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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
La decisió de realitzar un CENTRE CÍVIC I CULTURAL en l'entorn de Can Mantega, 
és a dir, al marge nord de Sants, suposa una clara voluntat de fer ciutat/barri, 
col·laborant en la rehabilitació d'una àrea fins ara deixada al marge del barri. 
 
A més, aquesta situació permet incorporar el Centre en un atractiu recorregut cultural 
pels barris de Sants i les Corts, que partint de les Cotxeres de Sants, permet pujar 
fins a la zona comercial de l’Av. Diagonal, passant per la biblioteca Vapor Vell 
(verticalment) i vertebra transversalment el barri (Rambla del Brasil-Sants Estació) 
amb el nucli de les escoles públiques i la Universitat de Barcelona (Facultat de 
Biblioteconomia). 
 
Així s'ha construït un edifici amb una important component urbana en una parcel·la 
que alhora és límit (frontera entre 2 trames urbanes) i continuïtat (la plaça + fàbriques 
antigues). 
 
Aquesta privilegiada ubicació i les especials condicions urbanes, permeten que l'edifici 
es mostri al barri i s'estableixi un diàleg amb ell. El nou edifici s'integra en el seu 
entorn més immediat amb respecte, però alhora amb la presència urbana que 
exigeix el seu caràcter d'equipament sociocultural per a tota la ciutat, i amb la 
contemporaneïtat que exigeix el seu ús com a centre d'activitats socials i 
centre cultural. 
 
L'edifici s'organitza segons el seu caràcter funcional. D'una banda el Centre Cívic i 
de l'altra el Centre Cultural, que poden funcionar junts i separats segons les 
necessitats de cada moment. 
 
Es vol continuar la trama del parcel·lari “gòtic” de Sants, però enlloc d’acabar en 
mitgera, s’ha de garantir el gir de l’edifici per tal que el parc l’absorbeixi, i 
juntament amb el diàleg amb la fàbrica existent, i al relació amb la façana posterior 
de l’edificació existent, es transmet la relació amb la trama urbana existent, formant un 
conjunt de sòlids / pavellons / cossos), tots ells abraçats mitjançant un sòcol 
materialitzat a través d’un parament de vidre que li dóna transparència i continuïtat / 
permeabilitat amb el parc, reducció de sensació de carrer estret, que segueix als 
sòcols de les cases existents. Alhora, aquest parament es relaciona amb el parc a 
través dels consistents muntants de fusta laminada, un element natural del mateix 
entorn. 
 
En l'esmentada escala urbana de l'edifici, la projecció dels pavellons / cossos ... 
podria vincular-se, per la seva orientació, amb elements del seu entorn immediat 
(cases baixes estretes, parc, carrer Sant Medir –horitzontal- i el carrer Joan Güell -
vertical) . Volumètricament s'ha optat per la fragmentació com a actitud que dóna 
suport a la integració de l'edifici en la discontinuïtat característica d'aquesta 
zona de Sants. 
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Així, l'edifici té 2 parts diferenciades: un sòcol variable (1-2 nivells) de parament de 
vidre, que interactua amb el vianant de Planta Baixa, i que s’obre al parc ample pel 
nord i l'oest, i als carrers estrets antics pel sud i l'est, on es realitza l'activitat dinàmica 
de l'edifici (comunicacions) i aconseguint així una prolongació de l'espai públic de la 
plaça a l'espai interior del centre, mentre que els murs de formigó entre els paraments 
vidriats redirigeixen els moviments cap a direccions determinades segons intencions 
projectuals, marcant els camins que el vianant ha de seguir. Tot plegat permet 
emfatitzar la solidesa de la segona part, els pavellons / cossos de coure, que miren i 
es deixen mirar, dialogant amb els edificis del costat i de front, amb els punts 
d'arribada dels ciutadans, amb la fàbrica existent i els eixos de comunicació, i entre 
ells mateixos, i allí es realitzen les activitats estàtiques. 
 
L'accés a l'edifici es produeix per 2 punts. El Centre Cultural s'obre a la plaça donant-li 
façana est, mentre que el Centre Cívic condueix amb la seva forma i disposició a un 
ingrés per la part sud-est de la plaça, al centre de connexions del conjunt, aconseguint 
així dotar de protagonisme a l'extrem més desfavorable fins al moment, per a aquesta 
plaça-parc. L'entrada es produeix guiada per la mateixa volumetria del conjunt, 
com si d'un recorregut extern es tractés, i que segueix en l'interior només entrar 
mitjançant dos eixos que permeten arribar a tot l'edifici, alhora que aquest recorregut 
interior juga mitjançant les transparències i els reflexos a ser part de l'espai públic 
exterior en tots els nivells. En PB s'aconsegueix sempre, ja que en P1 l'espai exterior 
arriba intermitentment entre els espais lliures dels pavellons, disminuint però sense 
deixar de percebre la sensació d'exterior, alhora que permet a l'usuari sentir-se en un 
interior. 
 
Planta Baixa: prolongació de l'espai exterior, distribució flexible, recorregut directe al 
mateix temps que altern, activitats més de prop. 
 
Planta 1: entre l'exterior i l'interior, activitats tancades, recorregut més lineal, punts de 
vista dirigits, sensació de control interior sobre l'exterior. 
 
Planta 2: espai tancat, relació amb activitats més relaxades i allunyades de l'enrenou, 
la terrassa damunt de la plaça, una plaça dins de la plaça. En el centre Cultural 
apareix un mirador cap a la plaça (observar amb tranquil·litat el moviment de baix).  
 
Des del vestíbul de les dues entrades es perceben els volums, que de ben segur ja 
s'han endevinat prèviament des de l'exterior, cosa que facilita la comprensió de l'edifici. 
Aquests cossos es recorren successivament, travessant els espais buits 
mitjançant passos amb dobles espais des dels quals es produeixen visions 
emmarcades de l'exterior. 
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SOLUCIÓ ESTRUCTURAL 
 
Per una banda, la solució projectada es troba emmarcada dins una trama urbana 
caracteritzada per solars allargats cap a l’interior d’illa i entre mitgeres, amb façana 
estreta, pròpia de la “mançana” gòtica d’origen antic. Tot això caracteritzat per la 
presència d’un cos original, com és la nostra Fàbrica centenària. 
 
D’altra banda, existeix la proposta de tenir en les plantes superiors uns cossos elevats 
disposats, tant en planta com en secció, amb intenció de dirigir les visuals (indicar-les 
i/o amagar-les) segons què es vol veure i segons l’ús que s’hi realitza a l’interior. En 
planta baixa es vol aconseguir el mateix efecte però enlloc de dirigir la visual es vol fer 
aquesta permeable, amb els casos concrets d’aquells punts necessaris per a guiar el 
vianant, amb elements massissats. 
 
A més, seguint la voluntat de mantenir un caràcter natural dels elements del projecte, 
emfatitzat per la presència del parc, i gràcies a què els usos establerts ho permeten, 
s’ha optat per deixar vist el màxim possible la naturalitat dels materials usats, ja sigui 
parets, forjats, pilars, etc. 
 
Aquests aspectes del projecte han determinat que la solució estructural més 
adequada, i tenint en compte la poca alçada de l’edifici, sigui la de parets portants de 
formigó armat per als cossos esmentats, amb forjats de llosa massissa vista entre les 
parets. La part que constitueix la massa que uneix tots els cossos serà una llosa de 
formigó vist suportada per pilars circulars de formigó armat vist. 
 
En el cas del Centre Cultural, i degut a les exigències del projecte de tenit una llum 
gran i poc gruix de forjat, s’ha optat per un sistema de plaques alveolars prefabricades 
recolzades als murs de formigó armat. 
 
DEFINICIÓ / JUSTIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA 
  
La determinació del sistema estructura ha estat marcada per la proposta  volumètrica i 
espaial de la solució adoptada, tenint en compte el context urbà que  l'envolta i les 
restes arquitectòniques que s'ha volgut conservar i inserir dins de la  proposta 
projectual.  
  
A més d'aquesta preexistència s'ha tingut en consideració un número de factors a  
l'hora de definir el sistema estructural, com ho són l'ús específic i el programa  
funcional, així com la presència de voladius de fins a 3,5 metres, l'existència de  
passarel·les/ponts sospesos entre algunes parts de l'edifici, i la voluntat de deixar  vist 
el forjat/sostre.   
  
