
Fixació i nivell de les exigències de confort:

Al tractar-se d’un centre de serveis i espai cultural,  els ocupants poden abarcar tota la franja d’edats. 
Això fa que la temperatura de confort pugui arribar a ser a l’hivern de 19ºC i a l’estiu de 26ºC.
Alhora, al desenvolupar-shi activitats sedentàries  (variant les temperatures de +1ºC  a l’hivern i -1ºC a 
l’estiu), s’opten per les temperaturas de confort establertes al Reglament: 20ºC  a l’hivern i 25ºC  a l’estiu 
amb -1ºC per ser activitats sedentàries.

LA ZONIFICACIÓ: 

La zonifi cació s’ha escollit tenint en compte les activitats que s’hi desenvolupen i el programa. Tantmateix 
l’edifi ci està pensat en termes de fl exibilitat i possible canvi d’ús, així donc s’ha establert una zonifi cació 
en tres àmbits:

a- espai fl exible  on es desenvolupen la major part de les activitats podent ser  tasques administratives, 
zones de treball, exposicions...

b-  auditori

c- caixes tancades que contenen els serveis 

La zona a serà climatitzada per un sistema per aire per a poder tractar l’aire duna forma adequada ( i no 
només manualment) a l’hivern i evitar els espais viciats.
A més, el doble espai amb una altura de 8.40 m crea la necessitat d’ utilització d’aquest  sistema.

Així doncs, a l’escollir un sistema d’aire degut al requisit de la ventil.lació, s’aprofi tarà per aconseguir 
alhora un aire condicionat tant a l’estiu com a l’hivern amb control de la T, HR, RH,v...

A La zona b s’ha escollit un sistema també per aire independent al de la zona a degut a que la franja 
horària és diferent però alhora necessita unes prestacions més elevades quan s’utilitza .

Els serveis de la zona C seran climatitzats per radiadors elèctrics. S’ha escollit aquest sistema en part 
perquè aquestes caixes poden variar de forma i contingut i es preferia disposar d’un sistema independent 
a la resta.

luminària visible linial, font de llum vista, òptica simètrica i distribució lluminosa "llum general"

luminària visible puntual ,aplic de paret , font de llum oculta, de distribució lluminosa “fl ood”

luminària visible linial adosada a sostre, font de llum oculta, òptica asimètrica i distribució lluminosa 
banyador de paret

luminària visible dncastada a sostre, font de llum oculta,distribució lluminosa llum natural

esquema il.luminació 1/250

esquema d’evacuació aigües pluvials i sistema de captació solar coberta 1/250

esquema instal.lacions planta tipus

esquema planta instal.lacions baixa 1/250

esquema instal.lacions planta soterrani 1/250 esquema climatització planta soterrani 1/250

esquema climatització planta tipus 1/250

comportament climàtic passiu
estiu

comportament climàtic passiu
hivern

secció climatització1/250
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Funcionament climàtic passiu de l’edifi ci:

S’ha escollit per a l’edifi ci una doble façana, ventil.lada, amb paraments de vidre tant a l’interior com a 
l’exterior, que permeti un amortiment de les diferències tèrmiques entre interior i exterior i alhora ajudi al 
funcionament climàtic i de renovació de l’aire de l’edifi ci.

El mur ventilat consta d’ un parament exterior de vidre no estanc transparent, un fi ltre solar a l’interior, i 
una fusteria interior practicable puntualment. Amb tot, es tanca una massa d’aire de 90cm d’amplitud, 
renovable o acumulable segons els requeriments de cada estació. Les possibles humitats es condensen i 
s’enretiren per l’intradós del parament més extern, protegint la façana interior. La doble pell embolica tot 
l’edifi ci, amb una coberta freda lleugera, i la cambra d’aire esta connectada al soterrani, que fa la funció 
d’ emmagatzematge d’aire.

Comportament a l’estiu:

A l’estiu, el cortinatge de teixit metàl.lic tamissa l’ irradiació a l’interior, i la refl exa, escalfant l’aire de dins 
del doble mur. Aquest aire escalfat ascendeix fi ns coberta, on s’escapa. En tot moment, l’aire de l’interior 
és impulsat per la maquinària de clima, i escapa de l’interior passant a la cambra ventil.lada. D’aquesta 
manera, l’aire de la cambra es troba sempre més fresc que el del exterior, afavorint el seu comportament 
com a aïllant.

Comportament a l’hivern:

A l’hivern, el cortinatge, pot obrir-se per permetre una irradiació directa a l’interior si es desitja. En qual-
sevol cas, la doble façana de vidre escalfa l’aire a l’interior, que es fa servir d’aïllament, i alhora l’aire 
escalfat solarment, alimenta la màquina de clima, reduint-ne el consum.

aigua sanitària
AFS
ACS
evacuació fums i gasos
electricitat
gas
evacuació aigües grises
evacuació aigües fecals

Criteris generals per al disseny de les instal.lacions

La distribució vertical de muntants i serveis es fa a través dos calaixos. El conjunt dels ascensors compta amb una 
caixa de servei vertical, practicable en planta, que dóna servei d’aigua sanitària (calenta i freda), ventil.lació i evacuació 
d’aigües pluvials i fecals.
El conjunt que conté el muntacàrregues i l’escala sectoritzada compta amb un nucli vertical buit pel qual es distribueix-
en: aigua sanitària, aigua solar, ventil.lació del sistema de clima (no retorn), extracció d’aire del soterrani i electricitat. 
Tot el nucli és una cambra registrable.

Les distribucions horitzontals són penjades, vistes i protegides pel fals sostre de teixit metàl.lic.

Aigua sanitària.
Dóna ús als serveis, el bar, els petits vestuaris i zones de neteja. La distribució vertical es realitza per les caixes per-
tinents, de forma localitzada, i l’horitzontal, penjada del forjat. La caldera amb acumulador dóna servei sufi cient i rep 
ajuda del sistema de captació solar.
L’escomesa es realitza des de la planta d’accés, amb clau de registre i comptador de companyia integrat en porta. Els 
comptadors i derivacions es troben en planta soterrani, en sector ventil.lat.

Evacuació aigües fecals i pluvials.
Sistema separatiu, muntants en caixes verticals, i distribució horitzontal en forjat de planta soterrani, penjades del 
sostre, amb sifons registrables a peu de baixant i sifon registrable previ a escomesa general.

Gas.
La instal.lació de gas a l’edifi ci alimenta la caldera d’aigua sanitaria, la cuina i la maquinària del sistema de clima. 
L’escomesa es realitza per la porta d’accés amb registre des del carrer. Els comptadors i derivacions es troben venti-
lats en planta soterrani, sota l’accés i la distribució horitzontal es realitza penjada de forjat de planta soterrani, que es 
troba tota ventil.lada.

El.lectricitat
L’edifi ci compta amb Estació Transformadora soterrada en l’espai d’accès públic sota el voladiu, dins el solar.
El quadre elèctric general es troba amb els comptadors a planta baixa, adjacent a l’escomesa. El registre de companyia 
es realitza desde la cambra de l’estació transformadora.


