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RESUMEN 
 
La importància de la utilització de la geometria en el disseny d’Arquitectura, i més en concret l’ús de les 
superfícies geomètriques com a configuradores de l’espai arquitectònic, és el tema central del present 
treball de investigació. En ell es posa en valor l’ús d’aquestes formes geomètriques definides com a 
element de control en la fase de disseny dels edificis i que al seu ús ajuda a mantenir una coherència 
amb el comportament estructural i una major facilitat tant en l’execució com en la materialització 
constructiva. 
 
En primer lloc es fa un repàs històric sobre l’ús de les superfícies geomètriques en les diferents 
èpoques i corrents de l’Arquitectura, així com de les diferents investigacions actuals que existeixen al 
respecte. 
 
Posteriorment es passa a realitzar un estudi geomètric d’aquelles superfícies de major aplicació en el 
disseny d’Arquitectura, que es complementa amb el desenvolupament d’anàlisi d’edificis en els que l’ús 
d’aquestes geometries és part fonamental del seu disseny. S’han analitzat edificacions de diferents 
èpoques i realitzades amb materials diversos i diferents sistemes estructurals. 
 
Per concloure la part de desenvolupament de la investigació, s’ha realitzat un cas pràctic d’anàlisi 
formal geomètric, la “Ciutat dels Arts i els Ciències” de València, que constitueix un exemple d’aplicació 
de les formes geomètriques en l’Arquitectura actual. Les anàlisis, fonamentalment de generació de les 
superfícies, també recullen la vessant estructural i constructiva estudiada des del punt de vista 
geomètric. 
 
Com a conclusió al terball s’han realitzat dos quadres resum, un d’ells amb la classificació de les 
superfícies geomètriques d’aplicació en arquitectura, resultat de la investigació sobre les diferents 
classificacions, i un atre quadre resum de les anàlisis realitzades a la CACV, on s’ha establert un 
COEFICIENT D’IDONEÏTAT d’aplicació de estes superfícies que té en compte tant el disseny geomètric 
com la coherència estructura-geometria i l’aplicabilitat de la geometria en la construcció de les 
superfícies 


