
o1. Contextualització 
 
L'actual projecte se situa al municipi de Badalona. El seu emplaçament és 
l'interior d'illa que defineixen els carrers de Prim, Margarida Xirgu, Seu 
d'Urgell i Méndez Núñez. 
Aquesta illa penja d'un traçat històric com és la Via Augusta, eix fundat pels 
romans l'any 100 a.C. Al llarg de la formació i consolidació de la ciutat, aquest 
eix no ha perdut importància, ans al contrari, ha anat incorporant al seu traçat 
equipaments destacats com són Correus, l'Hospital Municipal i les consultes 
externes, els Jutjats de la ciutat, el Museu de Badalona i les noves oficines de 
l'Ajuntament. Tots aquests equipaments li han imprès un caràcter singular, fet que 
ha portat a redefinir-ne la secció per tal de donar servei a les diferents 
activitats vitals que acull. Podem notar, doncs, que al llarg de la història, 
s'han anat succeint modificacions ubanístiques que han fet separar poc a poc les 
façanes que configuren la via. Aquestes operacions culminen en l'actualitat amb 
l'obertura d'un gran buit urbà dins el dens traçat de la ciutat com ha suposat la 
construcció de l'Illa Central o plaça Pompeu Fabra. Aquesta no només ha dotat a la 
ciutat d'un nou espai públic de grans dimensions en el seu cor, sinó que també ha 
permès l'arribada de la línia de metro al centre de la ciutat. 
En canvi, si s'analitza el que succeeix en l'altre extrem del traçat, observem que 
no existeix aquesta proporció entre la via i els seu final sinó que aquesta 
desemboca en un carrer angost, tot i emplaçar-se en aquest punt els Jutjats de 
Badalona.  
Serà aquest final l'objecte d'estudi d'aquest projecte. En l'actualitat, hi ha 
previsions d'obrir aquest carrer per fer arribar la Via Augusta a l'entrada del 
Parc Can Solei, gran parc urbà dins la ciutat. 



o2. Intencions 
 
En aquest traçat urbà, és troba una oportunitat per a desenvolupar un projecte  a 
escala urbana, però que alhora ha de llegir-se amb una mirada de proximitat i 
acostament, per la seva condició d'interior d'illa. 
Les premises prèvies que defineixen el posterior procés projectual són: 
 
o1. Dotar a la Via Augusta d’un final proporcionat a la seva escala urbana. 
 
o2. Connectar l’accés del parc a vies principals de la ciutat i generar una 
aproximació a aquest més amable i natural. 
 
o3. Recuperar un espai dins de la ciutat amb una posició privilegiada. 
 
o4. Fer d’aquest un lloc obert a la ciutat que alhora respecti el tarannà tranquil 
que caracteritza la zona. 
 
o5. Aprofitar el naixement d’un focus cultural per a potenciar-lo, 
 
o6. Regular la situació urbanística existent. 
 
 
o7. Solucionar problemes actuals com el de l’estacionament de vehícles o la manca 
d’un espai capaç d’assumir l’activitat pública que generen els Jutjats de la 
ciutat. 
 
 

 
 

    Croquis Sigurd Lewerentz         Jutjats de Badalona 
 
 
Com és evident, s'han estudiat casos similars per tal de fer un bon acostament al 
plantejament del projecte, però d'entre moltes d’altres referències i casos 
estudiats, els més influents a l’hora de desenvolupar la idea han estat la 
Fundação Calouste Gulbenkian a Lisboa i la Fundació Vila Casas a Barcelona. 
Tot i tenir identitats i característiques diferenciades, han estat els punts en 
comú els que han embrionat les intencions de l’actual projecte;  
 
o1. Ambdós edificis es troben dins una trama urbana intensa. 
 
o2. S’aïllen del bullici d’aquesta col·locant-se al centre del solar i rodejant-se 
d’una espessa i densa vegetació. 
 
o3. La planta d’accés se situa una mica per sota de la cota exterior, 
intensificant la relació amb el parc que l’envolta.  
 
o4. En els dos casos les mirades de l’interior a l’exterior estan controlades i 
direccionades al jardí, per desvincular-se encara més de l’entorn més agressiu. 
 
 

o5. Els camins del jardí són sinuosos i es perden en una massa arbolada evitant 
les visuals amb els edificis contigus. 
 
o6. Al llarg d’aquests se succeeixen diferents espais, alguns de més íntims per a 
llegir o descansar, i altres de més col·lectius on reunir-se. 
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Pel que fa el programa a desenvolupar, com veurem posteriorment, el solar té 
condició de 7b. Per aquest motiu s'estudien els diferents equipaments que donen 
servei als barris. Finalment s'escull un equipament de caràcter cultural degut a 
dos factors condicionants: 
1. Al solar ja existeix un focus cultural d'artistes que van perdre els seus 
antics tallers degut a les remodelacions del Poblenou. Potenciar i ampliar aquest 
moviment amb un equipament també cultural, serà favorable tant per la ciutat, com 
per aquest col·lectiu de professionals. 
2. Degut a la proximitat dels veïns, i al estar dins d'un espai purament 
residencial, queden descartats qualsevol tipus de programa que podrien comportar 
un nivell de molèstia als usuaris dels habitatges del perímetre. 
 
