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2. Descripció del projecte

2.1 Resum del projecte (2 pàgines màxim)

2.1.1 Descripció breu de les actuacions previstes.
Les actuacions transformaran de l’edifici “La Salle” en un laboratori de referència a Catalunya, IASlab, 
orientat a la recerca i transferència de les tecnologies que involucren noves formes d’interacció entre 
humans, màquines i entorns reals, virtuals i mixtes. En aquest sentit, una actuació compren l’obra necessària 
per adequar els espais que contindrà IASlab en aquest edifici, incloent la millora de les instal·lacions 
(climatització, enllumenat, electricitat i xarxa d’aigua) i la seguretat (pla contra incendis), així com de 
l’accessibilitat (millora dels accessos i construcció d’ascensor) i habitabilitat (llum natural i ventilació). Una 
segona actuació agrupa les activitats relacionades amb la construcció i adequació dels diversos laboratoris 
que inclourà aquesta infraestructura singular de R+D, a més de l’adquisició, instal·lació i posada en marxa 
de tots els seus equipaments.

2.1.2 Objecte principal i Reptes abordats. 
L’objecte principal de l’IASlab de La Salle és el de dotar el país del conjunt de laboratoris i instal·lacions 
necessàries per tal de poder esdevenir un referent europeu, tant a nivell de recerca com de transferència
de tecnologia, en aquelles tecnologies que involucren noves formes d’interacció entre els humans, 
les màquines i els entorns reals, virtuals i mixtes. Aquest objectiu es materialitzarà de dues maneres. La 
primera, ben tangible, mitjançant la construcció i equipament de laboratoris especialitzats. Aquests seran de 
caire molt divers: des de laboratoris destinats a l’estudi conscienciós de la ciència del so i la veu, a laboratoris 
de sensòrica, robòtica i realitat virtual on es combinaran l’òptica, l’acústica i l’hàptica, passant per laboratoris 
de tècniques d’animació i d’efectes visuals (VFX) i de realitat mixta interactiva. Tot acompanyat dels 
corresponents estudis de creació artística, preproducció, producció, postproducció i reproducció necessaris. 
El segon aspecte clau del projecte IASlab consistirà en crear i potenciar l’entorn adequat d’investigació i 
interacció amb les empreses per tal de transferir a la societat tots els coneixements i tecnologia generats. El 
projecte afavorirà l’estada d’artistes, emprenedors, empresaris i enginyers a les seves instal·lacions per tal 
de treballar conjuntament amb els nostres investigadors en la generació de noves idees i projectes al voltant 
d’aquesta infraestructura única a Europa. Concretament, l’IASlab pretén abordar dos grans per tal que 
Catalunya esdevingui un hub de referència del nou sector audiovisual1:

El primer és el de constituir-se en un entorn únic i aglutinador que ajudi la indústria audiovisual catalana 
a fer la transició cap a les noves tecnologies que dominaran el sector les properes dècades. Cal que les 
nostres empreses segueixin essent competitives a nivell internacional.
El segon és el de convertir-se en un centre científic i tecnològic de referència europeu que contribueixi a 
retenir i captar talent, tant d’investigadors, com de professionals i d’empreses internacionals.

2.1.3 Rellevància científico-tècnica, multidisciplinarietat i capacitat del projecte per millorar el posicionament 
estratègic, científic i tecnològic de la institució beneficiària.
L'aspecte multidisciplinari del projecte queda ben palès a la descripció de l’apartat anterior. La gran diversitat
de laboratoris que configuraran l’IASlab facilitarà la col·laboració entre guionistes, artistes, dissenyadors,
animadors, enginyers en robòtica i processament del senyal, informàtics, matemàtics i físics, entre
investigadors de moltes altres especialitats. Tal i com s’ha explicat, la recerca concernent a la interacció
entre homes, màquines i realitats mixtes i/o virtuals, abasta des de les humanitats a les ciències pures,
passant per tot tipus d’enginyeries, i són d’aplicació tant a les industries culturals i de l’entreteniment i els
mitjans de comunicació, com a sectors com el màrqueting o l’ensenyament i tots aquells on la utilització de
mitjans de comunicació i simulació avançats com a l’arquitectura, l’enginyeria o la medicina, aporten
operativitat i eficiència. En aquest sentit, cal remarcar que aquesta forta multidisciplinarietat converteix
l’IASlab en una instal·lació veritablement singular, sense parangó fins allà on sabem, en l’àmbit europeu.
Uns laboratoris que contemplin tota la cadena de coneixement necessaris per a la innovació en la creació i
la interacció amb els mèdia, des de laboratoris de ciència bàsica i aules de creació d’art i guionatge, passant
per un plató de VFX, fins a les sales de postproducció visionat en un cinema 5.1, no existeixen en l’actualitat.

1 Segons el President del Clúster Audiovisual de Catalunya, el Sr. Miquel Rutllant, en la secció Els Diners del Telenotícies vespre de 
TV3 del dia 21/05/2019 (https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/els-diners/video/5859439/).
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L’IASlab suposarà un fort impuls pel posicionament estratègic, científic i tecnològic de La Salle Campus
Barcelona. De la mateixa manera que durant les últimes dècades La Salle ha estat pionera en la recerca i
formació d’enginyers audiovisuals, que han nodrit gran part dels tècnics dels medis de comunicació
catalans i internacionals, l’IASlab pretén fer un salt endavant i situar-nos de forma semblant com a
capdavanters en les tecnologies mèdia del segle XXI. Disposar de l’entorn i laboratoris previstos ens
permetrà dotar les empreses del sector dels medis i serveis que els permetrà abordar projectes diferencials,
formar nous professionals i engegar noves línies de recerca fins ara inabordables, tot constituint-nos en un
pol d’atracció de talent internacional en el sector, que per la seva singularitat realimentaria al propi campus
amb projectes de col·laboració internacional, no només subvencionats, si no també d’iniciativa privada.
Gràcies a les instal·lacions de l’IASlab es podrà investigar com simular els processos físics de generació de
la parla partint d’un model biomecànic del nostre òrgan de veu, simular numèricament el so generat, dotar-
lo d’expressivitat i coordinar-lo amb un rostre expressiu realista, bé sigui animat a partir de la captura d’un
actor en el plató de VFX o accionat per un model biomecànic. Un estudi d’aquest estil combina tècniques
numèriques i experimentals molt diverses i no tan sols finalitza amb, posem per cas, l’animació del rostre
d’un actor virtual, sinó que ens permetrà conèixer tota la física i biomecànica que hi ha al darrera, possibilitant
aplicacions en l’àmbit de la medicina a més de l’entreteniment. A més, els nous laboratoris permetran un
tractament integral de la captura, processament i visualització de les dades relatives a la interacció d’humans
amb entorns reals, virtuals o mixtes, en totes les seves modalitats (visual, sonora i hàptica). Tot i que els
personatges virtuals creats pel cinema o pels videojocs són cada cop més reals, encara queda un llarg camí
per aconseguir que la tecnologia permeti reproduir-los en un entorn real i a temps real per poder, per
exemple, parlar amb un Salvador Dalí virtual sobre l’actualitat de les arts digitals asseguts en una taula.

