NOVA SEU DE LA JUSTÍCIA

LEGITIMITAT
ELEVADA
AL CUB
Text i fotos: ENGITEC

La nova Seu de la Justícia es un edifici singular i
emblemàtic, coherent amb la institució que l’ocupa.
Es tracta d’un edifici institucional,representatiu
i és aquesta significació la que augmenta la
responsabilitat i el repte implícit en la proposta.
Un edifici molt senzill, que no vol dir simple, format
per 2 cossos geomètrics nets.
-A terra, un sòcol de dos plantes de vidre negre opac
que és la zona pública, a sobre un cub de vidre blanc
que hi sura.
El cub és un element geomètric abstracte i
contundent per la seva puresa, amb les sis cares
iguals. És la proporció, l’equilibri i l’ordre que suren a
sobre de la societat, que som tots.
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"UNA SEGONA
PELL EXTERIOR
FORMADA PER
UN CONJUNT DE
LAMES FIXES DE
VIDRE OPAC "

Les quatre façanes són neutres,
iguals amb la mateixa jerarquia i
protagonisme.

El gran porxo d’entrada es prolonga cap a l’interior com a gran
vestíbul a doble alçada.

L’espai d’entrada es genera a
partir d’una simple translació del
cub respecte al seu sòcol.

Aquest, estructura tota la part
publica del sòcol, es obert i cobert amb vidre.

Apareix un gran porxo de 8 metres d’alçada, un atri de benvinguda que li dona l’escala publica
i la representativitat.

La planta primera es converteix
en una gran sala de passos perduts que organitza l’acces públic
a les sales de vistes.

Sota aquest porxo d’accés, s’inclouen dos elements Importants:

El pati central al voltant del qual
s’articula el cub blanc es on
s’ubica la resta de l’edifici administratiu. En realitat tot i que
exteriorment es llegeix com un
cub, interiorment s’organitza
com una U, que abraça el pati,
sota el principi de compacitat

La presència d’una escalinata
exterior prèvia a la porta d’accés.
I la presència de tres columnes
de formigó que suporten el cub
que es despenja del sòcol negre.
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per reduir les circulacions al
mínim necessari, les plantes de
despatxos s’organitzen al voltant
del pati central, amb un nucli de
comunicacions amb dos parelles
d’ascensors, uns públics i els altres privats.
Aquest engranatge arquitectònic
funcional ens permet organitzar
de manera completament autònoma, neta i senzilla les circulacions
públiques i privades de tot l’edifici.
L’interior s’ha projectat amb la
màxima calidesa, qualitat i sobrietat.
La seva materialitat es resumeix
amb la presencia de llum natural

en tot l’edifici, així com la utilització de tàbics de vidre, tàbics de
placo i de melamina acústica de
fusta i de taulers HPL.
Els sostres son de placo en despatxos i de làmines d’alumini registrables en passadissos.
Els paviments s’han previst de
peces grans de gres porcellànic en zones públiques i de terra
tècnic amb acabat de parquet de
pvc en zones administratives.
Quan a les mesures d’eficiència energética pasiva, les façanes del cub es formalitzen amb
un sistema d’eficiència passiva
format per una primera pell for-

mada per un tancament de triple vidre, amb un coeficient de
transmitància tèrmica de 1,0 que
permet maximitzar la il·luminació
natural de totes les sales.
Després amb un balcó exterior
de formigó que fa de visera, facilita la neteja dels vidres i talla la
propagació del foc entre plantes.
Per últim, la utilització d’una segona pell exterior formada per
un conjunt de lames fixes de
vidre opac així com unes cortines tipus screen exteriors entre
les dues pells de vidre que ens
protegeix de la incidencia directa
del sol.

"EL PROGRAMA
S’ARTICULA EN TRES
ZONES: LES PLANTES
SOTERRANI, DUES
PLANTES D’ÚS PÚBLIC
I CINC MÉS D’ÚS
ADMINISTRATIU"
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Aconseguim amb una solució
senzilla, un edifici de vidre completament impermeable a la incidència directa de la radiació
solar dins els espais de treball,
sense malmetre la transparència
i les vistes dels despatxos cap a
l’exterior.
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Un cop optimitzats tots els elements d’eficiència energètica
passiva, també s’optimitzan els
elements energètics actius,
que són aquells que necessiten
d’energia per funcionar i es basen en paràmetres d’eficiència
energètica.