 
 
 
 
 



 
Xarxa d'equipaments culturals 
al territori municipal de 
Badalona. La gran majoria 
d'aquests es caracteritzen per 
ser centres de proximitat local 
que aglutinen múltiples 
funcions i serveis que queden 
relacionats entre si mitjançant 
un únic espai. 
 
Al plànol, 
 
 centres cívics  
 biblioteques 
 museu  
 teatres 
 creació i difusió d’art 



o3. Estat actual 
 
Conegudes les intencions passem a un estudi detallat de l’emplaçament. 
L’illa compresa entre quatre carrers, aglutina construccions d’èpoques diferents. 
Això és degut a que s’han anat fent modificacions en el seu perímetre i s’han 
enderrocat antigues construccions per aixecar-ne de noves que s’ajusten al 
planejament urbanístic. 
Les construccions més antigues són habitatges unifamiliars de dues i tres plantes 
i antigues naus o petits tallers. Algunes d’aquestes construccions han estat 
substituïdes per noves construccions d’ús residencial i la resta estan afectades 
pel pla urbanístic. Els blocs d’habitatges que donen façana a Margarida Xirgu i 
Seu d’Urgell tenen fins a PB+8 i no tenen aparcament soterrat. 
 
A Méndez Núñez i un tram de la Seu d’Urgell, s’emplacen dos blocs producte de 
l’enderrocament d’antigues construccions. 
Les actuals, són de PB+4 amb una planta afegida que recula dels plans de façana. 
La PB és comercial i es disposa en forma de porxo des de l’interior d’illa (que 
està a una cota superior) aquesta queda semienterrada. 
La disposició en planta d’ambdues edificacions, permeten l’esponjament del 
perímetre de l’illa, deixant accessos que penetrin a l’interior. 
Finalment, des de l’interior descobrim un solar de aproximadament 8.000 m2 amb un 
desnivell de fins a 3 metres. Col·locada longitudinalment sobre l’eix central del 
solar, s’alça la fàbrica de dues naus amb corredor central. 
Actualment ocupada pels artistes, la més gran d’elles és de PB+1 i a més a més 
d’una rehabilitació han patit una ampliació, modificant els limits de la seva 
configuració inicial. 
Anteriorment la fàbrica tenia accés des de carrer de Prim, però aquesta part dels 
terrenys van ser venuts per a la construcció d’habitatges i la resta va ser cedida 
a l’Ajuntament perquè aquest en fes ús públic.  
La normativa urbanística vigent afecta a ‘emplaçament de la següent manera: 

 
Tot i que la fàbrica queda subjecte a expropiació, degut a que compleix la 
normativa i que rep subvencions públiques pel manteniment de l’associació 
d’artistes i per la condicionament de l’edifici, s’ha decidit conservar-la i 
rehabilitar-la per incorporar-la al projecte.  



 
o4. Jardí 
 
El projecte neix de l’edifici existent allargant el corredor central per accentuar 
aquesta condició lineal tant marcada, sobre la qual es treballarà, per acostar-se 
el mínim possible als edificis del perímetre i així preservar-ne la intimitat i la 
bona relació entre ambdós programes. 
Al seu voltant es dissenya un jardí dens, espès, que acabarà engollin 
l’edificació només deixant-se mostrar en la coberta. 
El sòl del parc, igual que la coberta, vibra i es doblega, per generar entre el 
seus plecs camins a diferents cotes, espais deprimits i amagats i en ocasions 
espais oberts i amplis. 
 

 
 
 



o5. Biblioteca i taller 
 
Tant a la nova edificació com a la rehabilitació, es disposa el programa de forma 
que pugui treballar com un conjunt, o bé cada àrea de forma aïllada. D’aquesta 
manera s’assegura una gran flexibilitat d’usos i d’adaptació a un possible canvi 
d’ús o a la multiplicitat de serveis. 
Tot i que l’edifici queda aïllat de l’entorn urbà, tant per la condició d’interior 
d’illa i per estar rodejat d’un jardí espès, les zones que requereixen de més 
aïllament respecte l’exterior, es situen a la banda que queda semienterrada, fent 
que les que requereixen de més activitat i comportin, conseqüentment, més soroll 
ambiental, se situin a la façana més “oberta” a l’exterior. Entre ambdues 
tipologies hi ha el camí central, que funciona alhora com a distribuïdor i com a 
amortidor acústic. 
A les àrees de creació i difusió d’art, es seguirà el mateix esquema funcional, 
deixant així a la fàbrica més exposada , els tallers de creació agrupats en dues 
plantes, i els espais polivalents d’exposició i difusió, a la part interior 
semienterrada. 
 