2.1.4 Capacitat de generar coneixement transferible a la societat.
La capacitat de l’IASlab per generar coneixement transferible a la societat radicarà en el seu propòsit com a 
centre de recerca, transferència i innovació, en la seva integració en l’ecosistema universitari de La Salle 
Campus Barcelona i en la relació de col·laboració amb agents externs com son altres centres de recerca, 
parcs tecnològics, àrees d’innovació i  empreses. En quant als agents interns, els grups de recerca jugaran 
un rol clau, tant pel què fa a la seva relació amb l’acadèmia per tal de formar als nous professionals del futur 
com en la seva relació amb el teixit empresarial i la societat. En aquest context, cal destacar el paper del
Parc d’innovació de La Salle Campus Barcelona com a agent actiu del programa estratègic de la Comissió 
Europea “Smart Specialization Platform – S3 Platform”, dirigit a enfortir la innovació als països i les regions 
membres de la Unió Europea a través de la intervenció d’àrees estratègiques. Finalment, també cal destacar 
la relació simbiòtica entre l’IASlab i l’IoTICAT (Internet of Things Institute of Catalonia), a centre de referència 
en la recerca i la transferència de coneixement sobre la Internet de les coses ubicat en el campus i gràcies 
a la qual La Salle Campus Barcelona assolirà un grau d'excel·lència en l’activitat de recerca i la capacitat de 
generar coneixement d’alt impacte en la societat. Alhora, l’IASlab interactuarà amb agents externs i de 
referència del seu entorn de recerca i transferència com són:

ACCIÓ i la Xarxa de Grups TECNIO. Els grups de recerca de La Salle R&D estan acreditats per la 
Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, com a grups referents en recerca i transferència de 
tecnologia i coneixement i com agents facilitadors de les estratègies regionals d’innovació de la Unió 
Europea.  Aquesta acreditació facilita tant la recerca col·laborativa amb empreses com amb altres centres 
de recerca d’altres universitats, com per exemple, el nou superordinador MareNostrum5 del BSC-CNS.
Comunitats RIS3CAT. Les infraestructures actualitzades i l’equipament tècnic avançat permetran a 
l’IASlab establir relacions de col·laboració en recerca i transferència amb agents de les Comunitats 
RIS3CAT contribuint així la generació de nou coneixement tecno-científic transversal i interdisciplinari.  
Impuls de sinergies entres sectors a través de la resolució de reptes d’innovació creuada. La Salle 
capitalitza la seva relació amb les empreses del seu entorn desenvolupat projectes d’innovació creuada. 
Projectes dirigits a identificar reptes transversals compartits entre empreses de diversos sectors i a 
resoldre´ls a través de la transferència del coneixement tecno-científic de La Salle R&D i de la 
col·laboració de les empreses participants que uneixen sinergies, capacitats i coneixements tècnics.  

2.1.5 Tecnologia facilitadora transversal de les recollides a l’estratègia RIS3CAT amb la qual estarà 
relacionada l’activitat científica desenvolupada.
De les tecnologies facilitadores transversals de l’estratègia RIS3CAT, l’activitat científica desenvolupada a 
l’IASlab es desenvoluparà en el marc de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
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2.2 Grups de recerca i personal tècnic que utilitzaran les infraestructures objecte de la sol·licitud, indicant els 
que són SGR.
(SGR http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/4-Ajuts-per-donar-suport-a-les-activitats-dels-grups-de-
recerca-SGR-2017-2019?evolutiuTramit=1)

Com s’ha comentat, La Salle R&D integra sis grups de recerca que permet de crear sinèrgies entre els 
diferents grups i crear una avantatge competitiu únic per tal de poder oferir solucions transversals i 
diferenciades amb equips multidisciplinaris singulars i poder afrontar projectes de major abast, donada la 
massa crítica actual per  poder donar solucions integrals a necessitats o propostes de possibles clients

Tots els grups han estat reconeguts en la darrera convocatòria de Suport als Grups de Recerca (SGR) 
de l’any 2017 de l’AGAUR, tres d’ells coma a Grup de Recerca Consolidats (GRC) i tres més com a Grup de 
Recerca Preconsolidats (GRPRE), evolucionant del seu estatus de Grups de recerca Emergents en la 
convocatòria SGR 2014:

Grup de recerca en Tecnologies Mèdia (GTM), reconegut com a GRC (2017 SGR 966).
Grup de Recerca en Internet Technologies & Storage (GRITS), reconegut com a GRPRE (2017 SGR 
977).
Data Science for the Digital Society (DS4DS), reconegut com a GRC (2017 SGR 920).
Integrated Architectural Research (IAR), reconegut com a GRC (2017 SGR 1327)
Grup de recerca en Entrepreneurship and Technology-based Innovation (GREITM), reconegut com a 
GRPRE (2017 SGR 941).
Grup de Recerca en Enhanced Technological Learning (GRETEL), reconegut com a GRPRE (2017 SGR 
934).

Tot i que es preveu que el Grup de recerca en Tecnologies Mèdia sigui el principal usuari de les 
infraestructures objecte de la sol·licitud, la resta dels grups del centre i els investigadors que en formen part 
també en seran usuaris per a la recerca i desenvolupament de noves propostes de visualització de dades i 
la seva aplicació a nous models de negoci, com en el cas del DS4DS i GREITM, passant per creació de 
noves tecnologies educatives i de l’arquitectura emprant la realitat virtual i augmentada, com en el cas del 
GRETEL i l’IAR, fins al disseny de nous protocols de comunicació per a la gestió de grans volums de dades 
en temps real en el núvol per part del GRITS.

Al final de l’annex s’adjunta la proposta de cadascun dels Grups de Recerca presentada a l’AGAUR pel seu 
reconeixement en la convocatòria SGR 2017 (vegeu la Figura 27).

Figura 27. Grups de recerca La Salle R&D. 
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Els investigadors que formen actualment part dels SGRs anteriorment esmentats són 93 (63 homes i 30 
dones)2, dels quals 60 són doctors (43 homes i 17 dones). A nivell de categories universitàries, tenim 9 
catedràtics d’universitat, 11 titulars d’universitat, i 73 professors amb altres posicions i el personal tècnic i de 
suport als laboratoris que són necessaris per dur a terme l’activitat de recerca desenvolupada. A nivell 
d’acreditacions, 42 dels investigadors tenen la seva activitat acreditada per l’AQU Catalunya, 21 dels quals 
disposen de trams de recerca (amb un total de 32 trams de recerca).