S'ha optat per les solucions següents:  
 - MURS I PILARS APANTALLATS de formigó armat in situ per als diferents   
 cossos d'aules que conformen el projecte.    
 - PILARS de formigó armat en la part de l'edifici que no forma els cossos    
 d'aules, sinó les zones d'ús comú.  
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 - MUR DE SÒTAN PERIMETRAL en el soterrani del Centre Cultural, sotmès a  
 les empentes horitzontals del terreny, i on recolzen els forjats de planta baixa  
 d'aquest cos de l'edifici.  

- FORJATS DE LLOSA MASSISSA de formigó armat, a tot l'edifici que forma 
el Centre Cívic, amb gruix variable segons l'ús i la seva disposició.  

 - FORJAT DE PLAQUES ALVEOLARS prefabricades, en la part de l'edifici   
 que conforma el Centre Cultural, degut a la llum de 10 metres, i a la   
 necessitat d'un gruix de forjat reduït (30-35 cm).  
 - FORJAT DE BIGUES METÀL·LIQUES per a les passarel·les/ponts que   
 connecten el Centre Cívic i el Centre Cultural (*). Aquestes estructures es   
 recolzaran a la llosa massisa mitjançant nusos articulats, i en pilars metàl·lics  
 a través de nusos corredissos. S'intentarà evitar donar més càrrega a   
 l'estructura de fàbrica de maó preexistent.  
 - ESTABILITZADORS ESTRUCTURALS de formigó armat in situ, com són les   
 caixes d'ascensors/instal·lacions.   
 - JUNTES DE DILATACIÓ, de 2 cm entre el cos principal d'aules i el forjat de la  
 zona d'ús comú del Centre Cívic.  
  
(*) L'estabilitat dels elements estructurals metàl·lics es garantirà amb una protecció  de 
pintura intumescent.   
 
LES EDIFICACIONS PREEXISTENTS 
  
El solar del projecte presenta una sèrie d'edificacions de principis del segle XX de  
baixa altura (planta baixa i pis), en estat d'abandonament o com a ús de magatzem,  
amb l'excepció de l'edifici LA FÀBRICA, que es conservarà, que en l'actualitat és un  
negoci de jardineria.  
  
La DEMOLICIÓ d'aquestes edificacions es farà amb mitjans mecànics, amb  l'excepció 
de les restes de LA FÀBRICA, que es realitzarà amb mitjans manuals per  tal de 
garantir que la part conservada es trobi en les millors condicions.  
 
FASES DE CONSTRUCCIÓ 
  
Cal procedir a una sèrie de fases d'intervenció per a l'execució de l'estrucura i, en 
definitiva, del conjunt edificatori. 
  

FASE 1: DEMOLICIÓ ESTRUCTURES PREEXISTENTS. Un cop analitzat el 
valor de l'edificació del solar i decidit què cal i què no cal conservar, es demolirà 
amb mitjans mecànics i en alguns casos manuals, les naus existents. 

 
FASE 2: CONSOLIDACIÓ DE L'EDIFICACIÓ CONSERVADA. Per tal de 
garantir unes bones condicions de conservació cal consolidar i sanejar les naus 
que es conserven i s'incorporen al projecte.  

 
FASE 3: MURS PERIMETRALS CENTRE CULTURAL. Execució de 
l'excavació per trams de 5 m alternats, per a evitar possibles esllavissades del 
terreny. A continuació es buidarà el terreny de l'interior. Cal dekixar que el mur 
pateixi  les deformacions ocasionades per l'empenta del terreny.  

 
FASE 4: CONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI. Execució dels 
murs i  forjats dels cossos que conformen el projecte. 
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FASE 5: CONSTRUCCIÓ DE LES PASSERES. Execució de les dues 
passeres peatonals amb estructura metàl·lica que comuniquen el Centre Cívic i 
el Centre Cultural. 

 
 
ESTAT DE CÀRREGUES 
 
PLANTA COBERTA_PAVIMENT FLOTANT 
-PES PROPI ESTRUCTURA (llosa formigó)      6.25 KN/m² 
- SOBRECÀRREGA PERMANENT (coberta inv + paviment flotant)     1.6 + 0.5 KN/m² 
- SOBRECÀRREGA D'ÚS (exposicions, lleure...)    5 KN/m² 
- NEU          0.4 KN/m² 
- VENT          0.8 KN/m² 
- SISME         - 
       TOTAL  Q = 14.55 KN/m² 
 
PLANTA COBERTA_COBERTA METÀL·LICA 
-PES PROPI ESTRUCTURA (llosa formigó)      6.25 KN/m² 
- SOBRECÀRREGA PERMANENT (coberta inv + metall)   1.6 + 0.5 KN/m² 
- SOBRECÀRREGA D'ÚS (manteniment)     1 KN/m² 
- NEU          0.4 KN/m² 
- VENT          0.8 KN/m² 
- SISME         - 
       TOTAL  Q = 10.85 KN/m² 
 
PLANTA TIPUS_LLOSA DE FORMIGÓ 
- PES PROPI ESTRUCTURA (llosa formigó)     6.25 KN/m² 
- SOBRECÀRREGA PERMANENT (paviments + envans)   2 + 0.6 KN/m² 
- SOBRECÀRREGA D'ÚS (aules, zones comuns...)    5 KN/m² 
- NEU          - 
- VENT          0.8 KN/m² 
- SISME         - 
       TOTAL  Q = 14.65KN/m² 
 
PLANTA COBERTA SALA ACTES_LLOSA DE FORMIGÓ 
- PES PROPI ESTRUCTURA (llosa formigó)     6.25 KN/m² 
 - PP (placa alveolar)         5,35 
KN/m² 
- SOBRECÀRREGA PERMANENT (paviment + mob urbà)     2 + 0.8 KN/m² 
- SOBRECÀRREGA D'ÚS (zona carrer + vehicles)    8 KN/m² 
- NEU          0.4 KN/m² 
- VENT          - 
- SISME         - 
       TOTAL  Q = 17.45 KN/m² 
       (placa alveolar) Q = 16,55 KN/m² 
 

PREDIMENSIONAMENT DE L'ESTRUCTURA 
 
 
1. MUR PANTALLA - Centre Cultural 
 - Formigó armat (formigó HA-25 i acer A42) 
 - Secció: 40 cm. 
 - Altura màxima: Planta soterrani - Sala conferències 5.80 metres + X 
 soterrats.  
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2. CANTELL DELS FORJATS 
  
 a- LLOSA DE FORMIGÓ (a deformació) 
- Planta tipus Centre Cívic 
 f instant = 5/384 · [Qly4 · EJ]  
 E HA-25 = 2.730.000 T/m³ = 27.300.000 KN/m² 
 J = h³ / 12 
 f màx = L / 800 = 645/800 = 0,81 cm. 
 lx = 5 m 
 ly = 6,45 m 
 f instant =  5/384 · [(14,65 · 6,454) / (27300000 · h³ / 12)] 
 h = √³ [ 5 / (384 · 0,0081) · [(14,65 · 6,454 · 12) / (27300000)] ] = 0,26 m 
        
      h llosa = 30 cm 
 
- Planta tipus_Cobertes amb revestiment metàl·lic 
 f màx = L / 800 = 300/800 = 0,375 cm. 
 lx = 1,45 m 
 ly = 3 m 
 f instant =  5/384 · [(10,85 · 34) / (27300000 · h³ / 12)] 
 h = √³ [ 5 / (384 · 0,00375) · [(10,85 · 34 · 12) / (27300000)] ] = 0,11 m 
 
Aquesta llosa de formigó es presenta en la seva major part un voladís de 1,45 metres. 
Juntament amb el fet que no és recomanable la construcció de lloses de menys de 25 
cm per la dificultat de l'armat, es proposa una llosa de cantell de 25 cm.   
   
      h llosa = 25 cm 
 
- Planta cobertura SALA ACTES CENTRE CULTURAL 
 f màx = L / 800 = 1682/800 = 2,1 cm. 
 lx = 16,82 m 
 ly = 4,675 m 
 f instant =  5/384 · [(17,45 · 16,824) / (27300000 · h³ / 12)] 
 h = √³ [ 5 / (384 · 0,021) · [(17,45 · 16,824 · 12) / (27300000)] ] = 0,72 m 
 
Degut a l'elevat cantell resultant s'ha optat per una estructura que en necessiti un de 
dimensions més reduïdes, degut a la altura lliureb de les plantes, en especial la planta 
baixa, que té 3,20 m lliures degut al forjat provinent de La Fàbrica. Per això s'ha optat 
per un sistema de plaques alveolars prefabricades de 35cm de cantell, que 
aconseguiexen amb un gruix reduit salvar la llum necessària. Aquest sostre es tracta 
d'una coberta en la cota de carrer de la plaça de Can Mantega. 
 