o6. Estacionament 
 
Observant l’estat actual de l’emplaçament, es fa evident que existeix un problema 
d’estacionament de vehícles en aquesta zona. D’aquesta manera es planteja un 
aparcament soterrat, de titularitat pública que passaria a estar en règim de 
concessió a canvi de l’aportació econòmica d’una part o de la totalitat de la 
urbanització del parc. 
L’aparcament públic té 99 places d’aparcament, dues de les quals són adaptades. Al 
tenir menys de 100 places d’aparcament, podem disposar l’accés i la sortida des 
d’un únic punt, optimitzant al màxim la superfície. A l’interior, la circulació 
serà de sentit únic en forma d’anell. 
 

 



o7. Seccions longitudinals 
 
Els diferents talls existents que se succeeixen en el perímetre intermitentment, 
fan visible l’interior d’illa des de punts de vista determinats. 
En aquesta intervenció, s’ha apostat per aquest recurs perquè l’interior sigui 
visible des de l’exterior. Així doncs, la configuració del nou edifici 
d’habitatges que ha de substituir, en un futur, les construccions existents que no  
compleixen la vigent normativa, adoptarà una geometria que tindrà com a punt de 
partida els edificis veïns i que a mesura que s’acosta a la Via Augusta, s’anirà 
fent esvelta. Aquesta intervenció permet obrir i ensenyar l’interior, i alhora 
habilitar un espai davant dels jutjats, capaç d’assumir-ne l’activitat. 
 
 
 



o8. Habitatges i vistes 
 
Per tal de garantir el funcionament d’aquesta geometria, s’ha dissenyat un 
plantejament de possible distribució de l’agrupació residencial; així com la 
definició dels espais principals dels habitatges. 
El conjunt plurifamiliar es dividirà en dos nuclis verticals, cada un d’ells 
servirà a tres habitatges per planta. Dos d’aquests seran passants, disposant les 
zones comuns i dormitori principal a la façana Méndez Núñez, i la resta de les 
estances, a la façana que mira al jardí. En l’habitatge restant, s’augmenta la 
crugia per tal de disposar de la màxima superfície exterior possible. 
Les cuines, en els tres casos, ventilen a un generós pati que travessa 
verticalment i que estructura el nucli vertical al seu voltant. La definició 
d’aquest pati i la geometria canviant de l’escala degut a la inclinació de façana, 
aporten caràcter a la zona de distribució de cada planta. A la part superior de 
l’edifici, aquesta configuració canvia. Mimetitzant els edificis contigus a ell, 
l’edifici s’enretira i creix una planta, assolint la cota d’aquests. Així doncs, 
en les dues darreres plantes, es plantejarà una distribució en habitatges dúplex. 
 
 
 
 
 



o9. i 1o. Sistema estructural 
 
L’estructura del projecte s’ha pensat des de la configuració de l’estructura com 
un sistema incorporat dins de totes les escales de lectura de l’edifici. D’aquesta 
manera: 
- L’estructura és també l’última pell, tant en coberta com en façana, sigui 
aquesta opaca o transparent. 
- L’estructura defineix les divisions interiors i organitza els diferents 
espais definits pel programa funcional. 
- L’estructura és també el sistema d’emmagatzematge dels llibres i 
col·leccions. 
- L’estructura incorpora en la seva secció aquells elements constructius 
necessaris per aconseguir un condicionament tèrmic i acústic òptim, així com el 
pas interior d’instal·lacions.  
Definides aquestes premisses, s’escull un sistema estructural que em permeti 
complir-les en gran mesura. 
 
Característiques diferenciadores del sistema 
 
1. Es creen estructures superficials en murs, forjats i cobertes que al unir-se 
funcionen com una estructura espacial.  
2. S’utilitza un gran nombre d’elements, amb una disminució de les escuadries, 
de manera que es distribueix i s’alterna la càrrega a través de molts elements de 
petita mida.  
3. Les peces tenen un baix nivell de mecanització, que suposa un baix cost de 
fabricació. 
4. El temps de construcció es menor que la construcció tradicional per la 
prefabricació i la construcció seca. 
5. Es mes fàcil d’aïllar i impermeabilitzar.  Les cavitats que deixa l’entramat 
permet el pas d’instal·lacions i el reomplert amb aïllament. 
6. La majoria del treball s’executa en sec, per tant la construcció és 
independent de  l’estació climàtica i es un procés més net i ràpid. 
 
0. Definició estructural dels sistema 
 
0.1 Principis estàtics: comportament estructural 
 
La combinació d’elements portants lleugers (entramats), treballant solidàriament 
amb elements de l'envolvent, aporten al conjunt la resistència i rigidesa 
necessària davant les accions verticals i horitzontals. 
 