A nivell de resultats de l’activitat de recerca, serveixi d’exemple que durant el darrer any 2018, els 
investigadors dels grups de recerca han dut a terme 30 accions de divulgació i aparició en mitjans de 
comunicació, i la seva investigació ha donat a 123 contribucions científiques, desglossades com segueix:

75 publicacions en revistes indexades
38 publicacions derivades de congressos
10 altres publicacions (capítols de llibre o similars)

Des de la creació del nou centre TECNIO de La Salle R&D al setembre de 2014, s’ha treballat decididament 
amb una doble ambició: 

Ampliar l’abast del Centre per a fer-lo transversal a partir de les diferents àrees de recerca i 
desenvolupament que l’integren, ampliant clients i àrees de coneixement fent servir com a vehicle comú 
les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), alineant-lo amb el RIS3CAT i el nou 
programa europeu Horizon Europe.
Ampliar la massa critica del centre en quant a nombre d’investigadors i tècnics. En aquest sentit, cal 
destacar la incorporació de nous investigadors durant els darrers anys, sobretot les incorporacions del 
Dr. Alun Evans, expert en l’àrea dels gràfics i l’animació, la Dra. Raquel Ros, experta en l’àrea de la 
interacció home-robot, el Dr. Alejandro González, expert en l’àrea de visió per computador, el Dr. Arnau 
Pont, expert en l’àrea de simulació numèrica o la Dra. Leticia Duboc, experta en ètica i sostenibilitat, que 
ens han permès a reforçar aquestes línies de recerca que són clau per a l’IASlab.

Amb aquest creixement, el Centre estarà amb millor condicions d’assolir projectes de major complexitat 
gràcies al nou coneixement “científic” que s’afegeix al centre i d’ampliar noves àrees de coneixement que 
ens permetrà d’incrementar la facturació per projectes i subvencions. L’objectiu global és el de duplicar la 
facturació de l’antic Centre La Salle R&D, liderar projectes europeus amb forta participació empresarial, 
desenvolupar tecnologia pròpia patentada que es pugui llicenciar i/o comercialitzar-la mitjançant la Unitat de 
Serveis a Empresa i/o la creació de noves spin-offs com Medialab BCN, creada al 2012.

2.3 Ubicació.

El Campus Universitari La Salle Barcelona disposa d’un edifici anomenat ‘La Salle’ ja construït que ve a 
completar els serveis que ofereix.

Per al projecte del IASlab es planteja l’adequació de les seves plantes soterrani (-1, -2), planta baixa i de la 
planta coberta, proposant una sèrie d’actuacions arquitectòniques i d’instal·lacions que transformin 
radicalment aquest espai per a dotar-lo de la infraestructura necessària.

En aquest sentit es reorganitzen les distribucions interior per tal d’optimitzar els espais de treball envers els 
espais de circulació. Es distribueixen les plantes en funció de les necessitats de l’espai i d’infraestructura 
dels diferents laboratoris que hi aniran ubicats. Es millora sensiblement l’accessibilitat, afegint un ascensor 

2 En algun cas, estem pendents de la resolució corresponent de sol·licitud d’alta al grup de l’investigador/a.
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que comunica verticalment tots els nivells des de la planta segona soterrani a la planta coberta, fent 
accessibles tots els nivells de l’edifici.

Amb el pla contra incendis es condicionen les escales i els accessos a aquestes, milloren la circulació interna 
de l’edifici.

Les condicions d’habitabilitat, mitjançant l’aportació de llum natural i ventilació als espais descrits, 
augmentaran el confort a les zones d’estudi. A aquests espais es suma la reconfiguració de totes les 
instal·lacions per ajustar-se a les demandes específiques dels diferents laboratoris.

2.4 Període d’execució i cronograma
(Data d’inici i data de finalització de l’execució del projecte, cronograma que permeti tenir una visió general del desenvolupament 
temporal del projecte, tot estimant la durada de les fases i/o activitats en forma de barres horitzontals sobre un eix temporal, incloses 
les dates de calendari. )

Data d’inici Data de finalització
1/5/2020 30/9/2024

Cronograma
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2.5 Descripció d’actuacions a desenvolupar i inversions a realitzar.
(Les actuacions amb de coincidir amb les actuacions descrites en la pestanya financera de SIFECAT S'entén per actuació, aquell 
conjunt d'activitats relacionades que, dins del projecte, tenen una execució autònoma i diferenciada de les altres activitats.)

(El quadre següent es pot replicar totes les vegades necessàries).

Núm. 
actuació

Nom de l’actuació Termini d’execució previst

01 PROJECTE D’OBRA 01/05/2020 31/07/2023

Breu descripció i objectiu de l’actuació

Projecte d'adequació de l’edifici Salle, proposant una sèrie d’actuacions arquitectòniques i d’instal·lacions que transformin aquest 
espai per a dotar-lo de la infraestructura necessària.

En aquest sentit es reorganitzen les distribucions interior per tal d’optimitzar els espais de treball envers els espais de circulació. 
Es distribueixen les plantes en funció de les necessitats de l’espai i d’infraestructura dels diferents laboratoris que hi aniran 
ubicats.

Es millora sensiblement l’accessibilitat, afegint un ascensor que comunica verticalment tots els nivells des de la planta segona 
soterrani a la planta coberta, fent accessibles tots els nivells de l’edifici.

Les condicions d’habitabilitat, mitjançant l’aportació de llum natural i ventilació als espais descrits, augmentaran el confort a les 
zones d’estudi. A aquests espais es suma la reconfiguració de totes les instal·lacions per ajustar-se a les demandes específiques 
dels diferents laboratoris.
Activitats principals necessàries per dur a terme l’actuació

Nom de l’activitat Breu descripció de l’activitat Mes de 
finalització

01.01.01 AVANTPROJECTE
L’avantprojecte és la fase de treball que defineix uns estudis previs sobre les 

característiques generals de l’obra. 12/2021

01.01.02 PROJECTE BÀSIC

El projecte bàsic és la fase del treball que defineix les característiques generals de 
l’obra i les seves prestacions mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes. 
El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal d’obres, les 
concessions o altres autoritzacions administratives, però insuficient per iniciar la 
construcció de l’edifici.