- Planta tipus sostre CENTRE CULTURAL 
 f màx = L / 800 = 1420/800 = 1,77 cm. 
 lx = 14,2 m 
 ly = 4,7 m 
 f instant =  5/384 · [(14,65 · 14,24) / (27300000 · h³ / 12)] 
 h = √³ [ 5 / (384 · 0,0177) · [(14,65 · 14,24 · 12) / (27300000)] ] = 0,57 m 
 
Degut a l'elevat cantell resultant s'ha optat per una estructura que en necessiti un de 
dimensions més reduïdes, degut a la altura de la planta, i per això s'ha optat per un 
sistema  de plaques alveolars prefabricades de 30 cm de cantell, que aconsegueixen 
amb un gruix reduït salvar la llum necessària. 
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3. LA PASSAREL·LA PEATONAL INTERIOR DE LA FÀBRICA - Centre Cultural 
 
Els diagrames de moments i de deformades indiquen en ELS que l'estructura mínima 
necessària per salvar la llum de 12.20 metres de la passarel·la que se situa dins de la 
Fàbrica, d'ús peatonal, la dóna una biga IPE 550. Amb aquest perfil es pot garantir la 
deformada L/800, 1220/800 = 1,52 cm = 15,2 mm. 
 
Una biga IPE 550 té un cantell molt considerat en relació a la idea projectual pensada, 
i per això s'ha optat per buscar un sistema estructural capaç d'oferir les mateixes 
capacitats, però amb un sensació de menys pesantor, és a dir, una estructura més 
lleugera. En un primer moment, s'ha estudiat el comportament d'una biga atirantada: 
 
Els diagrames obtinguts amb WINEVA, que es poden veure indiquen que amb perfils 
menors de IPE 400 i tensors d'acer situats fins a 1 metre per sota del mateix perfil no 
es pot aconseguir tenir una deformació inferior als 15,2 mm (L/800). 
 
Per això s'ha optat per un perfil compost que aconsegueixi oferir les mateixes 
capacitats que un perfil simple IPE 550: 
 A = 134 cm²  
 Ix = 67.120 cm4  Wx = Ix/Lx = 67.120 cm4 / 27,5 cm = 2.440 cm³ 
 Ix = 2.670 cm4  Wy = Iy/Ly = 2.670 cm4 / 10,5 cm = 254 cm³ 
 
Si s'afegeix una pletina de 20 mm per damunt de les ales d'un perfil IPE 400 
s'aconsegueixen les mateixes propietats que un perfil IPE 550, però amb un menot 
cantell i, per tant, més esveltesa. 
 IPE 400 + PLETINES 20mm 
 A = 157 cm²  
 Ix = 54.905 cm4  Wx = Ix/Lx = 54.905 cm4 / 22 cm = 2.496 cm³ 
 Ix = 3.622 cm4  Wy = Iy/Ly = 3.622 cm4 / 9 cm = 402 cm³ 
 
El mòdul resistent W és major que el del perfil IPE 550. 
 
 
4. LA PASSAREL·LA PEATONAL EXTERIOR DE CONNEXIÓ 
 
Els diagrames de moments i de deformades indiquen en ELS que l'estructura mínima 
necessària per salvar la llum de 11.40 metres de la passarel·la que se situa a l'exterior, 
d'ús peatonal, la dóna una biga IPE 550. Amb aquest perfil es pot garantir la 
deformada L/800, 1140/800 = 1,42 cm = 14,2 mm. 
 
De la mateixa manera que en la passarel·la interior, una biga IPE 550 té un cantell 
molt considerat en relació a la idea projectual pensada, i per això s'ha optat per buscar 
un sistema estructural capaç d'oferir les mateixes capacitats, però amb un sensació de 
menys pesantor, és a dir, una estructura més lleugera. I per aquest motiu, i tenint en 
compte que és un pas cobert, a diferència de la passarel·la interior, s'ha optat per una 
biga encavallada molt lleugera, amb la mínima percepció visual. 
 
 
ESQUEMES WINEVA_DEFORMACIONS 
 
S'han estudiat diverses solucions per a l'estructura, prenent com a model una IPE 300, 
una IPE 550, una IPE 400+pletines, i finalment una biga encavallada amb uns perfils 
metàl·lics de dimensions mínimes i tirants d'acer. 
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Els esquemes mostren com la deformació de la biga IPE 300 és excessiva, mentre 
que el de la IPE 550 i la IPE 400 amb pletines és acceptable. No obstant, l'encavallada 
presenta unes deformacions mínimes. 
 

5. EL PILAR DE SUPORT DE LES PASSAREL·LES PEATONALS  
 
Per tal d'evitar un esforç de càrrega al mur d'obra ceràmica existent, amb una edat 
superior als 110 anys, s'ha optat per col·locar un pòrtic de dos pilars HEB 140 i una 
jàssera HEB 140 per a rigiditzar, on recolzaran les dues passarel·les peatonals. 
  
 Np = SC · Superfície tributària + pp  
 Np (wineva) = 7,3 T + 6 T = 13,33 T 
   σacer max A-42 = 2600 kg/cm² 
 
 Ac = (Np / 2600kg/cm²) · 1,5 
 Ac = (13.300 kg / 2600) · 1,5 = 7,7 cm²   
 
 HEB 100  → HEB 140 
 
 
5.1. ESVELTESA PILAR METÀL·LIC 
  
 Esveltesa mecànica  λm = lk / i 
 Longitud de vinclament (barra biencastada)    lk = 05 · l,      i HEB 140 = 5,93 
  lk = 0,5 · 3,5 = 1,75 m 
  λm = 175 / 5,93 = 29,5 < 200 (norma)  → correcte 
 
 
 
6. EL PILAR TIPUS DE LA SALA COMUNA DEL CENTRE CÍVIC 
 
El projecte està compost d'un conjunt de cossos suportats per pòrtics de pilars 
apantallats i murs de formigó armat, tots ells units enter sí per un sòcol format de llosa 
de formigó armat i pilars de formigó. 
   
   Np = (Q + SC) · Superfície (m²)  · nº plantes 
   Na = 14,65 · (5·4,75) · 1 = 348 KN = 34,8 T 
   Nb = 14,55 · (2,95·5) + = 10,85 · (1,8·5) · 1 = 
  = 312,25 KN = 31,2 T 
   Np = Na + Nb = 34,8 + 31,2 = 66 T 
 
σformigó  = 250 kg/cm² 
   Ac = [(Np · 1,5) / σ ] · 1,5 
   Ac = [(66.000 kg · 1,5) / 250] · 1,5 =  
  = 594 cm²   
 Secció bxh = 24,4 cm x 24,4 cm 
  → Pilar Ø 30 cm 
 
 
6.1. ESVELTESA PILAR FORMIGÓ  
 Esveltesa mecànica  λm = [(β · H) / h] · √12 
 Coeficient de vinclament (barra biencastada)    β = 05  
  λm = [(0,5 · 400) / 30] · √12 = 23 < 35 (norma)  → correcte 
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7. EL PÒRTIC TIPUS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
Els cossos del projecte estan pensats com a cubs estructurats internament amb pòrtics 
de formigó armat, on els extrems laterals es troben tancats per murs de dalt a baix, 
mentre que a l'interior, els pòrtics, situats cada 5 m, són oberts per a garantir les 
màximes possibilitats d'ús. 
 
 
8. EL MUR DEL CENTRE CULTURAL 
 
El cos que caracteritza la part denominada Centre Cultural està format per una 
estructura de 2 murs de formigó rigiditzats en un extrem per la caixa d'escala i 
l'ascensor. La longitud considerable obliga a tenir un mur de e.min 40cm. 
 
 
 

MATERIALS I ACABATS 
 
La textura que hom percep a l’interior és la més natural possible. El formigó, el coure i 
la fusta són els 3 materials que es troben al projecte.  
 
L’exterior de l’edifici el caracteritza el coure dels cossos elevats i la fusta dels muntants 
que forma el sòcol que els engloba tots. Aquest coure entra a l’interior a través dels 
espais a doble altura amb la intenció de fer entrar l’exterior a l’interior, però mai entra 
en contacte directe i tàctic amb l’usuari, que sí ho fa a través del formigó vist 
estructural i la fusta, de manera que se segueix una graduació exterior-interior a 
mesura que el material s’apropa al contacte humà. 
 