0.2 Accions verticals 
 
a) Són resistides pels sistemes diafragmals que transmetran la  
càrrega als murs verticals. 
b) Són resistides pe  ls murs entramats: muntants arriostrats amb taulell de 
tancament per evitar el vinclament. 
 
 
0.3 Accions horitzontals vent i sisme 
 
a) Son resistides pels elements verticals disposats perpendicularment a la 
direcció del vent. Es produeixen dues reaccions: una en el cap dels muntants i 
l’altre en la fonamentació.  
b) La reacció en el cap dels muntants es transmet al diafragma del forjat que 
actua com una biga de gran cantell recolzada en els dos murs laterals.  
c) La reacció de la fonamentació es  transmet pels murs laterals, que a l’estar 
encastats al terra, actuen com un voladís que transmet a la fonamentació les 

reaccions de la biga de diafragma del forjat. D’aquesta manera, cada mur es 
comporta com un diafragma rígiditzat pel taulell, que evita el descuadrament. 
d) Finalment en la coberta es produeix un fenomen similar en el que els 
diafragmes s’organitzen en els plans de coberta. 
 
1. Fonamentació 
 
Estructuralment l’edifici queda dividit en dos. El primer, de 3 crugies, recolza 
sobre una planta soterrani on hi ha l’aparcament. La crugia restant, queda fora 
dels límits d’aquesta i per tant disposa d’una fonamentació pròpia de contacte 
directe amb el terreny. Degut a aquesta dualitat en l’arribada al sòl de l’edifici 
i per tal d’evitar futures patologies,  s’ha  decidit independitzar una part de 
l’altra mitjançant una junta estructural. 
 
Ambdues hauran de garantir; 
 
1. transmetre les càrregues al terreny. 
2. evitar que la humitat arribi a la fusta, a través d’un adequat disseny 
constructiu. 
3. resistir el possible efecte de succió del vent. 
 
La fonamentació serà resolta per llosa de cimentació. Aquesta sobresortirà en 
planta de les parts que s’executaran damunt seu degut a: 
a) Millor repartiment de càrregues 
b) Per a servir de recolzament de l’encofrat. 
 
Els murs de contenció del terreny que van des de la llosa fins la seva part 
superior, sobresurt entre 150 i 200 mm per protegir l’estructura de la humitat. 
 
- Connexió amb l’estructura superior 
 
Els elements de connexió amb l’estructura superior de l’edifici serà amb perns 
metàl·lics embotits en el cap del mur. Aquets tenen un diàmetre aproximat de   
12,7 mm (1/2”) i van separats uns 1.300 mm, estant embotits en el formigó almenys 
100 mm. Els perns subjecten la llata d’empostissat (durmiente) d’enllaç sobre el 
que son rebuts els murs entramats verticals. 
 
2. Elements verticals. diafragmes de murs i pilar de formigó  
 
2.1 Diafragmes verticals 
 
Entramat constituït per un conjunt de peces verticals i horitzontals; denominades 
muntants i travesses respectivament on s’hi fixa, en una de les cares, una pell 
formada per paraments de taulells mitjançant unions mecàniques. 
Aquesta pell estructural, té vàries funcions: 
1. arriostrar el conjunt,  
2. resistir les càrregues del vent a la façana que actuen en direcció 
perpendicular al pla. 
3. constituir un diafragma per a resistir els esforços de  
desquadrament de l’edifici. 
 
El diafragma treballa com un  voladís sotmès a una càrrega horitzontal i 
paral·lelament al seu pla, en la part superior. Per tant, s’ha de garantir 
l’estabilitat del conjunt tal i com s’ha dit anteriorment. 
 
 
2.2 Pilar de formigó 



Element únic i singular, tant per característiques estructurals com per 
materialitat. Degut a la opacitat del sistema estructural en la direcció 
paral·lela al seu desenvolupament, es defineix un element únic que s’emplaça en el 
hall principal de la biblioteca, per fer volar l’estructura i dotar-la encara més 
d’aquesta condició de “mobiliari”. El pilar neix de la fonamentació, com si d’un 
arbre es tractés, per desplegar-se en totes les direccions i permetre un espai 
diàfan i diferenciat. 
 
3. Elements horitzontals. diafragmes de coberta i forjat 
 
En aquest projecte conviuen dues tipologies de coberta. 
 
3.1 Coberta inclinada. Entramat de fusta amb bigues en V 
 
El diafragma de coberta està format per un taulell d'encenalls orientats, fixat a 
les biguetes del forjat i aquestes als cantells de les bigues de la coberta. 
Aquest conjunt, un cop rigiditzat, recolza sobre els murs laterals aixecats 
anteriorment. 
 
3.2 Coberta plana. Taulell d’entrebigat 
 
L’entrebigat es forma amb un taulell estructural que se suporta sobre línies de 
biguetes col·locades a molt poca distància. 
Igual que els demés elements estructurals, el forjat ha d’actuar com un diafragma. 
Per tant, la unió entre el taulell i les biguetes haurà de complir les 
especificacions recollides en l’apartat de diafragmes del DB SE-M. Aquest conjunt 
recolza sobre el cap del mur de la planta baixa, Constituint una nova plataforma 
sobre la qual s’aixeca el mur de la següent planta. 
 