02/2022

01.01.03 PROJECTE 
EXECUTIU

El projecte d’execució és la fase del treball que desenvolupa el projecte bàsic i defineix
l’obra en la seva totalitat sense que en ell puguin rebaixar-se les prestacions 
declarades en el bàsic, ni alterar-se els usos i condicions sota les que, en el seu cas, 
es varen atorgar la llicència municipal d’obres o les concessions i altres autoritzacions 
administratives, llevat en aspectes legalitzables. Fa una determinació completa de 
detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, 
definint l’obra en la seva totalitat. El projecte d’execució inclou els projectes parcials o 
altres documents tècnics que, en el seu cas, l’hagin de desenvolupar o completar, els 
quals s’integraran en el projecte com a documents diferenciats sota la coordinació del 
projectista. El seu contingut és el necessari per a la realització de les obres, comptant
amb el preceptiu visat col·legial i la llicència corresponent.

04/2022

01.02.01  ENDERROCS I 
TREBALLS PREVIS

Preparació de l’edifici amb desmuntatge i retirada de elements sobrants, adequació 
de l’entorn pel desenvolupament dels treballs de rehabilitació. Recollida selectiva de 
la runa i transport abocador autoritzat i plantes de reciclatge.

07/2022
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Desmuntatge de fusteries, enderroc de divisòries , desmuntatge de falsos sostres així 
com retirada d’instal·lacions a modificar
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb 
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

01.02.02  MOVIMENT DE 
TERRES

Treballs necessaris per traçat de xarxa de sanejament i excavació de nova execució 
de fossar d’ascensor a planta soterrani -2.
Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), 
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

08/2022

01.02.03  FONAMENTACIO

Execució de nou fossar d’ascensor i recalcament de parets de carrega i sabates de 
pilars per consolidació de nou estat de carregues. Consolidacions parcials amb 
augment de fonamentació amb formigó armat hidrofugat. Formigó per a rases i pous 
de fonaments, HA-35/F/10/IIb+Qc, de consistència fluïda i grandària màxima del 
granulat 10 mm, abocat amb bomba

08/2022

01.02.04  ESTRUCTURES

Actuacions derivades de l’execució de nou ascensor entre planta segona soterrani i 
sotacobert. Estructures mixtes acer laminat (unions soldades ) i formigó armat 400KN. 
Treballs per noves obertures a coberta lleugera per accés de maquinaria i equipament 
laboratoris. Estintolaments provisionals i definitius a façanes i divisòries interiors. 
Modificació de llosses de escala per millora de l’accessibilitat general del edifici. 
Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba.

09/2022

01.02.05  DIVISORIES 
INTERIORS

Treballs de paleteria preliminars a la realització de divisòries i tancaments interiors.
Divisòries interiors lleugeres amb plaques de cartró guix de composició i gruixos 
variables per tal de resoldre requeriments tèrmics i acústics derivats dels diferents 
usos. Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 210 mm, 
muntants cada 600 mm de 150 mm d'amplària i canals de 150 mm d'amplària, 2 
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades 
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica 
>= 1,538 m2.K/W
Divisòries interiors per distribució de nous banys.
Elements de trasdossat de murs i parets a plantes soterrani per protecció d’equips i 
persones de variables tèrmiques i acústiques.
Divisòries modulars de despatxos amb vidres compostos fonoabsorbents. Mampara 
modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de 
fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament 
amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana 
mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió 
sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels 
vidres i del perímetre dels taulers, col·locada.

02/2023

01.02.06  ACTUACIO 
FAÇANES

Treballs de restauració parcial de façana existent ( zones amb material meteoritzat i 
pèrdua d’estanqueïtat).
Treballs d’adaptació compositiva de elements de façana amb adaptació als nous usos 
del edificis. Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat rugós. Pintat de 
parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, 
amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat. 

12/2022

01.02.07  REVESTIMENTS 
INTERIORS

Execució de revestiments a noves divisòries i tractament de revestiments interiors per 
restaurar. Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, 
amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 
amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-
EN 998-1, deixat de regle.
Col·locació de nous cels rasos desmuntables i fixes a zones de treball i restitució 
d’elements malmesos.

04/2023
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Cel ras registrable de bandes de fibres minerals compactades, acabat superficial amb 
vel de vidre color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 1800 x 300 mm i 18 a 21 mm 
de gruix, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la 
humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista 
en un sentit, formada per perfils principals tipus perfil ample de 50 mm de base cada 
1,8 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils 
espaiadors de seguretat cada 2 m per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya, de 150 mm 
d'amplària, 19 mm d'alçària, amb acabat de la cara vista prelacat de color especial, 
amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 10 mm, fixades a 
pressió sobre estructura de perfils omega amb encuny per fixació clipada d'acer 
galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió 
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al 
sostre.
Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de 
fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, 
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, treballat al taller, 
col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

Subministrament i muntatge de elements complementaris cortines absorbents i 
opaques

01.02.08  ASCENSOR

Instal·lació d’elements de comunicació vertical per accessibilitat total del edifici. Unitat 
d’ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, 
sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal simple, 
portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 
cm d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer 
pintat i qualitat d'acabats mitjana.

04/2023

01.02.09  REHABILITACIO 
HUMITATS

Tractament d’humitats localitzades a plantes soterrani mitjançant electroosmosis 
foresis passiva. Instal·lació dels dispositius necessaris per al tractament del nivell 
d'humitat capil·lar per electroosmosi sense fils en una superfície de 151 a 200 m2, 
regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació 
a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre 
ells.
Restitució de revestiments originals a zones vistes.

04/2023

01.02.10  FUSTERIES 
INTERIORS/EXTERIORS

Execució de noves fusteries interiors i exteriors i restauració de les existents amb 
adaptació a nous requeriments tècnics.
Portes acústiques d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines 
sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de roure 
envernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 43 dB(A), d'una 
fulla batent de cares llises de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al 
travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta 
de penjar, pany de cop i maneta, col·locada.
Finestres d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre 
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 
caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI239 de la sèrie Massilles de poliuretà de 
BASF-CC

07/2023

01.02.11  ACONDICIONAM
ENT I MILLORA DE 
INFRAESTRUCTURES DE 
LABORATORIS

Restitució revestiments fonoabsorvents i cablejat de plataforma de l’espai.  07/2023

01.02.12  INSTAL·LACIONS

CONJUNT D’INSTAL·LACIONS NECESSARIE PER L’OPTIM FUNCIONAMENT DE 
L’EDIFICI

El disseny de la instal·lació de protecció contra incendis s’ha realitzat fonamentalment 
en funció de les característiques dels punts de consum, seguint els criteris del “CTE-
document bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi”.  

07/2023
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També es complirà l’Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra 
incendis de l’Ajuntament de Barcelona.  

