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Les anomenades galeries, que envolten la façana del passatge Sant Benet, a part de funcionar com a espais de circulació i relació visual 

de l‘edifici són també elements lumínics. De dia aquests lluernaris capten la llum de l‘exterior i la introdueixen a l‘edifici, transportant així la 

llum natural a la planta soterrani. De nit funcionen igualment però a la inversa, transportant la llum interior de l‘edifici al carrer i actuant 

així com a il·luminació pública del passatge.

Per tal d‘aconseguir aquest efecte a la nit, s‘ha optat per una il·luminació artificial penjada del sostre il·luminant així l‘espai de la galeria.

S‘ha escollit el model ERCO-Zylinder amb il·luminació LED, penjada del sostre i situades de manera equidistant al llarg del recorregut de 

les dues galeries.

L‘edifici disposa d‘algunes estratègies plantejades des de l‘inici del projecte que ajudaran a disminuir el consum energètic de l‘edifici. L‘edifici d‘habitat-

ges té una orientació est-oest, situant les estances principals (sala d‘estar i dormitori) a la façana que dóna el carrer (est) i la galeria que dóna accés 

als habitatges situada a la façana posterior (oest). La biblioteca té una orientació sud-est nord-oest.

D‘altra banda s‘ha dividit l‘edifici en tres zones climàtiques, d‘una banda la que podem anomenar com a zona A (zona dinàmica), és l‘espai de la biblio-

teca on es produeix l‘entrada i sortida de la gent, consultes puntuals i ràpides, accés a la zona de ruines, taquilles, etc i que està climtitzat mitjançant 

mètodes passius. El que podem anomenar zona B (Zona dinàmica), que seria la sala d‘actes que en principi està climatitzada mitjançant mètodes pas-

sius però està dotada d‘un sistema de climatització independent que es pot fer servir en moments de màxima ocupació de la sala. Per últim la zona C 

(Zona estàtica), formada per la part de la biblioteca de consulta de llibres més extensa, estades d‘estudi o lectura més llargues, administració, arxiu i 

alhora en formen part els habitatges i la seva sala comú.
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Disseny de les instal·lacions

Degut a la significativa diferència de programes (vivendes tutelades i biblioteca) tots els sistemes d‘instal·lacions es plantejaran de manera 

separada i independent per tal d‘adequar-se millor a les necessitats de cada programa i no crear servituds innecesàries. 

01. Electricitat i Telecomunicacions

Per als habitatges s‘obtindrà l‘electricitat de l‘estació transformadora situada a la pròpia planta baixa, electricitat provinent de l‘escomesa del carrer 

Rec Comtal, així com les telecomunicacions. Mentre que a la bilbioteca es farà pel passatge Sant Benet degut a la proximitat d‘ambdues instal·lacions a 

les respectives escomeses. Cada edifici disposa així de la seva unitat de comptadors d‘electricitat i telecomunicacions, la biblioteca en planta soterrani 

i les vivendes en planta baixa des d‘on es distribuiran les necessàries derivacions a cada planta.

02. Subministrament del gas

Només l‘edifici d‘habitatges diposa de circuit de gas per tal d‘alimentar les calderes i les cuines de cada vivenda. Aquest circuit s‘alimenta de la corres-

ponent escomesa del carrer Rec Comtal, puja a la coberta per façana on es troba l‘armariet de comptadors i baixa per un patinet ventil·lat fins a cada 

planta on es distribueixen les corresponents derivacions correctament protegides pel falç sostre de la pecera fins a cada vivenda.

LA BIBLIOTECA

La biblioteca disposa de dos nuclis d‘escales protegides (escala 1 i 2) i dues sortides d‘emergència, una que és la entrada principal a l‘edifici (cota 

-2,2m) i l‘altra que només s‘utilitzarà en cas d‘emergència i/o funcionament independent de l‘edifici (cota +2,2m). La sala d‘actes, al estar relativament 

allunyada de l‘accés de la biblioteca disposa de la seva pròpia sortida d‘emergència i/o funcionament independent de l‘edifici (cota +1,1m).

ELS HABITATGES

Els habitatges diposen d‘un únic nucli d‘escales protegides i una sortida d‘emergència que coincideix amb l‘entrada principal a l‘edifici (cota +0,0m).

