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CENTRE D’ESTUDIANTS “EL RACÓ DE L’ESTUDIANT”
12- L’ESTRUCTURA I INSTAL·LACIONS

SISTEMA ESTRUCTURAL:

L’estructura del projecte és diferent en un edifici i altre. 

A l’edifici A, com hi ha llums força grans de 8,5m i una mitjana de 7m, s’opta per una es-
tructura de piars de formigó de 30x30cm amb un forjat bidireccional reticular amb cassetons 
no recuperables. D’aquesta manera es salva sense dificultat les grans llums. S’opta per una 
estructura in situ donat que es situa en el casc antic i hi hauria dificultat per transpor-
tar fins a aquest solar bigues de gran dimensions.

L’edifici B, en canvi, és una rehabilitació, i en el seu moment ja es va optar per reforçar 
amb pilars metàl·lics i per això s’ha fet el mateix amb l’ampliació. Les llums no són gaire 
grans, de 5-6m, i per tant s’ha continuat també amb el forjat unidireccional de biguetes 
metàl·liques amb revoltons ceràmics.

Per a la fonamentació no s’ha fet cap estudi geotècnic, tot i que estudiant una mica la 
zona s’ha vist quina és la millor solució en cada cas.

Per a l’edifici A s’ha optat per una fonamentació profunda de pilotis. El terreny on es situa 
l’edificació no és molt estable, ja que només es troba a cota +10.50m, i s’ha de considerar 
que en edificis del voltant s’ha trobat aigua a les primeres excavacions (biblioteca, del-
egacions...). A més, cal tenir en compte que sota l’edifici hi ha restes arqueològiques. 
D’aquesta manera no es poden fer sabates corregudes per a reforçar.

En canvi, l’edifici B es troba sobre un terreny molt més estable de roca a un nivell més el-
evat. La rehabilitació i construcció de la plaça es va fer amb sabates aïllades. D’aquesta 
manera s’ha optat pel mateix sistema.

CLIMATITZACIÓ:

L’edifici es divideix en diverses zones climàtiques que permeten garantir les condicions 
de confort necessàries. S’opta per sistema d’aigua-aire, que climatitza tant a l’estiu 
com a l’hivern.

L’edifici principalment es climatitza mitjançant fan-coils situats en el fals sostre. Es 
preveu un fan-coil per a cada sala i habitació, d’aquesta manera es pot regular l’aire fred 
o calent independentment, garantint així un millor confort i un estalvi energètic.

Els fan-coils són aigua-aire. El circuit consisteix en quatre tubs, dos d’aigua freda 
i dos d’aigua calenta, que circulen pel fals sotre de l’edifici i intercanvien calor de 
l’aigua a l’aire en el fan-coil.

El retorn es fa per plenum pel cel ras, una part torna al fan-coil i la resta és expulsat 
a l’exterior mitjançant les connexions verticals (patis d’instal·lacions) cap a coberta.

Per tal de garantir les renovacions d’aire, també s’instal·len uns conductes d’aire que 
van connectats al fan-coil, el qual climatitza l’aire i l’uneix amb l’aire recuperat per 
a ser introduït de nou a la sala.

El doble espai de l’entrada, l’atri (triple espai) i la sala d’actes, al ser volums més 
grans, funcionen mitjantçant un climatitzador, també en fals sostre. Aquest, com els fan-
coils, va connectat a una bomba de calor situada a coberta on es produeix l’intercanvi de 
calor.

SISTEMA ACS:

A la coberta de l’edifici A, on hi ha les habitacions dels estudiants, hi ha plaques so-
lars tèrmiques. Aquestes faciliten l’escalfament de l’aigua calenta sanitària per a l’ús 
diari (dutxes).

A l’edifici B, al tenir un ús molt menor de l’aigua calenta, no se’n col·loquen.

EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS:

L’evacuació de pluvials es dissenya tenint en compte tot el sistema de rampes. A la in-
flexió d’un pla amb un altre es posa un gran embornal que connecta amb el sistema públic. 

A les places, el fet de disposar d’un paviment flotant, facilita l’evacuació de l’aigua. 
Els embornals es situen al perímetre seguint la normativa del CTE i els baixant s’amaguen  
a les columnes. Aquests es recullen en els falsos sostres de les plantes baixes i es con-
necten a la xarxa pública.

S’intenta al màxim no fer passar molts baixants per dins l’edifici, ja que això a la llar- 
ga comporta problemes.  
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