Sempre que sigui possible, segons número i situació dels equips necessaris, 
s’unificaran tots els equips de protecció contra incendis, aquets quedaran instal·lats i 
agrupats dins d’armari unificat per equips contra incendis. Aquest tindrà 
compartiments per BIE-25, extintor, polsador i alarma d’incendis. En tot cas, els equips 
sempre aniran dintre d’armari de protecció. El polsador d’alarma quedarà a la vista, 
accessible i a l’exterior de l’armari. Si les sirenes d’alarma queden ubicades a dins 
dels armaris, es compliran amb els nivells acústics normatius a l’exterior de percepció 
de les mateixes, fent les operacions adequades per obtenir els resultats favorables.

Es proposa una instal·lació de climatització de elevat confort i eficiència energètica, 
en front  a una instal·lació de clima convencional. No es climatitzaran las zones de 
lavabos, las zones de pas y arxius. 
La instal·lació proposta permet una optimització de la eficiència energètica del edifici 
permetent  a la vegada que el seu cost es mantingui dins dels nivells que se han 
considerat límit. 
L’opció descrita permet que el cost de la reforma de la instal·lació es mantingui dins 
els nivells que s’han considerat límit.

Pel càlcul de la instal·lació d’enllumenat s’han tingut en compte les consideracions 
següents, de la norma UNE-12464.1, el DB-SU 4 i el DB-HE-3 del CTE, : 
- Mantenir el cost de la explotació el més reduït possible. Per a això s’ha previst, en 

general, l’ús de llums de descàrrega. S’han col·locat llums incandescents només en 
els punts en que el temps d’encesa es curt en relació al nombre d’enceses. 
- La il·luminació mantinguda Em (lux) a la superfície de referència per cada àrea, 
estableix el valor mig mínim de l’àrea. 
- L’índex de reproducció cromàtica, índex que garanteix unes prestacions visuals i 
sensació de confort i benestar. Que els colors del entorn, d’objectes i la pell humana 
siguin reproduïts de forma natural. S’ha definit un índex de rendiment de color (La ó 
I.R.C.), La igual a 100 significa que tots els colors es reprodueixen perfectament, 
làmpades amb un índex de rendiment de color menor a 80 no s’instal·laran en interiors 
on estiguin persones treballant o durant llargs períodes. 
- Índex d’enlluernament unificat (UGR), índex que determina el tipus de lluminària que 
s’ha de fer servir en cada una de les aplicacions atenent a la possibilitat 
d’enlluernament que aquesta pot provocar degut a la construcció de l’òptica i la posició 
de la instal·lació de la mateixa. El resultat final és un número comprés entre 10 i 31, 
sent més gran l’enlluernament quant més alt sigui el valor obtingut. 
- Evitar l’efecte estroboscòpic a les aules i recintes en els que es desenvolupin tasques 
de lectura. Per aconseguir això s’han definit per a cadascuna  de les anomenades 
zones tres grups de lluminàries alimentats cadascun d’ells per fases diferents. 
- La seguretat, per garantir que la instal·lació de l’enllumenat no pot fer mal a curt o 
llarg termini la salut del que romanguin en l’àrea de treball. 
- El factor d’uniformitat mitjà serà del 40% com a mínim. 
- A les zones dels establiments de us Pública Concurrència en les que l’activitat es 
desenvolupi amb un nivell baix de il·luminació, com ara cinemes, teatres, auditoris, 
discoteques, etc., es disposarà d’una il·luminació d’abalisament a les rampes i en cada 
un dels graons de les escales.

Es farà un derivació des de la xarxa existent, es disposarà de dues xarxes 
independents per alimentar als punts de consums: xarxa d’aigua freda sanitària (AFS) 
i xarxa d’aigua calenta sanitària (ACS) únicament a un punt del safareig/neteja. Cada 
xarxa AFS i ACS disposaran de la seva clau de pas general.   
Els serveis públics s’alimentaran amb xarxa AFS, amb aixetes temporitzades per les 
piques dels lavabos, polsadors temporitzats pels urinaris, cisternes de doble 
descàrrega pels inodors i d’AFS i ACS pel safareig/neteja, aquesta aixeta també 
disposarà de ràcord per a connexió d’una manega.  
El servei adaptat comptarà amb tots els mecanismes de suport necessaris, les aixetes, 
els sanitaris i la seva alçada als mateixos  seran els normatius.  
La nova distribució interior es realitzaran en polietilè reticulat PEX S.5, tant per AFS 
com per ACS, segons norma UNE-EN-12.201:2003 i UNE-EN 15875-2, apte per us 
sanitari i d’acord a les normatives vigents. La derivació de la xarxa existent es farà 
amb tub de polipropilè apte per a ús sanitari. 
Hi hauran claus de pas a totes les cambres humides, tots els aparells a instal·lar 
disposaran de clau d’escaire prèvia, que permetrà una bona compartimentació de 
forma que qualsevol avaria afecti al menor nombre de punts de consum. 
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Les claus de pas instal·lades seran de bronze fins a 2" de diàmetre i de bronze o ferro 
per a diàmetres  superiors. Es situaran en llocs discrets, visibles,  però fora de fàcil 
accés. 
El traçat de les instal·lacions es farà pel fals sostre, es col·locaran registres per tal 
d’accedir a les claus de pas de cada recinte humit, les baixades es faran per la vertical 
cap els punts de consum. 

Totes les conduccions interiors de l’habitatge aniran aïllades, tant l’aigua freda com la 
calenta, les canonades en el seu pas per àrees calefactades o exteriors estaran 
aïllades per evitar condensacions o glaçades.  
L’aïllament de les canonades d’aigua freda es realitzarà amb escuma de polietilè, les 
canonades d’aigua calenta, s’aïllaran amb escuma elastomèrica, tipus Armaflex, els 
gruixos seran els assenyalats d’acord amb el RITE. 
Es senyalitzaran els traçat principals de fontaneria i aquestes seran visibles (sobre 
l'aïllament). 
Als trams en que la instal·lació de fontaneria estigui encastada es protegiran totes les 
canonades amb tub flexible corrugat d’un diàmetre superior al de la canonada d’aigua, 
de color blau per a l’aigua freda sanitària i de color vermell per a l’aigua calenta 
sanitària. 
El pas de les conduccions per parets o qualsevol tancament es realitzarà per mitjà de 
passa murs metàl·lics, que evitaran, en tot cas, el contacte del guix amb el tub. 
Els suports seran també galvanitzats i la distància entre ells complirà amb la normativa 
vigent. 
Les aixetes seran amb dispositius polvoritzadors reductors consum. Els inodors 
disposaran de descàrregues d’ús mecànic (dipòsit alt o baix), amb doble descàrrega 
(parcial i completa).