4. Predimensionat d’un tram 
 
Per a fer el predimensionat de l’estructura de fusta, s’escull una tram de 
l’edifici que abasti les tres crugies amb cobertes abovedades i la crugia central 
amb coberta plana. Un cop definit el tram a estudiar, es procedeix a definir 
l’estat de càrregues. 
 

- càrregues permanents; 
Calculem el pes propi de la coberta i la càrrega permanent a partir del pes dels 
materials que la composen. El conjunt (pes propi + càrregues permanents) suposarà 
un cp= 94.242 kg/m2 
 

- sobrecàrrega d’ús 
La sobrecàrrega d’ús considerada serà, segons CTE, de 500 kg/m2 per a coberta 
plana transitable en zona de pública concurrència; i de 100 kg/m2 a la resta. 
 

- Sobrecàrrega de neu 
Per a determinar la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal, prenem com a 
referència la taula E.2 de l’annex E del CTE-DB-SE-AE, on es determina el valor de 
Sk segons altitud i zona climàtica d’hivern. En el nostre cas, per a una altitud 
menor a 200 m i zona climàtica 2, tenim que Sk= 0,4 kN/m2 
 

- Sobrecàrrega de vent 
L’acció del vent, segons CTE, pot expressar-se com qe = qb · ce · cp 
Obtenim el valor de pressió dinàmica del vent (qb) a l’annex D del CTE-SE-AE en 
funció de l’emplaçament; qb= 0,52 kN/m2 (Zona C) 
El coeficient d’exposició (ce) queda determinat pel grau d’aspresa de l’entorn i 
per l’altura sobre el terreny; ce = 1,4 (Zona IV- Urbana- Alçada 6m) 
El coeficient eòlic o de pressió (cp) depèn de la forma i orientació de la 
superfície respecte el vent,  
per a la coberta; 
Coberta A (inclinació 20º) - V1 (+X)pressió cp= +0.2 
     - V1 (+X) succió cp= -0.4 
(la hipòtesis V2 (-X) seran les càrregues inverses) 
 
Coberta B (inclinació 35º) - V1 (+X)pressió cp= +0.4 
     - V1 (+X) succió cp= -0.4 
(la hipòtesis V2 (-X) seran les càrregues inverses) 

Coberta C (inclinació 40º) - V1 (+X)pressió cp= +0.6 
     - V1 (+X) succió cp= -0.2 
(la hipòtesis V2 (-X) seran les càrregues inverses) 

per a façana; 

Façana     - V1 (+X)pressió cp= +0.8 
     - V1 (+X) succió cp= -0.5 
(la hipòtesis V2 (-X) seran les càrregues inverses)  
 

 - Accions tèrmiques 

Segons el CTE-DB-SE-AE; les accions tèrmiques no es consideraran en el cas de que 
es disposin juntes de dilatació segons especificacions. 

 



 - Càrregues accidentals  

- les càrregues accidentals poden ser: 
impacte de vehicles; no procedeix 
- sisme;  amb ab=4 i amb pòrtics arriostrats en ambdues direccions, no és 
necessari complir la normativa referent al sisme 
No hi ha més càrregues accidentals rellevants 

Prèviament a les verificacions, hem de definir les característiques de la fusta 
estructural; 
- Tipus de fusta:Fusta laminada encolada combinada 
- Classe de servei: II 
- Classe resistent:GL-32c 
 
Les propietats que es deriven d'aquestes característiques són; 
- Resistència característica a flexió;       32  N/mm2 
- Resistència característica a tracció paral·lela;    19.5  N/mm2 
- Resistència característica a tracció perpendicular;      0.45 N/mm2 
- Resistència característica a compressió paral·lela;     26.5 N/mm2 
- Resistència característica a compressió perpendicular;     3 N/mm2 
- Resistència característica a tallant;        3,2 N/mm2 
 
- Mòdul d'elasticitat paral·lel mitjà      13,7 kN/mm2 
- Mòdul d'elasticitat paral·lel percentil      11,1 kN/mm2 
- Mòdul d'elasticitat paral·lel mitjà      0,42 kN/mm2 
- Mòdul d'elasticitat transversal mitjà      0,78 kN/mm2 
 
- Densitat característica        410  kg/m3 
 
La resistència al foc considerada, segons CTE-DB-SI , per ús de pública 
concurrència és de R-90. Es protegirà l'estructura amb pintures ignífugues. 
 
 
 
Per a la verificació dels estats límit mitjançant coeficients parcials, per la 
determinació de l'efecte de les accions, així com de la resposta estructural, 
s'utilitzen els valors de càlcul de les variables, obtinguts a partir dels valors 
característics, o altres valors representatius, multiplicant-los o dividint-los 
pels corresponents coeficients parcials per accions i resistència, respectivament. 
 