03. Gestió dels residus

Es disposa d‘una sala de recollida de residus a la planta baixa de l‘edifici d‘habitatges. La sala és de 12m2 i conté dos contenidrs de rebuig, un de vidre, 

un de plàstic i un de paper per a les 15 vivendes que conté l‘edifici.

el comportament bioclimàtic de l‘edifici

Les galeries com a lluernaris

LA BIBLIOTECA

LES VIVENDES

Planta -1 Nº persones

Circulació 10m2/pers = 11

Vestíbul 2m2/pers = 90

Administració 10m2/pers = 22

Serveis 3m2/pers = 9

Biblioteca 10m2/pers = 18

Evaquació - Sortida ppal pati cota 
-2,2m 
- Escala emergència2 
(sentit ascendent)

Planta Baixa Nº persones

Circulació 10m2/pers = 6

Biblioteca 10m2/pers = 36

Serveis 3m2/pers = 9

Sala d’actes 1 pers. per seient = 132

Evaquació - Sortida emergència cota 
+2,2m 
- Escala emergència1 

(sentit descendent) 
- Sortida emerència cota 

1,1m (Sala d’actes)

Planta +1 Nº persones

Circulació 10m2/pers = 6

Biblioteca 10m2/pers = 36

Serveis 3m2/pers = 9

Evaquació - Escala emergència2 
(sentit descendent) 
- Escala emergència1 
(sentit descendent)

Planta Baixa Nº persones

Circulació 10m2/pers = 3

Vestíbul 2m2/pers = 15

Instal·lacions 3m2/pers = 15

Evaquació - Sortida ppal carrer 
cota 0,0m

Planta +1 Nº persones

Circulació 10m2/pers = 5

Sala comú 1m2/pers = 176

Serveis 3m2/pers = 7

Evaquació - Escala 
emergència3(sentit 
descendent)

Planta +2,+3,+4 Nº persones

Circulació 10m2/pers = 5

Serveis 3m2/pers = 7

Vivenda 20m2/pers = 11

Evaquació - Escala 
emergència3(sentit 
descendent)

04. Seguretat en cas d‘incendi

Tots els recorreguts fins a les escales d‘emergència o les sortides d‘emergència són inferiors a 25 i estan correctament senyalitzats i il·luminats amb llums 

d‘emergència. Es col·loca un extintor cada 15 m en els recorreguts d‘emergència. i es calcula la ocupació per tal de dimensionar les escales protegides.
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Pel que fa l‘habitatges, la façana principal (sud-est) disposa d‘unes obertures puntuals profundes que permeten l‘entrada de calor a l‘hivern i eviten que 

la radiació entri a l‘estiu sense perdre‘n les qualitats lumíniques, visuals i de ventil·lació. A la façana posterior (oest) s‘hi situen les peceres d‘accés a les 

vivendes fent d‘espai amortitzador de la diferència temperatura interior-exterior, funcionant com a galeria posterior de la vivenda. Les façanes de vidre 

disposen de proteccions solars i obertures practicables que a més de permetre la ventilació transversal d‘aquest espai, permeten la ventil·lació creuada 

de la vivenda.

zona c

zona b

zona c

zona a

zona a - Zona que funciona gràcies a mètodes passius

zona b - Zona que funciona gràcies a sistemes passius amb 
possibles aportacions d‘aire climatitzat en moments d‘alta 
ocupació

zona c - Zona climatitzada mitjançant un sistema de clima-
tització artificial

FUNCIONAMENT BIOCLIMÀTIC A L‘ESTIU

FUNCIONAMENT BIOCLIMÀTIC A LHIVERN

Les galeries disposen de proteccions solars interiorsper raons estètiques i deteriorament de les mateiexes, el més aprop possible del vidre per evitar 

que la radiació arribi a accedir a l‘interior. A la vegada la diferència de temperatura de l‘aire fa que l‘aire calent s‘acumuli a la part més alta i sigui extret 

per mitjà de la ventil·lació creuada augmentant el seu efecte de succió gràcies a l‘efecte xemeneia.

A l‘hivern el que es fa és aprofitar aquesta calor aportada per la radiació solar que incideix en la galeria per escalfar aquesta zona i fent que les zones 

climatitzades se‘n puguin beneficiar també disminuint així el consum energètic de l‘edifici mitjançant les obertures interiors a la galeria.

Model ERCO-Zylinder

Detall de les instal·lacions a l‘habitatge

Per tal que les instal·lacions a l‘edifici d‘habitatges siguin registrables de d‘un espai comú, s‘han situat les zones servidores (cuina i lavabo) 

a la banda de la pecera d‘accés als habitatges. Totes les instal·lacions són recollides en 5 armariets d‘instal·lacions per planta on es situen 

els baixants pluvials de la coberta, els baixants residuals dels lavabos i cuines, la ventil·lació de la caldera, la campana d‘extracció i els 

lavabos i els tubs de la unitat Split interior. La resta de subministraments (aigua, gas, electricitat i telecomunicacions) provenen del nucli de 

comunicacions i es distribuiexen en arbre pel falç sostre de la passera.
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telecomunicacions

electricitat
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Planta soterrani