Es tracta de realitzar la connexió de sanejament dels nous serveis higiènics de la 
planta soterrani de La Salle. Aquest serveis es connectaran a la xarxa de sanejament 
residual existent a la mateixa planta, traçats soterrats. Els traçats soterrats ja es van 
realitzar en previsió de la instal·lació futura dels serveis. Per tant la xarxa residual 
existent ja està dimensionada i no tindrà cap problema en absorbir els nous serveis.

Nova xarxa d’instal·lacions de veu i dades amb intercomunicacions en àudio i vídeo, 
megafonia, cablejat `per transmissió de senyals, senyalètica, registres d’enllaç 
principals i secundaris punts d’accés del usuari i armaris per recinte d’instal·lacions de 
telecomunicacions i veu i dades.

01.03.01  CONTROL DE 
QUALITAT

En el punt 2 de l'article 7 del Codi Tècnic de l'Edificació, en el qual es defineixen les 
condicions en l'execució de les obres, s'estableix que durant la construcció de l'obra 
s'elaborarà la documentació reglamentàriament exigible
S'hi inclourà, sense perjudici del que estableixin altres administracions públiques 
competents, la documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l'obra. En 
l'annex II es detalla amb caràcter indicatiu el contingut de la documentació del 
seguiment de l'obra. En el punt 4 del mateix article es detallen quins són aquests 
controls:

Durant la construcció de les obres el director de l'obra i el director de l'execució de 
l'obra realitzaran, segons les respectives competències, els controls següents:

Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a 
les obres d'acord amb l'article 7.2
Control de l'execució de l'obra d'acord amb l'article 7.3
Control de l'obra acabada d'acord amb l'article 7.4

07/2023

01.03.02 SEGURETAT I 
SALUT

Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de Riscs aborals de la Prefectura de l’Estat. BOE núm. 
269 del 10.11.95
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació 
d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla 
de Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos 
necessari) en fase d’execució de l’obra.  

07/2023
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Núm. actuació Nom de l’actuació Termini d’execució previst
02 POSADA EN MARXA LABORATORIS 01/08/23 30/09/24

Breu descripció i objectiu de l’actuació

En aquesta actuació es durà a terme l’adequació de cadascun dels laboratoris, descrits amb detall en les activitats posteriors, 
corresponents a les activitats 02.xx. 

Activitats principals necessàries per dur a terme l’actuació
Nom de l’activitat Breu descripció de l’activitat Mes de 

finalització

02.01.01 CAMBRA 
ANECÒICA PER A LA 
GRAVACIÓ D’ÀUDIO 
I VIDEO

La cambra anecoica del Laboratori d’Acústica de la Salle - URL permet actualment realitzar 
diferents assaigs acústics en condicions de camp lliure (sense reflexions i/o eco). No obstant, 
aquesta no és adequada per a capturar vídeo a la mateixa vegada que es mesura so, doncs, 
entre altres, les condicions de il·luminació no són correctes i les parets són molt fosques. 
L’actuació estarà alineada a adaptar la cambra per a poder gravar àudio i vídeo a la vegada, 
necessari per exemple, per a capturar la cara i la veu d’un locutor en condicions de camp lliure, 

o com il·lustra la imatge inferior, mesurar el plor d’un 
nadó mentre es grava l’acció.

(Imatge original 
extreta de 

http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/news%2C413057%2Cbreastfeeding-infants-recorded-
in-the-agh-anechoic-chamber.html)

Les escumes actuals són de color negre, el que enfosqueix molt la cambra. Es substituiran 
totes les escumes per escumes clares per tal de millorar la il·luminació de la cambra. També 
es millorarà la il·luminació de la cambra. Per altra banda, a l’interior de la cambra hi ha una 
malla en suspensió que permet caminar pel seu interior. Aquesta es revisarà per a que sigui 
més rígida. A més a més. en el centre de la sala es crearà una plataforma rígida que permeti 
col·locar objectes grans sense que es moguin (la malla té una certa elasticitat). També es 
compraran diferents equips destinats a ampliar les capacitats de mesura de la cambra 
anecoica. Per exemple, un braç robòtic per a mesurar com radia un altaveu en diferents 
direccions.

Braç robòtic

09/2024

02.01.02 
LABORATORI DE 
PRODUCCIÓ I 

Aquest laboratori, de nova creació, permetrà estudiar la producció i la percepció de veu humana 
real. Aquest consistirà en una cabina insonoritzada en la que no només s’hi podrà enregistrar 

09/2024
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PERCEPCIÓ DE LA 
VEU

la veu que emetem al parlar, sinó també la vibració de les cordes vocals mitjançant un 
electroglotògraf (EGG), o el moviment de la llengua mitjançant Articulografia Electromagnètica 
(AEM). La recol·lecció d’aquest tipus de dades serà molt necessària, per exemple, per a animar 
un avatar virtual que parli fent servir un model biomecànic de la producció de la veu. Per altra 
banda, també hi haurà tota aquella instrumentació necessària que permeti avaluar, de forma 
subjectiva, la qualitat de la veu generada. Aquesta instrumentació inclou un aparell 
d’audiometria per a mesurar l’estat auditiu de les persones que realitzin el test, i diversos 
altaveus i/o cascs que permetin reproduir els senyals de veu. De forma annexa a la cabina 
insonoritzada hi haurà un espai on processar totes les dades.

      
            Il·lustració del laboratori            Electroglotògraf                                Articulògraf

Adequació de l’espai necessari per al laboratori, en els que s’instal·larà una cabina 
insonoritzada per a la gravació de veu i la realització de tests perceptuals. Es comprarà tota 
aquella instrumentació necessària per a estudiar la producció de la veu, el que inclou un 
electroglotògraf per a capturar el moviment de les cordes vocals i un aparell d’Articulografia 
Electromagnètica (AEM) per a capturar els moviments de la llengua. També es compraran 
diferents equips destinats a estudiar la percepció de la veu. 

02.01.03 
LABORATORI DE 
FÍSICA DE LA VEU

La generació de veu involucra mecanismes físics molts complexes. L’aire expel·lit dels 
pulmons indueix autoscil·lacions de les cordes vocals, el moviment de les quals genera un 
conjunt d’ones sonores. Aquestes es propaguen per l’interior del tracte vocal i s’emeten cap a 
l’exterior, resultant en la veu que percebem. 

En aquest nou laboratori s’experimentarà en tots aquests fenòmens físics bàsics que ocorren 
quan parlem. Això ens permetrà conèixer millor com es genera la veu, i alhora millorar la 
simulació de la veu gràcies a les comparacions que es realitzin amb els experiments.