El motiu d’haver optat pel coure preoxidat de color marró, tipus TECU OXID, es deu 
d’una banda, al fet que l’element que es conserva de La Fàbrica, era originalment un 
centre de producció de planxes i altres elements metàl·lics, del qual n’ha derivat la 
proposta d’un MUSEU DEL METALL. D’altra banda, era necessari un material de 
façana capaç de garantir un aspecte uniforme i massissat, a la vegada que fos lleuger 
de pes i de fàcil col·locació, i que no desentonés amb les textures dels edificis de 
l’entorn. A més, el coure preoxidat de color marró és un element “de la terra” que 
permet inserir-se de forma natural dins del parc de Can Mantega. 
 
Com ja s’ha dit, les parets interiors seran vistes de formigó armat. En planta baixa, 
aquelles parets en contacte amb el terreny, de façana vista a l’exterior, estaran 
revestides interiorment amb plafons de fusta de teka per poder inserir-hi un aïllament 
tèrmic confortable. En canvi, a les plantes superiors, on a l’exterior el formigó ha deixat 
pas al coure, es deixa vist el propi formigó. Tots el mobiliari fixe estarà conformat amb 
fusta de teka (color clar). 
 
Els paviments seran de parquet industrial de fusta de roure (color fosc) ja que és un 
sistema molt resistent i durable, mentre que a La Fàbrica (museu i cafeteria), serà un 
paviment de linòleum de color marró fosc, per les característiques pròpies d’aquesta 
part del projecte (contacte directe amb l’exterior, neteja constant, molt de trànsit). En 
ambdós casos, el paviment garanteix una uniformitat espaial. 
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INSTAL·LACIONS 
Les instal·lacions de fontaneria, evacuació, il·luminació i climatització seran les 
exigides per a un centre d’aquestes característiques. La seva infraestructura discorrerà 
a través dels cels rasos i paraments interiors, amagada i concentrada en l’eix en forma 
de creu que determina els moviments a l’interior del projecte, deixant vist el forjat de 
llosa massissa i les parets estructurals de formigó. 
 
Pel que fa a la il·luminació, aquesta estarà caracteritzada per l’ús de l’espai on es 
troba i per la presència de cel ras o llosa vista. 
 
La climatització també es divideix en dos sistemes (un de fan-coils i un altre de 
climatitzadores), segons la funció de l’espai que s’ha de condicionar i el temps i durada 
de l’activitat que s’hi ha de desenvolupar. 
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HS 4 – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

0. Dades: 
 

La instal·lació per al subministrament d’aigua comença a l’escomesa a la xarxa 
general pública. Aquesta s’ajuntarà amb la xarxa de l’edifici a través de la clau general 
de pas, col·locada sempre a l’interior de la propietat del edifici d’habitatges. 

Les canonades seran de parets llises, per evitar pèrdues de pressió, i de coure. Els 
muntants seran iguals. El tub d’alimentació de la xarxa general serà de polietilè d’alta 
densitat. El seu recorregut des de la planta baixa i fins cada pis es realitzarà mitjançant 
un pati d’instal·lacions vertical, registrable i accessible des de cada planta. La 
distribució des d’aquest armari i fins cada espai amb subministrament es realitzarà pel 
fals sostre. 

D’altra banda, es disposaran sistemes “antiretorn” per tal d’evitar la inversió en el sentit 
del flux als punts: 

‐ Després del comptador.  
‐ A la base de les ascendents 
‐ Abans dels aparells de climatització. 

 
Altres dades: 

‐ Subministrament amb cabal de xarxa suficient a pressió garantida de 4 
atmosferes.  

‐ Edifici amb dos cossos: el Centre Cívic amb planta baixa i tres plantes. 
El Centre Cultural i Museu amb soterrani, planta baixa i 3 plantes. 

El subministrament d’aigua està projectat segons consta en aquest projecte. No 
obstant, serà prioritari l’aprofitament de l’aigua pluvial del dipòsit d’emmagatzematge i 
tractada, per a inodors i jardineria de la plaça. EN AQUESTS CASOS, NOMÉS 
S’UTILITZARÀ AIGUA DE LA XARXA QUAN NO SIGUI SUFICIENT L’AIGUA 
EMMAGTZEMADA I TRACTADA DE LA PLUJA. 

 

1. Càlcul del cabal (Q) del cos del Centre Cívic (Instal·lat i Simultani) 
 
PLANTA BAIXA     Qinst. AFS  Qinst. ACS 

 
Serveis adults 3 rentamans  3 x 0,1= 0,3 l/s   
  5 WC amb dipòsit 5 x 0,1= 0,5 l/s  
   
tram CD Diàmetres comercials Ø 20/22      
 
Serveis infants 2 rentamans  2 x 0,1= 0,2 l/s   
  2 WC amb dipòsit 2 x 0,1= 0,2 l/s  
 
tram AB  Diàmetres comercials Ø 25/27      
 
Serveis botiga 1 rentamans  1 x 0,1= 0,1 l/s   
  1 WC amb dipòsit 1 x 0,1= 0,1 l/s  
 
tram EF  Diàmetres comercials Ø 24/26      
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Total       1,40 l/s    
Total    1,40 1

√14 1
  0,39  /   

 
PLANTA PRIMERA    Qinst. AFS  Qinst. ACS 

 
Serveis adults 3 rentamans  3 x 0,1= 0,3 l/s   
  5 WC amb dipòsit 5 x 0,1= 0,5 l/s  
   
tram BE  Diàmetres comercials Ø 24/26      
 
Neteja  1 rentamans  1 x 0,1= 0,1 l/s  1 x 0,1= 0,1 l/s  
 
tram A1  Diàmetres comercials Ø 10/12    Ø 10/12   
 
Taller Arts 2 rentamans  2 x 0,1= 0,2 l/s  2 x 0,1= 0,2 l/s  
 
tram CB  Diàmetres comercials Ø 20/22   Ø 10/12   
 
Espai jove 1 rentamans  1 x 0,1= 0,1 l/s  1 x 0,1= 0,1 l/s  
 
tram BD  Diàmetres comercials Ø 20/22   Ø 10/12 

 
Total       1,20 l/s   0,40 l/s  
 
Total    1,20 1

√12 1
  0,36  /   0,40 1

√4 1
  0,23  /  

 
 
PLANTA SEGONA    Qinst. AFS  Qinst. ACS 

 
Serveis adults 3 rentamans  3 x 0,1= 0,3 l/s   
  5 WC amb dipòsit 5 x 0,1= 0,5 l/s  
   
tram CD Diàmetres comercials Ø 22/24      
 
Terrassa  1 rentamans  1 x 0,1= 0,1 l/s    
 
tram CE  Diàmetres comercials Ø 20/22      
 
Taller Salut 3 rentamans  3 x 0,1= 0,3 l/s  3 x 0,1= 0,3 l/s  
 
tram AB  Diàmetres comercials Ø 20/22   Ø 16/18   
 
Total       1,20 l/s   0,3 l/s 
 

              Total    1,20 1
√12 1

  0,36  /  0,3 1
√3 1

  0,21  /  

 
 
 
PLANTA TERCERA    Qinst. AFS  Qinst. ACS 
  

Terrassa  2 aixetes  2 x 0,1= 0,2 l/s    
 
tram mA Diàmetres comercials Ø20/22      

  
Total       0,2 l/s    
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2. Càlcul del cabal INSTANTANI total del cos Centre Cívic. 
 
Instal·lacions    Qinst. AFS  Qinst. ACS 
 1 presa espai escombraries 0,2 l/s    
 
Q instal. = 0,2 l/s  
 
Total AFS Qi centre cívic= 1,40+1,20+1,20+0,1+0,2 = 4,1 l/s  A SOL·LICITAR 

 

Total Q centre cívic= 0,39+0,36+0,36+0.1+0,20 = 1,41 l/s 
 

3. Dimensionat del sistema de subministrament d’aigua a l’ESPAI CAN 
MANTEGA 

 3.1  Càlcul de les pèrdues de càrrega: 

De cara a un predimensionament, suposarem les pèrdues màximes per fregament que 
permet la normativa a cada tram: 

‐ Tub de subministrament i fins la a bateria de comptadors 2 m.c.a 
‐ A la bateria de comptadors i fins la sortida   8 m.c.a 
‐ De la sortida a la clau de pas individual    3 m.c.a 

Total pèrdues de càrrega per fregament   13 m.c.a 
 

Si al final, la pressió residual en qualsevol punt ha de ser al menys de 10 m.c.a, i el 
subministrament està garantit a 4 atm= 40 m.c.a, ens queden : 

 

 40 m.c.a subministrats - 13 m.c.a perduts per fregament – 10 m.c.a mínims 
residuals = 17 m.c.a per salvar diferències de cotes 

 

 Pèrdues de càrrega per cota.   Considerem: 

‐ De la PB a la P1       4 m.c.a 
‐ De la P1 a la P2       3 m.c.a 

De la P2 a la P3       3 m.c.a 

Per tant, si comencem amb 17 m.c.a.: 

‐ A la PB:      17 mca – 4 mca =  13 m.c.a. 
‐ A la P1:     13 mca – 3 mca= 10 m.c.a. 
‐ A la P2:      10 mca – 3 mca = 7 m.c.a. 
‐ A la P3:      7mca – 3 mca =  5 m.c.a. 