 



11. 12. i 13. Sistema constructiu 
 
Anteriorment ja s'ha especificat la voluntat de que els elements estructurals 
fossin també la pell de l'edifici, així com les divisions interiors i els elements 
de mobiliari i emmagatzematge. D'aquesta manera una llibreria a planta baixa, a la 
planta coberta és un banc o una lleixa per recolzar l'objecte de lectura, i en el 
seu conjunt formen l'element que suportarà la gran coberta. 
Aquesta doble lectura la trobem en tots els elements constructius que configuren 
aquest sistema de diafragmes. Per exemple, en el cas de l'entramat vertical que 
dóna a l'exterior, s'ha disposat en la seva part opaca, un segon taulell paral·lel 
a l'estructural, pel pas d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions. 
La resta de superfície que determina l'amplada del muntant, serà destinada a 
l'emmagatzematge de volums de llibres. D'aquesta manera es rigiditza l'estructura 
amb un element més d'arriostrament (prestatgeries) i alhora es garanteix que el 
pes dels llibres, carregarà directament sobre l'eix d'estructura. 
Al parament exterior, la façana opaca incorpora les capes necessàries per a 
garantir un bon aïllament tèrmic i acústic, així com una bona estanqueitat al 
vent. Finalment es revesteix de panells de fibrociment que faran de suport de 
pintures murals realitzades pels mateixos artistes. Amb aquest revestiment 
exterior, es protegeix el sòcol de les humitats i del vandalisme, amb un acabat de 
baixa repercussió econòmica, alhora que es proporciona un servei de promoció 
directe i assegura el manteniment (repintat) en intervals curts de temps, amb tots 
els beneficis estètics i de salubritat que això comporta.   
A les divisions interiors, s'adopta una solució similar. L'amplada dels muntants 
és arriostrada amb les prestatgeries de sustentació dels llibres i el taulell 
estructural. Paral·lelament a aquest hi ha un segon taulell que amaga el sistema 
d'aïllament, o el pas d'instal·lacions. 
Finalment, en el cas del forjat de taulell entrebigat, l'espai que genera a 
l'interior de la seva secció. incorpora aïllament tèrmic i acústic i permet el pas 
de conductes de crugia a crugia. 
 

 
 
En relació a la rehabilitació de la fàbrica, s'ha optat per realitzar aquelles 
solucions que únicament siguin imprescindibles, per tal de que la despesa sigui la 
mínima possible i no es produeixi el fenomen contradictori que els usuaris hagin 
de marxar per no poder mantenir l'edifici. Així doncs es procedirà a reforçar el 
forjat de la planta primera amb una xapa de compressió de reforç. Es substituiran 
els elements de la coberta ceràmica actual i es procedirà al cobriment d'aquesta 
mitjançant xapa metàl·lica de titani. S'aprofitarà per dissenyar un sistema de 
recollida d'aigües pluvials inexistent. La pell exterior es repicarà i es 
recuperarà convenientment i en la culminació de l'ampliació, es disposarà un mur 
ceràmic que sustenti la subestructura de perfils dels quals penjarà el revestiment 
de titani. 



14. Condicionaments i serveis 
 
CONTRIBUCIÓ SOLAR 
L’ordenança solar de Badalona, el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat i el 
Codi Tècnic de l’Edificació, estableixen que els edificis de nova construcció 
hauran de disposar d'un sistema de producció d'aigua calenta sanitària que 
utilitzi pel seu funcionament energia solar tèrmica amb una contribució mínima en 
%, en funció de la zona climàtica.  
Característiques dels captadors solars tèrmics considerats: 
Superfície d’apertura = 2 m2. Altura = 2 m 
Factor d’eficiència òptica FR(τα)n = 0,8 
Coeficient global de pèrdues tèrmiques FRUL = 6 W/m2K 
Així mateix, el Codi Tècnic que els edificis de nova construcció de superfície 
superior a 5.000 m2 incorporaran sistemes de captació i transformació d’energia 
solar en energia elèctrica per procediment fotovoltaic per usos propis o 
subministrament a la xarxa elèctrica. 
Encara que la superfície total construïda i renovada és inferior als 5.000 m2, 
s’ha optat per la instal·lació d’un sistema de captadors fotovoltaics per la 
producció d’electricitat mitjançant l’energia del sol, i així contribuir a una 
societat més sostenible emprant energies renovables. 
Característiques dels captadors solars fotovoltaics considerats: 
Silici monocristal·lí:  
Potència pic unitaria 185 Wp,  
Mida 1580 x 808 x 40 mm   
Superficie 1,27664 m2/u   
Habitatges 
Càlcul del consum diari d’acs.   
Consum de 28 litres/persona-dia a 60ºC 
Número de persones total habitatge: 
 2 habitacions 3 persones 
 3 habitacions 4 persones 
 4 habitacions 6 persones 
L’edifici té 6 habitatges de 2 habitacions, 9 habitatges de 3 i 9 habitatges de 4 
habitacions. 
En total 108 persones i 3.024 litres/dia. 
 