   
                                      Experiment                                                                                      

09/2024
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                                                          Simulació

Creació d’una sala polivalent en la que es puguin realitzar diferents tipus d’experiments tant 
acústics com vibroacústics, tots ells relacionats amb els fenòmens físics que ocorren durant 
la generació de la veu. Es comparà tota aquella instrumentació necessària per a realitzar 
aquests experiments

02.01.04 
MAGATZEM DE 
MATERIALS I 
MOSTRES 
ACÚSTIQUES

Construcció d’un espai on poder emmagatzemar tots els muntatges experimentals de caràcter 
temporal, així com diferents materials acústics que hagin estat utilitzats per a realitzar-los.

09/2024

02.01.05 
ACTUALITZACIÓ DE 
L’ESTUDI DE 
GRAVACIÓ

En aquesta activitat es renovarà l’actual estudi de gravació de la Salle – URL.

Estat actual de l’estudi de gravació

Renovació de l’espai on es localitza l’estudi de gravació, incloent pintura, il·luminació i mobiliari. 
Actualització de l’ordinador amb la darrera versió del software utilitzat per a la gravació i mescla 
de l’àudio. Compra de microfonia per a gravar veu. Instal·lació d’un sistema surround per a 
l’edició i producció d’àudio envoltant. Instal·lació d’una pantalla gran per a la visualització 
simultània d’imatge i àudio.

09/2024

02.02.01 
LABORATORI DE 
MECANITZACIÓ

Creació d’un nou laboratori de mecanització destinat a la construcció de setups
experimentals. Conté totes aquelles eines i aparells necessaris per a realitzar aquest 
propòsit.

   
                   Impressora 3D                                    Talladora làser

09/2024
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Adequació de l’espai per a crear el laboratori de mecanització. Instal·lació de diferents 
estacions de treball, incloent, per exemple, una impressora 3D d’alta resolució, una fresadora 
o una talladora làser. També contindrà totes aquelles eines necessàries per a la construcció i 
mecanització de setups experimentals.

02.02.02 SALA DE 
POSTPRODUCCIÓ 
D’ÀUDIO 1

Sala condicionada acústicament que conté una cabina insonoritzada per a la gravació de veu, 
i que permet la posterior edició.

S’instal·larà una cabina en la que es realitzaran les gravacions, i es tractarà acústicament la 
sala de control. Es compraran tots aquells equips necessaris per a la gravació de veus i la 
posterior edició.
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02.02.03 SALA DE 
POSTPRODUCCIÓ 
D’ÀUDIO 2

Sala polivalent amb 10 estacions de treball per a la postproducció d’àudio.

Instal·lació de 10 estacions de treball on poder postproduir àudio i vídeo. Cada estació 
compta, entre altres elements, amb un ordinador, una tarja de so, un software d’edició i uns 
auriculars.

09/2024

02.02.04 
REALITYLAB

El RealityLab serà un laboratori polivalent, dedicat a la recerca en tecnologies vinculades a la 
percepció de l’entorn. Aquestes tecnologies poden ser de caràcter audiovisual, com són la 
realitat virtual (RV) i augmentada (RA) (tractant escenaris virtuals o mixtes), tàctils (escenes i 
objectes reals) o bé una combinació (realitats mixtes interactives). L’objectiu d’aquest laboratori 
és estudiar com la tecnologia pot enriquir la nostra percepció i la de les màquines i, al mateix 
temps, generar solucions als problemes que afronta la societat, la salut i el medi ambient. 
Dos elements claus formaran part del RealityLab: la generació de dades i el seu tractament.

1. El primer, els sistemes de captura de dades. Aquest sistemes són part essencial de 
qualsevol experiment de tipus perceptiu. Especialment de captura de informació 
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relacionada amb els sentits, des de sistemes més convencionals (càmeres, micròfons, 
sensors de moviment, etc.)  fins els més nous i experimentals (sensors tàctils i inclús
de gust i olors). 

2. L’altra peça clau serà la tecnologia que permetrà tractar les dades generades. 
Aquesta tecnologia estarà basada en els actuals algoritmes d’aprenentatge automàtic. 
Així doncs, el segon element clau que hi haurà darrera d’aquest laboratori seran les 
tecnologies associades al camp de la intel·ligència artificial (IA) i a la maquinària 
necessària per poder computar.  

Així doncs, el laboratori estarà constituït per dos espais: un per a la captura de dades, on poder 
realitzar els experiments i un altre on processar aquestes dades. El primer espai serà ampli, 
còmode i sense obstacles, especialment per aquelles captures vinculades amb la virtualitat i la 
captura de dades que requereixen de moviment dels participants en els experiment. També es 
reservarà un espai més petit per les captures de tipus tàctil o experiments de petit format que 
no requereixin de tant espai. Caldrà, també, un altre espai on poder desar tot el material 
necessari pels experiments. Per altra banda, per tal de poder processar les dades caldrà una 
“sala de màquines” o terminals connectats a servidors. La confluència en un mateix espai de 
la generació i tractament de les dades perceptives d’entorns reals i virtuals farà del RealityLab
un espai integral, polivalent i únic. 

Adequació dels espais i adquisició i instal·lació dels equips necessaris per RA, RV, tecnologia 
hàptica, i captura de moviment.

02.02.05 HRILAB –
SENSING AND 
HUMAN-ROBOT 
INTERACTION FOR 
EFFICIENCY, WELL-
BEING AND 
CREATIVITY

Construcció d’un laboratori que permeti disposar de diversos sistemes robòtics per a estudiar 
la interacció home-robot (en anglès Human-Robot Interaction o HRI) en diferents entorns i amb 
robots amb funcionalitats diferents. Degut a la variabilitat de l’entorn per les diferents tasques 
on estudiar la HRI, es construirà un espai ampli i reconfigurable, amb l’objectiu que permeti 
canviar la disposició dels elements de manera fàcil i ràpida. A més, es sensoritzarà l’espai per 
poder utilitzar no només la informació capturada pel robot a través dels seus sensors, sinó 
també la integració d’informació de l’entorn que permeti desenvolupar sistemes intel·ligents 
més informats a través de la fusió de dades capturades com ara la imatge (càmeres), el so 
(micròfons), la presència (sensors de presència i de pressió), les condicions ambientals 
(sensors de gasos, qualitat de l’aire, etc.), les constants vitals i el confort (sensors tipus 
wereables i BCI – Brain-Computer Interaction), etc.
Aquest espai permetrà re configurar-se en diferents ambients, com ara:

Llar – robòtica i sensòrica per a la companyia i de suport a la pseudo-dependència
Social/Salut – sensòrica i robòtica assistencial, educativa i lúdica
Oficina – sensòrica de telepresència i logística de materials pel suport als treballadors 
Fàbrica – sensròrica i robòtica col·laborativa
Art – sensòrica i robòtica creativa i experimental 

