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La forma final de la 
t d è :torre depèn:

-Orientació

-Situació del nucli
vertical

-Nombre de vivendes
a agrupar.g p

FORMA DE LA TORRE.



TORRES AMB EL NUCLI CENTRALTORRES AMB EL NUCLI CENTRAL

TORRES AMB EL NUCLI LATERAL

TORRES AMB EL EXTERIOR

TIPUS DE TORRES SEGONS LA SITUACIÓ DEL NUCLI



1 V
Una cara menys il·luminada.
Es desaprofita espai.
Permet millor distribució nit-dia.
Nucli no ventilació natural

N

2 V

Nucli no ventilació natural.

Una part de les vivendes menys
il·luminada.
Nucli no ventilació natural

N

Nucli no ventilació natural.

Una vivenda en total desavantatge.

3 V

Si es gira l’esquema, la vivenda A
seria la millor orientada.
Nucli no ventilació natural.

N

Dues vivendes amb desavantatge
lumínica.

4 V

lumínica.
Nucli no ventilació natural.

N

Les vivendes que donen a cara nord
sempre estan en desavantatge respecte
l lt

n V
les altres.
Formes variades.
Nucli no ventilació natural.N

TORRES AMB NUCLI CENTRAL. 



C
O
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Zona de nit i zona de dia més clars amb 1 vivenda per
planta.

L
U
S
I

Amb 2 vivendes també les cases tenen les mateixes
condicions.

I
O
N
SS

Amb més de 2 vivendes trobam sempre que unes vivendes
están clarament afevorides lumínicament.

Si es volen aconseguir condicions d’assolejament almenys parecudes,
situar el nucli central no es una bona opció ja que només dona orientaciósituar el nucli central no es una bona opció ja que només dona orientació
bona a tres cares.

TORRES AMB NUCLI CENTRAL. 



1 V

Una cara menys il·luminada.
S’aprofita més espai.
Permet millor distribució nit-dia.
Nucli il luminat i ventilat

N

Nucli il·luminat i ventilat.

2 V

Vivendes que cerquen la llum.
Poca façana amb il·luminació nord.
Permet gran varietat de formes.
N li il l i t i til tNucli il·luminat i ventilat.

N

Forma creada per l’absència de la

3 V

p
quarta vivenda.
Es cerca la màxima il·luminació
per a les tres vivendes.
Nucli il·luminat i ventilat.

N

TORRES AMB NUCLI LATERAL. 



4 V

Dues vivendes en
desavantatge lumínica.
Nucli passant: il·luminat i

4 V ventilat.

N

Despleg amb forma de
ventall.
Totes les vivendes en

n V

Totes les vivendes en
condicions favorables.
Nucli il·luminat i
ventilat.

N

TORRES AMB NUCLI LATERAL. 



C
O
N
C
L

Zona de nit i zona de dia més clars amb 1 vivenda per
planta.

L
U
S
I

Els nuclis passants poden arribar a
confondre la torre amb un bloc si la

I
O
N
S

relació Base-Alçada no és l’adequada.

S

Quan hi ha més de una vivenda es
difícil fer que totes les vivendesdifícil fer que totes les vivendes
tinguin les mateixes condicions.

Les formes que es despleguen amb ventall aconsegueixen millors
condicions per a totes les vivendes.
A més les formes finals de les torres agafen una forma en planta moltA més, les formes finals de les torres agafen una forma en planta molt
mes interessants. Un inconvenient d’aquest tipus és que són més cars
que les formes compactes ja que tenen major recorregut de façana.

TORRES AMB NUCLI LATERAL. 



1 V

Mateixes condicions lumíniques
que amb els altres nuclis.
El que més aprofita espai ja
que el nucli no intervé en la1 V que el nucli no intervé en la
vivenda.
Evita vibracions i soroll de
l’ascensor a l’interior

N

Idè ti di i b

2 V
Idèntiques condicions que amb
una vivenda.

N

Dues vivendes tenen pitjors
condicions encara que estan en
molt bones condicions

3 V

molt bones condicions.
Evita vibracions i soroll de
l’ascensor a l’interior

N

TORRES AMB NUCLI EXTERIOR. 



4 V

Dues vivendes estan en pitjors
condicions lumíniques.
Molt semblants a les torres
amb nuclis passants.4 V p
Evita vibracions i soroll de
l’ascensor a l’interior

N

Unes vivendes amb millors
condicions que altres. Així hi
tot es troben en bones
condicions.

n V
Evita vibracions i soroll de
l’ascensor a l’interior

N

TORRES AMB NUCLI LATERAL. 



C
O

A t ti d t é lt t d l
N
C
L

Aquest tipus de torre és resultat de la
disgregació dels altres tipus.

L
U
S
I

Aquests tipus donen bons resultats ja que
I
O
N
S

les vivendes surten a cercar el Sol.

Són els mes cars ja que son els que tenen
S

j q q
més façana.

Es presenten com a diferents tipus deEs presenten com a diferents tipus de
torres aïllades comunicades entre elles.
A vegades aquestes comunicacions poden
arribar a tenir massa superfície de espaip p
comú en relació espai de vivenda.

També es poden arribar a confondre amb
blocs si la altura de les torres no es la
adequada.

TORRES AMB NUCLI EXTERIOR. 



Torres amb nucli central:Torres amb nucli central:

Torres compactes  més barates
Des de el punt de vista de la il·luminació, amb més de
d i d hi h i d b ddues vivendes, hi ha vivendes amb desavantatge respecte
d’altres.
No són una bona solució per obtenir condicions
d’il l i ió i ld’il·luminació iguals.
Relació espai comú-vivenda  molt òptim

Torres amb nucli exterior:

Molt de recorregut de façana més cars
D d l t d i t d l il l i ióDes de el punt de vista de la il·luminació,
totes les vivendes tenen bones condicions.
Són torres que cerquen el Sol, d’aquí surten
les formes disgregadesles formes disgregades.
Són una bona solució per obtenir condicions
d’il·luminació iguals.
Inconvenients: molta superfície d’espai comúInconvenients: molta superfície d espai comú
per vivenda.

CONCLUSIONS GENERALS. 



T b li l lTorres amb nucli lateral:

Són la MILLOR SOLUCIÓ per obtenir condicions d’il·luminació
iguals.g
Preus moderats-alts però amb bons resultats lumínics
Des de el punt de vista de la il·luminació, totes les vivendes
tenen les mateixes condicions lumíniques.
Despleg amb forma de ventall per obrir les vivendes cap a la
bona orientació.
Relació espai comú-vivenda  òptim

CONCLUSIONS GENERALS. 