La millora energètica dels sistemes productius d’aigua calenta
i freda per alimentar els equips,
s’aconsegueix mitjançant la utilització de tres sistemes complementaris entre ells.
La connexió al District Heating
permet obtenir l’energia calorífi-
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ca d’un sistema d’elevada eficiència energética a partir d’una
instal·lació de cogeneració que
alimenta la major part de l’edifici.
Per millorar l’eficiència en la
producció del aigua calenta sanitària s’utilitzen plaques solars
fototèrmiques que escalfen l’aigua gràcies a la radiació solar.
Com element de suport, l’edifici
consta d’equips de producció

primària d’aigua calenta i freda
basats en la tecnologia d’aerotèrmica (bomba de calor) permet
extreure l’energia necessària del
ambient.
L’eficiència energètica també es
materialitza amb la il·luminació
artificial; la utilització de làmpades LED, programadors horaris i
detectors de presència.

A través dels mecanismes installats, que es composen de sondes de temperatura, reguladors
digitals i de detectors de presència, fan que la climatització i
la ventilació s’activin de manera
automàtica, aportant a cada espai els requeriments de climatització necessaris, mantenint els
valors dins d’uns limits de màxima i mínima temperatura, que

>>AL ESPAIS DE TREBALL S'HA
IMPERMEABILITZAT LA INCIDÈNCIA DIRECTA
DE LA RADIACIÓ SOLAR, SENSE MALMETRE
LA TRANSPARÈNCIA I LES VISTES DELS
DESPATXOS CAP A L’EXTERIOR.
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"UN EDIFICI
SENZILL EN L’ÚS,
AMB MOLT ORDRE
PROJECTUAL I
CONSTRUCTIU"

Tel.: 802 000 engitec@engitec.ad

E

N G

I T

E

C

E N G I N Y E R S I A R Q U I T E C T E S A S S O C I AT S

garanteixin una zona de confort
tèrmic durant tot l’any i evitant
els excessos de temperatura
que puguin disminuir la eficàcia
energètica del conjunt. Per tal
garantir la eficiència del sistema
de climatització i la qualitat de
l’ambient interior, els equips de
renovació utilitzen l’aire expulsat
per transferir l’energia que conté
al nou aire. Per fer aquest intercanvi més eficient les unitats de
renovació d’aire estan constituïdes per equips d’aerotèrmia que
minimitzen l’aportació energètica.
El disseny de l’edifici s’ha construït com un edifici intel·ligent per
aconseguir l’excel·lència en la
gestió de l’energia, fent un edifici
d’un consum notablement baix.
El sistema de control integrat
o BEMS (Building Energy Management Systems) assegura
el control intel·ligent d’aspectes
relacionats amb el confort, la seguretat, les comunicacions i en
especial la gestió de l’energia.
L’edifici controla de manera totalment automatitzada i optimitzada
la climatització, la renovació i la
il·luminació, per tal d’aconseguir
el màxim confort per als usuaris
amb el mínim consum energètic.
PROJECTE: NOVA SEU DE LA JUSTÍCIA
ARQUITECTURA I ENGINYERIA:
PERE ESPUGA / ENGITEC SA
CONSTRUCTORA:
UTE COPSA / MARINÉ / CONSTRUCCIONS PUJAL

ARQUITECTURA
· Habitatge unifamiliar
· Habitatge plurifamiliar
· Equipaments
· Reformes i sostenibilitat
· Concursos
· Oficines
· Espais públics
· Equipaments industrials
· Espais comercials

URBANISME I PLANEJAMENT
· Planejament general
· Planejament derivat
· Reparcel·lacions
· Estudis de detall

ENGINYERIA CIVIL
· Infraestructures
· Estructures edificació i obra civil
· Geologia i geotècnia
· Excavacions i sosteniments
· Túnels
· Hidrologia i hidràulica

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
· Electricitat, domòtica
· Climatització, fluids
· Projectes de gas
· Contra incendis
· Energies renovables
· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa temperatura
· Solar fotovoltaica
· Solar tèrmica
· Biomassa
· Xarxes informàtiques
· Sistemes de seguretat
· Audiovisuals
· Sanejament, depuració
· Piscines

PERITATGES I VALORACIONS

C/ BONAVENTURA ARMENGOL, NÚM. 10, DESPATX 234 EDIFICI MONTCLAR - ANDORRA LA VELLA
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