A nivell del sector serveis (llar i social i salut) on les tasques desenvolupades en aquest 
laboratori poden ser aplicades, podem trobar entorns com: hospitals, escoles, centres 
d’educació especial, residències de gent gran, residències de discapacitats, pisos tutelats, llars 
on habitin gent amb diferents graus de dependència. En un entorn industrial o empresarial, pot 
donar servei a línies d’assemblatge manuals que requereixin automatització, transport de 
materials, treball en entorns hostils (logística i manipulació d’elements) de forma col·laborativa. 
En l’entorn artístic, té possibilitats d’aplicació en l’escultura, en la música, en el teatre, en la 
dansa, en la pintura o en les instal·lacions artístiques digitals amb l’objectiu d’assolir 
experiències interactives engrescadores on la tecnologia permeti a l’artista o al visitant 
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observador – que es converteix en un agent actiu de l’obra - crear una vivència creativa entre 
tecnologia i les arts, cada dia més digitals. 

Mitjançant l’ús de mòduls mòbils (parets mòbils, mampares, mobles/prestatgeries mòbils, etc.) 
es podran escenificar els diferents entorns sense requerir una reproducció fidel dels espais 
reals, sinó reproducció funcional, per tal que els robots i els potencials usuaris finals puguin dur 
a terme les tasques necessàries i fer estudis d’investigació i viabilitat pertinents. La creació 
d’aquests diferents ambients en un mateix entorn (per exemple, en l’entorn de la llar, un 
ambient de sala i un ambient de cuina).

Il·lustració conceptual del HRILab

02.03.01 SALA DE 
CREACIÓ D’ART

Espai polivalent dissenyat per a la fase creativa d'un projecte audiovisual, els seus continguts 
originals, i tots els seus productes secundaris. La part central de l’espai estarà pensada per 
poder produir material visual de manera ràpida, amb tablets, monitors, i parets interactives i 
tradicionals per a l'exposició i el pitching creatiu, la qual permetrà canvis de manera àgil i ràpida. 
En el disseny d’aquesta sala prendrà també importància aspectes com muntatge offline ràpid i 
disseny bàsic de la sonorització. L'aspecte de la sala serà 'lleugerament lúdic’ i pensat per 
potenciar l’experimentació creativa bàsica, amb estructures no estàtiques (parets que es 
puguin moure fàcilment, igual que cadires i taules).

Adequació dels espais i Instal·lació de 5 estacions de treball on poder treballar l’art 
conceptual d’una producció de VFX (emprant eines informàtiques com ZBrush, Photoshop i 
Keyshot, principalment. Workstation amb equipades amb tualetes CINTIQ).
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02.03.02 SALA 
D’EDICIÓ I COLOR

Sala on es duu a terme l’edició i el color final d’una producció audiovisual, d’animació o 
d’efectes visuals. Per garantir la qualitat del resultat final, es tracta d’una sala on les condicions 
d’il·luminació han d’estar controlades.
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Adequació dels espais i instal·lació d’una estació de treball (i9, 64GB RAM, NVIDIA quadro) 
per l’edició i el tractament de color d’una producció professional broadcast preparat per treure 
el DCP.

02.03.03 PLATÓ 
VFX

Es tracta d’una sala única del laboratori on la tecnologia juga un paper fonamental, tant pel què 
fa a la inclusió de tecnologia d’avantguarda que serveixi com a base pel disseny de noves eines 
i línies de recerca per al desenvolupament de les tecnologies de futur per a l’animació i la 
creació d’efectes visuals (VFXs) d’alta qualitat a temps real.
Cada cantonada d'aquest espai ha d'estar equipat amb algun aspecte de la direcció i control 
tècnic de cadascuna de les fases d’enregistrament de continguts. I cadascuna d'aquestes fases 
ha d'estar connectada a totes les altres fases de la producció, a través d'una xarxa digital 
d'última generació. En aquest plató es podrà enregistrar de forma clàssica (càmeres digitals 
cinematogràfiques), a més d'escanejar objectes i actors, o digitalitzar colors i textures d'éssers 
vivents o inanimats, i poder-los adquirir i gestionar digitalment, de manera ràpida.

En aquests espai també ha de permetre desenvolupar la tecnologia d'adquisició i captura de 
material en viu a temps real, amb càmeres d'alta velocitat (high speed cameras) i amb 
il·luminació dinàmica i interactiva, sincronitzada a través d'un mixer de llum, produint imatge 
real adaptable a l'ambient virtual (realitat mixta).

L'espai ha de permetre certa altura, ha de tenir forma rectangular amb almenys dos costats 
lliures d'irregularitats, o amb parets mòbils per poder adaptar els espais a qualsevol 
requeriment de la producció. 

Adequació dels espais i equipament del mateix amb càmeres digitals cinematogràfiques (Arri, 
RED) i il·luminació professional (ARRI)
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02.04.01 FX LAB
Sala per a els treballs més exigents de VFX, pels què es requereix d’una gran potència de 
càlcul per a les simulacions de cabells, textures, foc, aigua, teixits, pèl, etc. necessàries per les 
produccions professionals i per a la recerca en el desenvolupament de noves tecnologies 
necessàries per obtenir resultats de màxima qualitat a temps real.
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Adequació dels espais i equipament de 3 workstation de gran potència per la simulació FX

02.04.02
RENDERFARM

Construcció d’una sala dedicada a ser el centre de càlcul i generació d'imatges finals 
d’animació i VFX, però també per a càlculs i estudis  experimentals, i per a les fases de 
processament de dades en temps real. No només serà el centre de càlcul de tota la 
infraestructura, sinó el cor de la creació dels "actors virtuals", ja que mitjançant la seva potència 
de càlcul es podrà processar tota la informació procedent del Plató de VFX obtinguda a través 
dels seus "ulls" (càmeres i sistema de captura de moviment) i "oïdes" (micròfons i sensors 
d’àudio) obtinguts en les sessions "live" d’enregistrament, a més del càlcul de la seva pròpia 
imatge final (render). Tot això, en temps real.

Adequació dels espais i equipament d’un sistema de RenderFarm de al menys 50 nodes GPU. 
També es requereix d’un NAS de més de 100TB i velocitat mínima de 10Gbps i refrigeració.
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02.05.01 
EQUIPAMENT DE 
XARXA

En aquesta actuació es farà la instal·lació i posada en marxa de l’equipament de Xarxa.
Adequació dels espais i/o armaris específics per a l’equipament necessari (es possible que 
comparteixi espai amb la Renderfarm)
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