Elecció de la fracció solar anual 
D’acord al Decret d’Ecoeficiencia, que en aquest cas és la normativa més 
restrictiva, Badalona és zona climàtica III i per una demanda de acs inferior a 
5.000 l/dia i producció de acs amb gas, la fracció solar mínima exigida és del 50%  
Instal·lació de captadors solars tèrmics per la producció d'ACS 
Grup de captadors solars tèrmics instal·lats en la coberta de l’edifici, de 
inclinació 37,7° i amb orientació 36,5°E.  
Superfície de captació instal·lada = 32 m2 lliure d'ombres 
Acumulació total d'ACS solar = 2.730 litres 
Fracció solar anual = 50,7% 
Energia útil solar = 28.428 kWh/any 
Estalvi anual de 7.250 kgCO2 (emissions evitades pel consum del gas estalviat, 
rendiment caldera 80% i coef. emissions 204 grCO2/kWh) 

 
 

 
Biblioteca i Taller 
Càlcul del consum diari d’acs  
Per el càlcul del consum d’acs diari s’ha considerat una presència mitja de 100 
persones a la biblioteca, 10 artistes, 2 administratius i 4 dutxes al taller. 
Els consums considerats a 60ºC pels diferents usos són els següents: 
2 litres/persona-dia pels administratius i persones biblioteca 
15 litres/persona-dia pels artistes 
20 litres/dutxa-dia per el servei de dutxes. 
En total s’han considerat un total de 112 persones i un consum de 434 litres/dia. 
(pels càlculs s’ha considerat 43,4 persones a 10 litres/dia) 
 
Elecció de la fracció solar anual 
D’acord al Decret d’Ecoeficiencia, que en aquest cas és la normativa més 
restrictiva, Badalona és zona climàtica III i per una producció de acs amb 
elèctricitat per efecte Joule la fracció solar mínima exigida és del 70%  
 
Instal·lació de captadors solars tèrmics per la producció d'ACS. 
Grup de captadors solars tèrmics instal·lats en la coberta 
de l’edifici taller, de inclinació 19,7° i amb orientació 
36,5°E.  
Superfície de captació instal·lada = 10 m2 amb una pèrdua  
per ombres del 5%.  
Acumulació d'aigua individualitzada per la biblioteca i  
el taller  
200 litres per la biblioteca, 
200 litres pel taller 
Acumulació total d'ACS solar = 400 litres 
Fracció solar anual = 72,2% 
Energia útil solar =  5.807 kWh/any 
Estalvi anual de 3.769 kgCO2 (emissions evitades pel consum de l’electricitat  
estalviada, rendiment escalfador 95% i coef. emissions 649 grCO2/kWh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instal·lació de captadors solars fotovoltaics per la producció d'electricitat. 
Grup de 54 unitats de captadors solars fotovoltaics de Si monocristal·lí, 
equivalent a 69 m2 instal·lats en la coberta de l’edifici taller, de inclinació 
19,7° i amb orientació 36,5°E.  
Potència pic instal·lada de 10 kWp 
Superfície de captació instal·lada = 69 m2 amb una pèrdua per ombres del 5%.  
Energia elèctrica produïda = 12.400 kWh/any 
Estalvi anual de 20.924 kgCO2 (emissions evitades per l’electricitat produïda, 
coeficient de pas 2,6 kWh/kWhe i coef. emissions 649 grCO2/kWh). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
S’ha previst escomeses independents pel subministrament d’aigua a biblioteca, 
taller, aparcament i sistema contraincendis. 
 
El disseny de la xarxa és l’adequada per les instal·lacions d’aigua freda 
sanitària (AFS) i agua calenta sanitària (ACS), de manera que es pugui distribuir, 
de forma eficient i complint la normativa, l’aigua als diferents espais on es 
prevegi un cert consum. 
 
Normativa aplicable: 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) DB HS-4 (Document Bàsic Salubritat) 
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 
 
Consideracions del disseny de les instal·lacions: 
 
A l’edifici de la biblioteca s’han considerat tres lavabos amb servei de rentamans 
i WC per homes, dones i minusvàlids, una aixeta de servei per ús exclusiu dels 
treballadors del centre i aigüera, rentavaixelles i lavabos amb servei de 
rentamans i WC per la cafeteria. 
 
A l’edifici taller s’ha considerat quatre vestidors amb rentamans, WC i dutxa per 
ús privat dels residents, (dos d’ells son adaptats per minusvàlids), i dos lavabos 
amb rentamans i WC, homes-dones, per ús públic. 
Per l’aparcament, s’ha considerat només subministrament de AFS per un lavabo amb 
rentamans i WC i una aixeta de servei. 
 