 
La pressió de xarxa és suficient. NO es necessita Grup Elevador de Pressió. 
 

3.2  Velocitats de càlcul: 

Es limita segons la zona de pas de la instal·lació: 
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- Muntants i interior de les plantes  v ≤ 1,5 m/s 
- Tub d’alimentació    v ≤ 2 m/s 

 

 3.3  Dimensionat dels trams generals del cos del Centre Cívic: 

Tub d’alimentació, muntant més desfavorable a la planta segona i desviació individual 
en planta a la terrassa. 

(Les dades s’obtenen amb l’Àbac per Fregament de les 4 columnes i la taula de 
diàmetres de canonades de polietilè reticulat de la marca ITALSAN. 

Tram 
Qc 

(l/s) 

Vmax 

(m/s) 

Øint cál 

(mm) 

Øcomercial 

(mm) 

Vreal 

(m/s) 

j 

(mmca/m) 

L 

(m) 

Leq 

(m) 

J= Leq·j Jmáx. 

(mca) (mmca) (mca) 

Tub 
aliment. 

 

1,41 2 30 32/34 1,80 120 13,8 16,56 1987,2 1,987 ≤ 2 

Muntant 
Planta 2 

 

0,36 1,5 17 21/23 1,15 80 46,9 56,28 4502,4 4.50 ≤ 8 

Desviació 
a terrassa 

0,36 1,5 17 21/23 1,15 80 28,6 34,32 2745,6 2,74 ≤ 3 

 

3.4  Dimensionat dels trams de l’interior del cos del Centre Cívic:  

Les dades s’obtenen amb l’àbac de les 4 columnes de càlcul de canonades i de la 
taula de diàmetres de ITALSAN. 

CENTRE CÍVIC - PLANTA BAIXA 

AFS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

j 

mmca/m 

L 

m 

Leq 

m 

J= Leq·j Jmáx. 

mca mmca mca 

AC 3,7 35 0,63 1,5 23 35/37 0,65 19 16,4 19,68 373,92 0,37 

 

≤ 2 

CE 2,9 27 0,57 1,5 22 32/34 0,75 27 10 12 324 0,32 

E mun 2,7 25 0,55 1,5 22 24/26 0,75 27 2,7 3,24 87,48 0,08 

AB 0,4 4 0,23 1,5 14 25/27 0,48 16 22,4 26,88 430,08 0,43 

CD 0,8 8 0,30 1,5 16 20/22 0,95 60 6 7,2 432 0,43 

EF 0,2 2 0,2 1,5 13 24/26 0,47 15 20,5 24,5 367,5 0.36 

ΣJ= 0,37+0,32+0,08+0,43+0,43+0,36 1,99
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CENTRE CÍVIC - PLANTA 1 

AFS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

j 

mmca/m 

L 

m 

Leq 

m 

J= Leq·j Jmáx. 

mca mmca mca 

mun A 2,7 12 0,81 1,5 26 26/28 0,65 110 3,6 4,32 475,2 0,47 
 

 

≤ 2 

AB 2,6 11 0,82 1,5 26 26/28 0,75 110 1,9 2,28 250,8 0,25 

A1 0,1 1 0,1 1,5 9 10/12 0,75 350 1 1,2 420 0,04 

BC 0,2 2 0,2 1,5 13 20/22 0,65 33 14,4 17,28 570,24 0,57 

C2 0,1 1 0,1 1,5 9 20/22 0,34 10 2,5 3 30 0,003 

BD 0,1 1 0,1 1,5 9 20/22 0,34 10 3,1 3,72 37,2 0.003 

DE 0,8 8 0,3 1,5 16 24/26 0,68 30 13,1 15,72 471,6 0.47 

ΣJ= 0,47+0,25+0,04+0,57+0,003+0,003+0,47 1,80

 

ACS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

mun A 0,4 4 0,23 1,5 14 20/22 0,72

AB 0,3 3 0,21 1,5 13 20/22 0,67

A1 0,1 1 0,1 1,5 9 10/12 0,75

BC 0,2 2 0,2 1,5 13 20/22 0,65

C2 0,1 1 0,1 1,5 9 10/12 0,75

BD 0,1 1 0,1 1,5 9 10/12 0,75

 

CENTRE CÍVIC - PLANTA 2 

AFS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

j 

mmca/m 

L 

m 

Leq 

m 

J= Leq·j Jmáx. 

mca mmca mca 

mun A 1,2 12 0,36 1,5 18 24/26 0,80 40 8,9 10,68 427,2 0,42 
 

 

≤ 2 

AB 0,3 3 0,21 1,5 13 20/22 0,67 36 12,1 14,52 522,72 0,52 

AC 0,9 9 0,32 1,5 17 24/26 0,70 32 10,7 12,84 410,88 0,41 

CD 0,8 8 0,30 1,5 16 22/24 0,80 45 6,5 7,8 351 0,35 

CE 0,1 1 0,1 1,5 9,5 20/22 0,34 10 7,1 8,52 85,2 0,085 

ΣJ= 0,42+0,52+0,41+0,35+0,085 1,78
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ACS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

mun A 0,3 3 0,21 1,5 13 16/18 1

 

CENTRE CÍVIC - PLANTA 3 

AFS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

j 

mmca/m 

L 

m 

Leq 

m 

J= Leq·j Jmáx. 

mca mmca mca 

mun 
A/B 

0,2 2 0,2 1,5 13 20/22 0,67 36 8,5 10,2 367,2 0,36 ≤ 2 

ΣJ= 0,36 0,36

 
 

4. Càlcul del cabal (Q) del cos del Centre Cultural (Instal·lat i Simultani) 
 
PLANTA -1     Qinst. AFS  Qinst. ACS 

 
Serveis adults 3 rentamans  3 x 0,1= 0,3 l/s   
  5 WC amb dipòsit 5 x 0,1= 0,5 l/s  
   
tram AC Diàmetres comercials Ø 18/20       
 
1 presa espai climatització  0,2 l/s 
tram AB  Diàmetres comercials Ø 10/12  
 
Total       1,00 l/s    

Total    1,00 1
√9 1

  0,35  /   

 
 
PLANTA BAIXA    Qinst. AFS  Qinst. ACS 

 
Serveis cafeteria        1 rentamans 0,1 l/s   
  1WC amb dipòsit 0,1 l/s  
   
tram AB  Diàmetres comercials Ø 14/16      
 
Cafeteria 2 piques  2 x 0,2 = 0,4l/s  0,4 l/s 
  1 rentavaixelles  0,2 l/s   0,2 l/s 
 
tram AC Diàmetres comercials Ø 22/24    Ø 20/22   

 
Total       0,80 l/s   0,60 l/s  
 

Total    0,80 1
√5 1

  0,4  /    0,60 1
√3 1

  0,346  /  
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PLANTA TERCERA    Qinst. AFS  Qinst. ACS 

  
Terrassa  2 aixetes  2 x 0,1= 0,2 l/s    
 
tram mA/B Diàmetres comercials Ø18/20      

  
Total       0,2 l/s    

              Total    0,2 l/s 
 

Total AFS Qi centre cultural= 1 +0,80+0,2 = 2 l/s  A SOL·LICITAR 
 

Total Q centre cutural= 0,35+0,4+0,2= 0,95 l/s 
 
 

4.1  Dimensionat dels trams generals del cos del Centre Cultural: 

Tub d’alimentació, muntant més desfavorable a la planta segona i desviació individual 
en planta a la terrassa. 

(Les dades s’obtenen amb l’Àbac per Fregament de les 4 columnes i la taula de 
diàmetres de canonades de polietilè reticulat de la marca ITALSAN. 

 

Tram 
Qc 

(l/s) 

Vmax 

(m/s) 

Øint 

cál 

(mm) 

Øcomercial 

(mm) 

Vreal 

(m/s) 

j 

(mmca/m) 

L 

(m) 

Leq 

(m) 

J= Leq·j 
Jmáx. 

(mca) (mmca) (mca) 

Tub 
aliment. 

