ficat LEED sinó també de la classificació 
energètica A. Això s’aconsegueix gràcies 
al tipus de vidre emprat. És un doble vidre, 
amb cambra de 16 mm, de la marca AGC, 
l’interior tipus Stratobel 55.1 i l’exterior 

El tractament de l’espai és característic de l’estudi RCR, 
amb molt pocs materials: acer i vidre.

tipus Stopray Titanium 37 T pos.2, amb 
capa metàl·lica interior de titani. En con-
junt la transmitància tèrmica del vidre és 
de 1,3 W/m2K , té una reflexió baixa però 
una alta absorció energètica, del 73%, i 
un factor solar de 23, a part de filtrar total-
ment els raigs UV. Però no n’hi ha prou 
amb el vidre perquè l’edifici té un alt coe-
ficient de façana, no sols per l’esglaonat 
vertical sinó també per les anomenades 
escletxes-pati, uns patis molt estrets i pro-
funds oberts a la façana sud-est, creats per 
tal de sectoritzar l’edifici contra el foc i que 
no donen molta llum però ajuden a com-
partimentar i enriquir els espais. Per tant 

s’ha tingut cura també d’evitar els ponts 
tèrmics del forjats i sostres de les terrasses 
esglaonades, aïllant-los bé.

Quant a les instal·lacions, destaca el 
sistema d’aire condicionat per inducció, 
molt còmode i silenciós i de baix consum 
energètic si bé, com és d’esperar, d’un cost 
d’instal·lació bastant més alt que l’usual, 
per convecció. Totes les instal·lacions ja 
es varen projectar per tal de poder assolir 
el nivell Silver de la certificació LEED. A 
falta d’algunes comprovacions en la fase 
de funcionament, tot sembla indicar que 
assolirà el certificat Gold LEED, més exi-
gent que l’anterior. ■
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■■■ Calia construir un edifici d’oficines com a seu corporativa 
d’una empresa immobiliària i de gestió d’obres, tot i que en el 
transcurs de l’obra, va deixar de ser una única seu per a con-
vertir-se en un edifici d’oficines agrupades. I calia construir a 
la Plaça Europa, on el planejament vigent determinava no tan 
sols els usos sinó també una volumetria molt característica que 
en determinava tant la forma d’anell concèntric a la plaça com 
el esglaonat de la seva alçada que també descendia en forma de 
tres graons grans sobre la mateixa. 

Aquestes premisses van ser determinants a l’hora de plante-
jar l’edifici. Es va decidir no presentar una volumetria tancada 
resseguint la forma preestablerta i es va suggerir una estruc-
tura externa que girés suament cada una de les seves costelles 
respecte la seva consecutiva, per tal de respectar les inclinaci-
ons de les alineacions perimetrals i que cada una de les coste-
lles es retallés seguint l’esglaonat. El resultat és un edifici que 
externament es presenta sòlid i fragmentat al mateix temps, tot 
depenent de l’angle de visió des de on és contemplat. 

Una estructura que gira
rCr arquitectes
Arquitectes

Aire que s’escola i un pati que s’enfila
També aquesta estructura externa feta a base d’un sistema de 
costelles d’acer permetia obrir l’edifici i deixar que l’aire i el 
buit marquessin un contrapunt de fluïdesa en front de l’estàtic 
de l’estructura, tot depenia del pla on se situés el vidre de tanca-
ment. Aquesta complexitat espacial d’opacitat i transparència 
es fa palesa tant en planta baixa on el tancament de vidre queda 
reculat pel costat de la plaça, creant un porxo lineal, com en el 
costat oest on es planteja l’accés principal i crea un porxo de 
benvinguda que és espai públic i privat al mateix temps. Aquest 
aire que s’escola té el seu ressò en el pati que s’enfila i en la 
planta soterrani que es destina a activitats més públiques de 
reunió o corporatives: un gran espai que s’il·lumina per entre 
les costelles gràcies al terra de vidre que hi ha entre elles en el 
nivell del carrer i el pla de vidre de façana. 

El pla de vidre vertical que conforma el tancament ve pro-
tegit per unes estores de gran alçada (que regulen la radiació 
solar) i són entre d’altres elements, els que han permès obtenir 
la qualificació se sostenibilitat Leed.

