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MEMÒRIA TÈCNICA EDIFICI D’OFICINES MIRA-SOL CENTRE 
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MEMÒRIA DE QUALITATS 
 
 
Tancaments exteriors façanes  
 
VESTIBUL PLANTA BAIXA ( VESTIBUL OFICINES ). 
Formada per una porta giratòria, model Crystal de Tourniket de 3 aspes amb el motor a la seva part 
inferior, més dues portes laterals antipànic amb un envidrament és un 5 + 5 transparent. 
 
PLANTA TIPUS OFICINES (FAÇANA NORD, SUD, EST I OEST). 
Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic, perfileria bicolor Ral 9006 – 9007, mòduls formats per 3 
finestrals de 2.5 m. amb correspondència amb els mòduls de façana. Compost per travesser inferior, 
entremig i superior. Cadascun dels mòduls de 7.5m. incorpora una finestra batent. L’envidrament a la 
zona inferior del finestral composat per  un vidre de 6mm. baix emissiu a l’interior, cambra d’aire de 12 
mm. i vidre laminar composat per dues llunes de 4 + 4 mm. A la zona superior l’envidrament es un esta 
compost per un vidre de 6 mm. baix emissiu a l’interior una cambra d’aire de 12 mm. i un vidre de 8 mm. 
 
Protecció solar 
 
PLANTA TIPUS OFICINES (FAÇANA NORD i SUD) 
La pell exterior de l’edifici està formada per un conjunt de lamel·les horitzontals de GRC, que compleixen 
una funció de protecció solar passiva, a façana nord es col·loca una sola filera de lames, mentre que a 
façana sud degut al major asolejament se’n col·loquen dues. 
 
PLANTA TIPUS OFICINES (FAÇANA EST I OEST). 
Pell exterior formada per una lamel·la  horitzontal de GRC que recull una gelosia formada per lames de 
xapa d’acer, col·locades en posició vertical, que basculen dins d’un eix situat al seu interior obtenint en tot 
moment un control tant solar com visual. 
 
 
Zones comunitàries 
 

- 4 ascensors elèctrics marca ORONA, dos d’ells donen servei a l’aparcament privat situat al 
soterrani -3. 

- Dos grups de 3 sanitaris per planta, cadascun amb el seu bany adaptat. 
 
Tancaments interiors  
 

- Paret ceràmica extradossada amb plaques de cartró guix tipus “pladur” o similar en separacions 
d’oficines i nuclis d’escales. 

 
Paviments 
 
PLANTA BAIXA: 

- Vestíbul: Paviment de pedra caliça  
- Recintes instal·lacions: Paviment de terratzo grau mig Graus. 

 
PLANTA TIPUS: 

- Oficines: Terra tècnic. 
 
- Zones comuns:  

- Passadís: Paviment de pedra caliça  
- Banys: Paviment de pedra caliça 

 
Revestiments: 
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PLANTA BAIXA: 
- Vestíbuls: Parets revestides de pedra natural color gris Cadí. 
- Recintes instal·lacions: Enguixat. 
- Frontals ascensors: Revestit amb planxa acer inox. 
- Banys: Revestiment de Gressite  10 x 10 color gris marengo. 
 
 
 
 
 

PLANTA TIPUS: 
 

- Oficines:  
- Parets: Pintat amb pintura plàstica llisa. 
- Sostres: Fals sostre AMF Mercoure. 

- Zones comuns:  
- Passadís: Revestiments amb panell de fusta . 
- Frontals ascensors: Revestit amb planxa acer inox. 
- Accés oficines façana est i oest: Revestit amb planxa d’alumini. 
- Sostres: Fals sostre de Pladur pintat amb pintura plàstica. 

- Banys: Revestiment de Gressite  10 x 10 color gris marengo. 
 
Fusteria interior: 
 

- Portes Alumini “ Laminex”, batents de doble fulla a les oficines situades a la façana nord i a la 
façana sud i d’una fulla a les façanes est i oest, totes elles amb vidre laminar 5 + 5 mm. butiral 
blanc. 

- Portes RF tipus homologades a la sortida dels nuclis d’escala i als recintes dedicats a 
instal·lacions. 

 
Electricitat  
 

- Centralització de comptadors a PB. 
- Cada oficina té el seu propi quadre elèctric: amb una previsió de potència de:  
                                                                                 15 KW per a oficines de 150 m2. 
                                                                                 10 KW per a oficines de 100 m2. 
                                                                                   5 KW per a oficines de 50 m2. 
- L’encesa de l’enllumenat de l’escala es realitza per mitja de polsadors temporitzats, ubicats a 

cada replà de les escales. 
- L’encesa de l’ellumenat dels vestíbuls de les plantes està prevista que es realitzi des del quadre 

elèctric. 
- Il·luminació de les oficines: Fluorescents model POL/VD D’IMPELEC 
                                                   Lluminàries zones comuns. Down light fluorescent 2x26 tipus Troll 
                                                   Lluminàries d’emergència.  
- Nivell lumínic mig a les oficines es de 600 lux. 

 
Instal·lació de climatització 
 
La instal·lació estarà formada per acondicionadors autònoms, amb tecnologia “inverter” tipus “bomba de 
calor” de condensació per aire, amb unitat interior tipus conducte. 
 
La distribució d’aire serà amb conductes tipus CLIMAVER i difusors rotacionals o reixes lineals d’impulsió, 
amb retorn per plenum a través de reixes en el fals sostre d’oficines.  
 
En les oficines existirà una entrada directa d’aire exterior al fals sostre i un sistema per extracció forçada 
(extractor tipus “in-line”, conducte circular i reixa d’extracció). 
 
Cada mòdul d’oficina disposarà d’un o dos acondicionadors autònoms independents, el que permet 
ajustar les condicions tèrmiques segons els requeriments de cada àrea, així com deixar-les fora d’ús en 
cas de no ocupació de les àrees. 
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SERVEIS ZONES TÈCNIQUES 
 
La instal·lació de ventilació dels serveis estarà formada per extractors tipus “in line”, conductes circulars i 
boques d’extracció. 
 
Per a les zones tècniques s’ha previst un sistema d’extracció forçada format per extractor, conductes i 
reixes. S’han previst comportes tallafoc en els elements que comuniquen dos sector d’incendis 
independents. 
 
 
 
El funcionament dels extractors es realitzarà amb el sistema d’il·luminació, formant part del projecte 
elèctric. 
 
 
ESCALES 
 
En les escales s’ha previst una ventilació forçada, amb entrada d’aire a la planta baixa (ja que són escales 
obertes en aquest nivell) i sortida a través de reixes situades en cada planta (a nivell alt), que comuniquen 
amb la coberta a través d’un montant destinat a aquest ús. S’instal·larà per a cada escala un extractor 
tipus 400ºC/2h per a forçar l’extracció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