 

0,95 2 24 25/27 1,90 190 1 1,2 228 0,228 ≤ 2 

Muntant 
Planta 
baixa 

 

0,4 1,5 19 20/22 1,55 115 21,8 26,16 3008,4 3 ≤ 8 

Cuina 
cafeteria 

0,42 1,5 19 20/22 1,55 115 8 9,6 1104 1,1 ≤ 3 

 

 

4.2  Dimensionat dels trams de l’interior del cos del Centre Cultural:  

Les dades s’obtenen amb l’àbac de les 4 columnes de càlcul de canonades i de la 
taula de diàmetres de ITALSAN. 
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CENTRE CULTURAL - PLANTA -1 

AFS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

j 

mmca/m 

L 

m 

Leq 

m 

J= Leq·j Jmáx. 

mca mmca mca 

mun A 0,9 9 0,318 1,5 17 18/20 1,1 95 5,3 6,36 604,2 0,60 
 

≤ 2 
AB 0,1 1 0,1 1,5 9,5 10/12 1,2 230 2,75 3,3 759 0,75 

AC 0,8 8 0,30 1,5 16 18/20 1,05 90 4,6 5,52 446,8 0,44 

ΣJ= 0,60+0,75+0,44 1,81

 

CENTRE CULTURAL - PLANTA BAIXA 

AFS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

j 

mmca/m 

L 

m 

Leq 

m 

J= Leq·j Jmáx. 

mca mmca mca 

mun A 0,8 5 0,4 1,5 19 24/26 0,9 40 17,8 21,36 854,4 0,85 
 

≤ 2 
AB 0,2 2 0,2 1,5 13 14/16 1,2 150 1,3 1,56 234 0,23 

AC 0,6 3 0,42 1,5 19 22/24 1,1 70 8 9,6 672 0,67 

ΣJ= 0,85+0,23+0,67 1,75

 

ACS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

acum A 0,6 3 0,42 1,5 19 20/22 1,25

 

CENTRE CULTURAL - PLANTA 3 

AFS 

Tram 
Qi 

l/s 
n 

Qc 

l/s 

Vmax 

m/s 

Øint 

mm 

Øcomer 

mm 

Vreal 

m/s 

j 

mmca/m 

L 

m 

Leq 

m 

J= Leq·j Jmáx. 

mca mmca mca 

mun A 0,2 2 0,2 1,5 13 18/20 0,80 60 17,8 21,36 1281,6 1,28 
 

≤ 2 
AB 0,1 1 0,1 1,5 9 14/16 0,65 50 1,3 1,56 78 0,078 

AC 0,1 1 0,1 1,5 9 14/16 0,65 50 8 9,6 480 0,48 

ΣJ= 1,28 +0,078+0,48 1,838
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5. El  recinte i la bateria de comptadors    
 

El projecte està sectoritzat en 2 parts: el Centre Cívic i el Centre Cultural, ja que 
ambdós poden funcionar independentment. En e primer cas, el recinte de comptadors 
se situa en planta baixa, amb fàcil accés des de zones comunitàries i està dotat  de 
ventilació i desaigua.  Conté, per aquest ordre: La clau de tall general, un filtre 
d’instal·lació general, els comptadors, una clau, l’aixeta de proba, una vàlvula de 
retenció i una clau de sortida. 

També s’hi compta amb una circumferència de Ø=1m que permet un espai de treball 
de manteniment òptim. 

 Centre Cívic: amb pressió de xarxa: bateria de 2 comptador, un per al 
centre cívic i l’altre per a la botiga. 

 Centre Cultural: amb pressió de xarxa: bateria de 2 comptador, un per al 
centre cultural i l’altre per a la cafeteria. 

 

HE 4 – CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

La instal·lació es realitza mitjançant calderes mixtes per a calefacció i ACS, utilitzant 
gas natural com a combustible. Aquestes calderes s’alimenten d’aigua freda 
directament des del muntant que subministra l’habitatge, instal·lant claus de pas per a 
l’entrada i la sortida d’aquesta. A més de les calderes mixtes, els habitatges estaran 
subministrats d’ACS provinent dels col·lectors solars col·locats a la coberta de l’edifici. 
S’ha optat per una captació i acumulació centralitzades, a la coberta de l’edifici, i una 
producció descentralitzada, previ pas per comptadors privatius de l’ACS provinent dels 
col·lectors solars tèrmics. 

 

0. Dades dels captadors: 
 

CAPTADOR:  SOLARIS CP-1 
dimensions:  2,054m x 1,054 m 
superfície   :  2,16 m2 
superfície útil:  2,02  m2 
 

1. Càlcul de la demanda energètica 
 

- Demanda diària de ACS (Dd) a 60º 
       Centre Cívic 
                 Tallers: 5 tallers x 15L/persona   → 5 x 14 persones x 5L/pers = 350 
L/dia 
       Centre Cultural 
                   Cafeteria:  1L/ àpat  →   70 àpats x 1L/àpat = 70 L/dia 
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Tª mitja aigua BCN = 13,75ºC 

Contribució Solar = 60% 

Assolellament BCN = 1635 Kwh/any m2 

 

Centre Cívic 

- Demanda anual de ACS 
Da= Dd x 365 dies/any = 350 l/dia x 365 dies any = 127.750 l/any 
 

Demanda energètica anual per escalfament d’ACS 
Eacs = Da x ∆T x Ce = 127.750 x (60°C – 13,75°C) x 1 Kcal/l°C = 5.908.437 Kcal/any 
 
Demanda energètica total a cobrir amb energia solar: 
EACS SOLAR= Eacs x CS = 5.908.437 Kcal/any x 60% = 3.545.062 Kcal/any 
Acaptadors solars = EACSsolar / (I x � x δ x r) 
Acaptadors solars = 3.545.062 Kcal/any / (1635 kwh/any m2 x 860 x 1 x 1 x 0,4) 
Acaptadors solars =  6,30 m2 
 
L’àrea de captació és de 6,30 m2 
Per tant el número de captadors solars és (n): 
n= Àrea captador /Superfície útil del panell = 6,30 m2 / 2,02 m2 = 3,12 

4 captadors. 
Centre Cultural 

- Demanda anual de ACS 
Da= Dd x 365 dies/any = 70 l/dia x 365 dies any = 25.550 l/any 
 

Demanda energètica anual per escalfament d’ACS 
Eacs = Da x ∆T x Ce = 25.550 x (60°C – 13,75°C) x 1 Kcal/l°C = 1.181.687 Kcal/any 
 
Demanda energètica total a cobrir amb energia solar: 
EACS SOLAR= Eacs x CS = 1.181.687 Kcal/any x 60% = 709.012 Kcal/any 
Acaptadors solars = EACSsolar / (I x � x δ x r) 
Acaptadors solars = 709.012 Kcal/any / (1635 kwh/any m2 x 860 x 1 x 1 x 0,4) 
Acaptadors solars =  1,26 m2 
 
L’àrea de captació és de 1,26 m2 
Per tant el número de captadors solars és (n): 
n= Àrea captador /Superfície útil del panell = 1,26 m2 / 2,02 m2 = 0,62 

1 captador 
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2. Volum d’acumulació d’ACS (Vac solar): 
 
L’aigua escalfada per a la instal·lació solar s’emmagatzema de manera centralitzada 
en un dipòsit acumulador en un espai situat a la coberta de l’edifici, tant al C. Cívic 
com al C. Cultural. 
 
Segons CTE HE 4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació solar ha 
de garantir la següent relació:  50 < V/A < 180 
 
Centre Cívic 
V= volum en litres 
A= Suma de les superfícies útils dels captadors en m2 instal·lats. (4 cap. x 2,02 m2 = 
8,08 m2) 
V > A x 50   →   8,08 x 50 = 404 litres. 
V < A x 180   →   8,08 x 180 = 1.454,4 litres. 
 
Per tant el volum de l’acumulador del Centre Cívic s’ ha de situar entre 404 i 1.454,4 
litres. 
 
Instal·lem un acumuladors de 1000l de tipus ITUR M1000. 
 

Centre Cultural 
V= volum en litres 
A= Suma de les superfícies útils dels captadors en m2 instal·lats. (1 cap. x 2,02 m2 = 
2,02 m2) 
V > A x 50   →   2,02 x 50 = 101 litres. 
V < A x 180   →   2,02 x 180 = 363,6 litres. 
 
Per tant el volum de l’acumulador del Centre Cívic s’ ha de situar entre 101 i 363,6 
litres. 
 