En alçada, els nivells redueixen la seva amplada i permeten 
de manera diferent el fet de poder-se fragmentar o restar com 
a espais únics i fluids que giren amb una visió cap a l’exterior 
d’emmarcament determinat per l’estructura. Per sota, els dos 
nivells d’aparcament complementen l’oferta de servei. ■

El resultat és un edifici que externament 
es presenta sòlid i fragmentat al mateix 
temps, tot depenent de l’angle de visió des 
de on és contemplat
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■■■ Implicació del promotor
Representa la primera dificultat i és 
el punt de partida de tot el procés. Per 
quines raons un promotor voldria fer un 
edifici certificat des de el punt de vista 
de la sostenibilitat? Temes comercials, 
d’imatge, de manteniment, de conscièn-
cia? Quan es tracta d’un edifici corporatiu 
el motiu és fonamentalment d’imatge o 
manteniment, quan es tracta d’un edifici 
per llogar o vendre, el tema és comercial, 
encara que en el cas del lloguer també 
s’ha de valorar la variable manteniment.

Implicació del redactor del projecte
L’experiència ens diu que aquesta impli-
cació, en principi, es fàcil d’obtenir. Al 
redactor del projecte el sedueix que el 
seu edifici pugui arribar a tenir un segell 
que li atorgui una qualitat, en aquest cas, 
quant a la sostenibilitat. El problema sor-
geix en el moment que aspectes transcen-
dents del projecte són posats en qüestió 
per raons mediambientals, sobretot, com 
en el cas que ens ocupa, en un edifici que 
no estava dissenyat per assolir una certi-
ficació d’aquestes característiques.

Un projecte amb 
un segell de sostenibilitat
Tècnics G3
 

Responsabilitat en l’obtenció 
dels crèdits
És una de las parts que més feina dóna 
durant la fase de redacció del projecte i 
l’execució de l’obra. Tots els agents que 
hi intervenen han de estar implicats al 
procés, no només els responsables, redac-
tors, gestors i directors, també ho han 

d’estar els col·laboradors, enginyeries, 
OCT’s, consultors, contractistes, personal 
d’obra, etc. Hi ha crèdits que depenen de 
cadascun d’ells i es poden perdre en fun-
ció d’una decisió en qualsevol moment.

Increment dels agents a l’organigrama 
(evolució dels organigrames 

 

Figura 1. orgAnigrAmA
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en projectes amb i sense segell)
Si partim d’una obra, ja no com les 
d’abans en que teníem les figures d’ar-
quitecte, propietat i aparellador, sinó 
com es fan les obres actualment, amb un 
esquema de Direcció Integrada (Project-
Contruction Management) el procés 
canvia, doncs apareixen actors nous, com 
per exemple: certificador, assessor de sos-
tenibilitat, ... (vegeu figura 1).

Estratègia canviant
Tot el procés de gestió i direcció d’un 
projecte amb segell d’aquestes caracterís-
tiques requerirà d’un seguiment paral·lel 
al d’un projecte convencional. En aquest 
seguiment s’hauran de prendre decisions 
a la vista de les dificultats que representa 
la implementació dels diferents crèdits, 
tant des d’un punt de vista estètic, funcio-
nal com de cost. Arribant al punt de variar 
l’estratègia inicial per la inviabilitat de 
consolidar un crèdit determinat i haver-ne 
de buscar un altre que ens permeti arribar 
a la fita plantejada (vegeu figura 2).

Valoració econòmica de 
la implementació
Aquesta és la pregunta que sempre ens 
fan. És difícil de contestar, ja que quan fas 
un estudi econòmic d’un Projecte execu-
tiu és quan ja el tens, i és molt difícil pen-
sar quan et costaria amb un altre façana, 
unes altres instal·lacions, un altre procés 
d’obra... En el nostre cas, tenim la sort 
de que quan vam començar a treballar 
en el projecte bàsic es va iniciar el procés 
amb un edifici corporatiu convencional, 
i més tard es va decidir fer el necessari 
per poder certificar-lo amb el segell Leed 
“silver” o “gold”.

Les partides que més es van veure 
afectades per la implementació del segell 
van ser les façanes i les instal·lacions 
que varen fer augmentar el pressupost 
global de l’ordre d’un 3% i un 9% respec-
tivament. En aquest cas, com l’edifici va 
passar de ser corporatiu a multi-usuari, 
vàrem aconseguir equilibrar el pressu-
post a base de simplificar solucions i aca-
bats, fins aconseguir tancar a 0. Per l’ex-
periència que tenim, en altres projectes 
ja plantejats per ser certificats, es podria 
parlar d’entre un 3 i un 5% d’increment. 
En el següent quadre es veu l’evolució 
dels diferents capítols del pressupost 
d’aquest edifici des de l’estudi previ del 

2008 (sense segell leed) a la liquidació del 
2010 (amb segell Leed). (Vegeu figura 3).

Fonamental: plantejar les estratègies 
des de l’inici del procés de redacció 
d’avantprojecte
Hi ha una premissa fonamental en la 
gestió del procés amb o sense segell Leed: 
quan abans es defineixin els paràmetres 
bàsics del projecte, així com les estratègi-

es i les conseqüents modificacions, menys 
afectacions en cost i termini tindran 
sobre el projecte les decisions adoptades. 
Conseqüentment, quan abans s’impliqui 
tot l’equip en la necessitat de certificar un 
edifici des del punt de vista de la sosteni-
bilitat amb la incorporació del certifica-
dor, menor serà la repercussió econòmica 
i de termini en el resultat final (vegeu 
figura 4). ■

FigurA 2. EsquEmA dE PrEsA dE dECisions Amb CAnVis d’EsTrATègiA

	  

	  

FigurA 3. ComPArATiVA dE PrEssuPosTs Amb i sEnsE sEgEll lEEd

	  

FigurA 4. gràFiC indiCATiu VAlor dE dECissió – VAlor ConsTruCCió
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■■■ La Certificació LEED®, Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design, és el segell de referència mundial en qualitat 
energètica i ambiental en la construcció. Desenvolupat per 
l’United States Green Building Council (USGBC), és un sistema 
de certificació que garanteix que una promoció s’ha dissenyat 
i construït utilitzant estratègies per millorar el seu comporta-
ment en tots els vectors essencials: estalvi energètic, eficiència 
de l’aigua, reducció d’emissions de CO2, millora de la qualitat 
de l’aire interior i gestió de recursos i sensibilitat pels seus 
impactes. Actualment existeixen, en més de 40 països, 8.925 edi-
ficis certificats i més de 30.000 en procés.

L’EDIFIIIIICIO, edifici d’oficines a la Plaça Europa de l’Hos-
pitalet de Llobregat promogut per Layetana Inmobiliaria, ha 
estat dissenyat i construït per obtenir aquest segell en la cate-
goria de Nova Construcció, modalitat que garanteix la qualitat 
ambiental del projecte arquitectònic, l’eficiència energètica de 
les instal·lacions i el rigor en la fase de construcció de l’edifici. 
Aquesta modalitat certifica el disseny i la construcció; s’aplica 
a nous edificis i grans reformes, a edificis comercials o institu-
cionals i blocs d’habitatges de qualsevol mida, tant públics com 
privats; i promou pràctiques saludables, durables, assequibles i 
responsables amb el medi.

L’Estudi Ramon Folch i Associats (ERF), va rebre l’encàrrec 
d’implementar la certificació LEED, participant de tot el procés 
de projectació i construcció de l’edifici. Amb l’objectiu de certi-
ficació marcat per la propietat, ERF ha treballat en la definició 
de l’estratègia ambiental i d’eficiència energètica més adient a 
l’edifici i a l’objectiu marcat; en el seguiment de l’aplicació de 
l’estratègia en el projecte i obra; i en la documentació i justifica-
ció davant de l’USGBC del compliment dels crèdits. 

El treball conjunt de tot l’equip (propietat, arquitectura, 
enginyeria, project management, direcció d’obra, direcció 
d’execució, constructores, instal·ladores i ERF com a responsa-
ble LEED) ha permès construir un edifici singular i sostenible, 
amb uns resultats tangibles:
■ 75% d’il·luminació natural en els espais interiors. 
■ Elevat confort tèrmic en tots els espais interiors.
■ Minimització d’emissions COV en pintures, moquetes i aca-

bats.
■ 20% de materials constructius reciclats i/o d’origen proper.
■ 100% de fusta reciclada o certificada procedent d’explotaci-

ons forestals sostenibles.
■ 75% de runes reutilitzades per altres usos.

Certificació LEED® 
inés alomar
ivan Capdevila
Estudi ramon Folch i Associats (ErF)
www.erf.cat

La certificació LEED promou pràctiques 
saludables, durables, assequibles i 
responsables amb el medi

■ 581 tones de CO2 deixades d’emetre anualment respecte d’un 
edifici equivalent convencional.

■ 53% d’estalvi energètic en l’ús de l’edifici.
■ 67% d’estalvi en il·luminació i climatització (qualificació 

energètica A).
■ 125.000 € d’estalvi anual en electricitat, gas i aigua.

En definitiva, la certificació LEED és una guia per al disseny 
sostenible d’edificis des de les fases preliminars a la cons-
trucció fins a l’ús de l’edifici, i també una eina de màrqueting, 
d’identificació i de valoració de promocions singulars. Però 
sobretot, també és garantia que l’edifici final compleix la visió 
d’eficiència i sostenibilitat plantejada a l’inici del projecte.  ■
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