Instal·lem un acumuladors de 300l de tipus ITUR M300. 
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CTE HS-5   SANEJAMENT 

ESCOMESA 

La instal·lació de sanejament existent a la zona és unitària. La connexió a la xarxa 
pública es farà a través d’un pericó a 2,5 metres de profunditat. 

 

XARXA VERTICAL I DESGUASSOS 

L’evacuació d’aigües es preveu com a sistema separatiu: aigües residuals i aigües 
pluvials. 

Els baixants seran registrables des de patis interiors. Això es dóna tant en els baixants 
residuals com en els pluvials. 

 

-Intensitat pluviomètrica de la ciutat de Barcelona: segons CTE, 110 mm/h 

 

Superfície total de la coberta:  

Centre Cívic = 954,2 m2     Centre Cultural = 499,5 m2               

.  
 

 

 
 

.   à             nº embornals 

 

-BAIXANTS I COL·LECTORS D’AIGÜES PLUVIALS   CTE 

A les terrasses es recull l’aigua de pluja a través de les boneres, que la porten per uns 
col·lectors individuals cap a un col·lector general amb pendent 2% sota el fals sostre i 
d’aquí a la baixant general al pati d’instal·lacions. 

A les cobertes inclinades (10-15%) i les cobertes planes de xapa metàl·lica (2%), hi ha 
un canaló a la seva part més baixa. Donat el fet que no hi ha cel ras sota el forjat, els 
baixant que recull l’aigua de cada canaló baixa fins al cel ras de la planta 1, i d’aquí es 
connecta a un col·lector (2%) que la condueix al baixant del pati d’instal·lacions. 
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  CENTRE CÍVIC             

  Coberta 
Sup.  
m2 

Sup.  
Pluviometria 

nº  
boneres 

baixant 
individual 

col·lector 
individual 

col·lector 
planta 

Baixant 
general 

P 3 T3 84,85 93,33 2 1 Ø 90   

 
Ø160 

P2 

T1 286,7 315,37 4   4 Ø 90 

C1 
Ø110 

T2 18,5 20,35 2   1 Ø 90 

P1 23,3 25,63 1   1 Ø 90 

P5 
35,5 39,05 1   1 Ø 90 

35,5 39,05 1   1 Ø 90 C3 
Ø90 P6 29,5 32,45 2   2 Ø 90 

P2 23,8 26,18 1   1 Ø 90 
C2 

Ø110 P3 54,1 58,51 2   1 Ø 90 

I2 139,9 153,89 3 1 Ø 75 1 Ø 90 

P 1 
I1 122,25 134,47 3 2 Ø 75 2 Ø 90   

P4 100 110 3 1 Ø 75 1 Ø 90   

  
CENTRE 
CULTURAL             

P3 T4 59,8 65,78 2   1 Ø 90   

 
Ø125 P2 

I3 100,5 110.55 3 1 Ø 75 1 Ø 90 C4 
Ø90 

P7 
22,05 24,25 1   1 Ø 90 

31,15 34,26 1   1 Ø 90   

PB 

I4 
72,5 79,75 2 1 Ø 75 1 Ø 90 

ARQUETA GENERAL 
75 82,5 2 

1 Ø 75 1 Ø 90 

I5 
64,5 70,95 2 

74 81,4 2 1 Ø 75 1 Ø 90 

 

DIPÒSIT AIGÜES PLUVIALS 
 
Es proposa un dipòsit enterrat per a l’emmagatzematge de les aigües pluvials per a 
l’ús en inodors del centre i jardineria de la plaça. 
 
Aquest dipòsit recollirà les aigües pluvials que cauen a les cobertes del cos del Centre 
Cívic, amb una superfície en coberta de 954,2 m2. 
 

A Barcelona, la intensitat de pluviometria és de 110mm/h       954,2   
 

 

 
 

1.049,62   
A Barcelona, la pluviometria anual és de 136,25 L/m2 mes. 

 1.049,62 m2 x 136,25 L/m2 mes = 143.010,7 L/mes 

 143.010,7 L/mes / 30 dies = 4.767 L/dia. 
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Les previsions d’ús de l’aigua aprofitada no seran tan elevades, i per tant el dipòsit 
serà de 20.000L 

 Diàmetre 2500 mm 

 Longitud 4580 mm 

 Serà necessari un sobreeixidor. 

 

CÀLCUL DE LES BAIXANTS I COL·LECTORS DE RECOLLIDA D’AIGÜES 
RESIDUALS 

-Recordem que es tracta d’un sistema de recollida separatiu entre pluvials i residuals. 

-Els baixants són registrables al llarg de tot el seu recorregut gràcies al pati interior que 
disposa d’una escala de gat a la qual s’accedeix des de la coberta. 

-La xarxa horitzontal es considera amb una pendent de l’1% 

 

0. DISTRIBUCIÓ DELS BAIXANTS RESIDUALS: 
 

Condicions a complir per a la instal·lació de sanejament: 

-    Les arquetes seran registrables. 
- Tots els aparells sanitaris disposaran de sifons individuals per evitar la 
transmissió de males olors de la xarxa de sanejament a l’interior de l’edifici. 
- La xarxa de ventilació dels baixants serà una xarxa primària ja que no es supera 
l’alçada màxima admissible per aquest sistema. 
- Els desguassos dels aparells sanitaris fins als col·lectors o baixants es 
realitzaran amb tub de PVC sanitari. 

 

1. DADES DE L’EDIFICI 
a. CENTRE CÍVIC 

 
- PLANTA 2 = 37 UD 

SERVEIS: 
5 WC   5 x 5 UD   TOTAL SERVEIS: 31 UD 
3 Lavabo  3 x 2 UD       
 
TALLERS: 
3 Lavabo  3 x 2 UD   TOTAL TALLERS: 6 UD 
       

- PLANTA 1 = 37 UD 
SERVEIS: 
5 WC   5 x 5 UD   TOTAL SERVEIS: 31 UD 
3 Lavabo  3 x 2 UD       
 
TALLERS: 
3 Lavabo  3 x 2 UD   TOTAL TALLERS: 6 UD 
 

- PLANTA BAIXA = 63 UD 
SERVEIS 1: 
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5 WC   5 x 5 UD   TOTAL SERVEIS: 31 UD 
3 Lavabo  3 x 2 UD       
 
SERVEIS 2: 
2 WC   2 x 5 UD   TOTAL SERVEIS: 14 UD 
2 Lavabo  2 x 2 UD       
 
SERVEIS BOTIGA: 
1 WC   1 x 5 UD   TOTAL SERVEIS: 7 UD 
1 Lavabo  1 x 2 UD       
 
 
INSTAL·LACIONS  
Comptadors Aigua 1 x 3 UD   TOTAL INSTAL: 11 UD 
Espai escombraries 1 x 8 UD   
 
 
     

b. CENTRE CULTURAL 
 

- PLANTA BAIXA = 25 UD 
SERVEIS CAFETERIA: 
1 WC   1 x 5 UD   TOTAL SERVEIS: 7 UD 
1 Lavabo  1 x 2 UD       
 
CAFETERIA: 
2 Safareigs  2 x 6 UD    
1 Rentavaixelles               1 x 6 UD      TOTAL CAFETERIA: 18 UD 
 

- PLANTA -1 = 42 UD 
SERVEIS: 
5 WC   5 x 5 UD   TOTAL SERVEIS: 31 UD 
3 Lavabo  3 x 2 UD       
 
INSTAL·LACIONS  
Comptadors Aigua 1 x 3 UD   TOTAL INSTAL: 11 UD 
Espai Climatització          1 x 8 UD  
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Es col·locarà 1 baixant d’aigües residuals Br per a recollir tot els ramals. 

Segons el CTE, com que d’edifici consta de PB+3, no es necessària la ventilació 
secundària, en tal cas, si en volguéssim col·locar per seguretat, seria una columna de 
ventilació de   Ø 75 mm. 

   

CENTRE CÍVIC       

  
Espai  UDS 

 Ø Ramal (3%) 
CTE → real mm 

Ø Baixant (mm) 
CTE → real mm 

P2 

Serveis 31 75 → 110 

90 → 125 

Tallers 6 50 → 63 

TOTAL 37 75 → 110 → 

P1 

Serveis 31 75 → 110 

Tallers 4 50 → 63 

Espai Jove 2 50 → 63 

TOTAL 37 75 → 110 → 

PB 

Serveis 31 75 → 110 

- 

Serveis nens 14 50 → 75 

Instal·lacions 11 50 → 75 

BAIXANT (37+37)=74 90 → 110 

TOTAL 137 125 → 

Serveis Botiga 7 50 → 75 

 Ø Col·lector residual final (connexió a xarxa pública) = 137 UDS → 125 mm 
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CENTRE CULTURAL 

PB 

Serveis Cafè 7 50 → 63 

- Cafeteria 18 50 → 63 

TOTAL 25 63 → 90 → 

P-1 

Serveis 31 75 → 110 
Sistema de  
Bombeig i  
Elevació 

Instal·lacions 11 50 → 63 

TOTAL 42 75 → 110 → 

 Ø Col·lector residual final (connexió a xarxa pública) = 67 UDS → 110 mm 
  
 

CTE H2-2   RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

PLANTEIG 

El projecte preveu una instal·lació de climatització centralitzada AIGUA-AIRE per 
conductes, amb sistemes de recuperació de calor i tractament de la humitat. 

Les instal·lacions es dissenyaran per tal de complir les exigències tècniques de 
benestar i higiene, eficiència energètica i de seguretat que estableix el RITE 07 (rd 
1027/2007). 

 

PRODUCCIÓ 

La producció es farà amb una planta refrigeradora i una caldera per a l’aigua freda i 
calenta respectivament. Aquests elements se situen a la coberta, en un espai 
dissenyat per a ubicar-los, junt amb els dipòsits d’inèrcia i el grup de bombeig. S’ha 
escollit una caldera mixta modulant perquè serveix tant per a la producció d’aigua 
calenta per a la climatització com per a la producció d’ACS a través del sistema dels 
col·lectors solars. A més, el seu funcionament modulant permet regular la seva 
potència segons la demanda. 

En aquest espais dissenyats a la coberta se situen també la planta refrigeradora i la 
caldera, sempre ventilats de forma natural i permanent. 

 

DISTRIBUCIÓ 

S’ha optat per dividir el complex en 3 sectors climatitzats. El nº 1 per als espais del 
Centre Cívic, el nº 2 per als espais del Museu i Cafeteria, i el nº3 per a la Sala d’Actes. 

 

SECTOR 1 - distribució dels circuits hidràulics 

 CIRCUIT Nº 1 - 2 TUBS: ZONA TALLERS SALUT P2 

 CIRCUIT Nº 2 - 4 TUBS: ZONA SALA PRIVADA P2 



 

28 
 

 CIRCUIT Nº 3 - 2 TUBS: ZONA TALLERS ARTS P1 

 CIRCUIT Nº 4 - 2 TUBS: ZONA ESPAI JOVE P1 

 CIRCUIT Nº 5 - 2 TUBS: ZONA TALLERS HUMANITATS P1 

 CIRCUIT Nº 6 - 2 TUBS: ZONA EXPOSICIONS P1, ZONES COMUNS PB, P1 I P2 

 CIRCUIT Nº 7 - 4 TUBS: SALA POLIVALENT P1, ADMINISTRACIO I BOTIGA P2 

 CIRCUIT Nº 8 - 2 TUBS: ZONA ESPAI RELAX PB 

 CIRCUIT Nº 9 - 2 TUBS: ZONA ESPAI INFANTIL PB 

 

SECTOR 2 - distribució dels circuits hidràulics 

 CIRCUIT Nº 10 - 2 TUBS: ZONA MUSEU METALL – secció escultura P1, P2 

 CIRCUIT Nº 11 - 2 TUBS: ZONES COMUNS P-1, PB 

 CIRCUIT Nº 12- 2 TUBS: ZONA MUSEU METALL – secció Fàbrica PB 

 CIRCUIT Nº 13 - 2 TUBS: ZONA CAFETERIA 

 

SECTOR 3 - distribució dels circuits hidràulics 

 CIRCUIT Nº 14 - 4 TUBS:  SALA ACTES P-1 

 

Funcionament dels circuits de 2 tubs: 

Només permeten impulsar fred o calor, però no fred i calor a la vegada. Aclimaten a 
les unitats interiors de les zones amb una necessitat única, com és el cas de les zones 
comunes (també espais a doble altura), els tallers i les sales del museu junt amb la 
cafeteria. 

 

Funcionament dels circuits de 4 tubs: 

En les zones amb un confort climàtic variable segons el seu ús pot ser que una d’elles 
necessiti refrigeració i l’altra calefacció al mateix moment. Per tal de garantir aquesta 
exigència s’ha optat per un circuit de 4 tubs perquè permet subministrar fred i calor a la 
vegada, com a la Sala d’Actes, la sala polivalent o les oficines administratives i la 
botiga. 
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UNITATS TERMINALS 

Les màquines que acondicionen l’aire són les unitats terminals UT, que seran els fan-
coils i les climatitzadores. 

UT FAN-COILS (ventiloconvectors) per als circuits de 2 tubs. 

UT CLIMATITZADORES per als circuits de 4 tubs perquè tracten l’aire de forma més 
completa i poden treballar amb més cabdal i més pressió que els fan-coils. 

 

En els dos casos, la UT funciona de manera semblant. L’aparell tracta la mescla d’aire 
que pren del local a climatitzar i de l’exterior (prèviament filtrat i pretractat). Es realitza 
un intercanvi de calor entre l’aire mescla i els tubs d’aigua. L’aire, un cop acondionat, 
s’impulsa un altre cop al local a través de conductes i surt per les reixetes del fals 
sostre. 

 

AIRE DE RENOVACIÓ 

La normativa RITE 07 (RD 1027/1007) exigeix la ventilació adequada de tots els 
espais amb activitat humana. Per aquest motiu es dispondrà de 3 Unitats de 
Tractament d’Aire (UTA) que filtraran l’aire tant d’impulsió com d’extracció. Les UTA 1 i 
2 es situaran a la coberta de l’edifici, mentre que la UTA 3 es col·locarà a la planta -1, i 
sempre estaran ventilades. La UTA funciona amb un circuit hidràulic propi de 4 tubs. 

 

Una UTA és una climatitzadora d’aire primari que es troba enn un espai exterior o 
semiexterior adequadament ventilat. La seva funció és renovar l’aire de tots els locals. 
L’aire viciat és conduït des de les diferents sales cap a la UTA, on és filtrat i expulsat a 
l’exterior produint-se un intercanvi de calor amb l’aire net que s’introdueix des de fora. 
L’aire net, filtrat i prectractat, circula pels conductes cap a les climatitzadores o fan-
coils de cada espai, que el mesclen amb l’aire que prenen del local i l’acaben de 
tractar abans d’impulsar-lo un altre cop al mateix espai.  

 

CORTINES D’AIRE 

Es col·locarà un aparell tipus Cortina d’Aire a les portes exteriors ja que aquestes 
poden romandre obertes un temps prolongat i així s’eviten les pèrdues/guanys de 
temperatura de l’aire interior tractat.  
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IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL 

PLANTEIG 

En l'INTERIOR de l'edifici s'ha de distingir entre els espais de pas i les zones 
comunes dels tallers i espais de treball. En el primer cas, la il·luminació haurà de 
ser homogènia i tranquil·la; en el segon, es garantirà el confort i l'eficiència lumínica. 
En aquests casos, aquesta serà diferent segons si la llosa sigui vista o hi hagi un cel 
ras. 

D'altra banda, els punts singulars (dobles espais, La Fàbrica, sales de museu i sala 
d'actes) disposaran d'un enllumenat propi adaptat a les seves exigències. A la Fàbrica, 
la il·luminació s'aplicarà a les seves parets i el sostre per motius obvis d'objecte a 
destacar. 

Durant el dia, aquesta il·luminació se solaparà amb l'aportació de llum natural, i per 
tant, aquells espais en contacte directe amb l'exterior disposaran de dos sectors de 
llum artificial independents, per tal de poder graduar progressivament la llum 
necessària i garantir un estalvi energètic. 

A l'EXTERIOR, en la terrassa superior i a la zona perimetral, es disposarà de focus 
de llum directa cap amunt per enfocar les façanes, mentre que a l'amfiteatre de la 
terrassa, aquesta serà difusa i dirigida a terra. 

 

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 

Es disposará de plaques fotovoltaiques a les cobertes inclinades. 

 

CEL RAS / LLOSA VISTA 

Un dels planteigs inicials del projecte és el de deixar la llosa de formigó vista. Aquest 
fet respon a la idea de tenir un edifici el més "natural" possible per tal de garantir la 
màxima penetració dins de la Plaça i els jardins de Can Mantega, a més de per uns 
motius de senzillesa i comoditat constructiva. En la zona de pas hi haurà cel ras 
perquè s'hi disposaran les instal·lacions d'aigua sanitària, evacuació i climatització. 

 

 

    

 

 