Els cabals considerats pels diferents subministraments de AFS i ACS són: 
 rentamans    0,1 l/s 
 WC     0,1 l/s 
 dutxa     0,2 l/s 
 aigüera    0,2 l/s 
 rentavaixelles   0,2 l/s 
 aixeta servei   0,2 l/s 
 
Càlcul del cabal instantani. El cabal total instantani Qtot d’un tram s’obté per 
la suma dels cabals instantanis Qi dels diferents punts de consum situats aigües 
avall. 
  

Qtot = ∑ Qi  
 
Càlcul del cabal simultani. Pel càlcul dels cabals simultanis Qsim s’han 
considerat els coeficients de simultaneïtats, obtinguts a partir de la fórmula: 
 
  k= 1/√(n-1), sent n el número d’aparells subministrats  
  Qsim = Qtot x k 
 
Càlcul dels diàmetres de les canonades. En el càlcul dels diàmetres de les 
canonades d’AFS i ACS s’ha de considerar les velocitats màximes admeses en 
circuïts d’aigua, en general de 1,5 m/s o 2 m/s quan la distribució és per 
l’interior dels edificis, i que la pèrdua de càrrega lineal per fregament sigui 
inferior a 40 mm.c.a, per metre lineal de canonada. La fórmula que s’ha utilitzat 
és la següent: 
  DN = √((4000·Q)/(π·v)) 
 
  DN = diàmetre nominal en mm 
  Q = cabal d’aigua en l/s 
  v = velocitat de l’aigua en m/s 

CÀLCUL DE PERDUES DE RADIACIÓ PER OMBRES

H TALLER 19,3 metres
Hi (m) Hi - H (m) D (m) azimut º elevació º

1 31,2 11,9 46,0 120,0 14,5
2 30,6 11,3 54,0 104,0 11,8
3 32,6 13,3 54,0 100,0 13,8
4 28,3 9,0 61,0 87,0 8,4
5 28,3 9,0 48,5 62,0 10,5
6 21,5 2,2 50,0 47,0 2,5
7 29,6 10,3 51,0 23,0 11,4
8 29,6 10,3 31,5 18,0 18,1
9 29,6 10,3 22,0 -47,0 25,1
10 29,6 10,3 30,0 -82,0 19,0
11 29,6 10,3 52,0 -102,0 11,2
12 26,5 7,2 56,0 -107,0 7,3
13 31,2 11,9 71,0 -107,5 9,5
14 29,0 9,7 88,0 -120,0 6,3

BANDES
Porcions % ocupació coeficient % Pèrdues

D13 75% 0,22 0,165
D11 25% 1,26 0,315
C11 100% 0,37 0,37
B11 50% 0,03 0,015
C9 25% 1,05 0,2625
A7 25% 1,34 0,335
A5 75% 2,17 1,6275
A10 75% 0,02 0,015
B10 50% 0,1 0,05
B12 100% 0 0
C12 75% 0,03 0,0225
D12 25% 0,05 0,0125
D14 75% 0,08 0,06

TOTAL PÈRDUES % 3,25



 
 
Els resultats obtinguts han estat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. taula de la instal·lació d’aigua 
freda i calenta biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. taula de la instal·lació d’aigua  
freda i calenta taller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. taula de la instal·lació d’aigua  
freda de l’aparcament 

 
 

 
DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
La recollida d’aigües pluvials es realitza mitjançant l’evacuació de les pròpies 
cobertes degut al seu pendent i conduint aquesta aigua a unes boneres de recollida 
d’aigües distribuïdes al llarg de les cobertes, les quals condueixen l’aigua 
pluvial fins a la xarxa de sanejament corresponent. 
Superfície total de coberta en projecció horitzontal de l’edifici biblioteca és de 
1.733,02 m2. El nombre de buneres en funció de la superfície real de coberta 
per una superficie S > 500m2,correspon a una bunera cada 150 m2, el que fa un 
mínim de 12 buneres. 
Pel que fa a l’edifici taller de coberta en projecció horitzontal de 776,59 m2, el 
número de buneres haurà de ser com a mínim 6. 
En ambdós casos, el nombre de punts de recollida ha de ser suficient perquè no 
apareguin desnivells majors de 
150 mm i pendents màximes del 
0,5% i per evitar una 
sobrecàrrega excessiva a la 
coberta.  
Degut a la geometria de la 
coberta i a la profunditat dels 
canalons, es decideix 
dimensionar els punts de 
recollida com si es tractés de 
cobertes independitzades.  
En funció de la seva superfície i el número de buneres que exigeix la normativa en 
la Taula 4.6 de “Número de sumideros en función de la superfície de cubierta” del 
CTE DB HS5, en el cas de la biblioteca són 4 punts de recollida per coberta i en 
el taller són 4, 3 i 4 els punts de recollida per coberta, és a dir, un total de 
27. 
Un cop l’aigua pluvial és recollida per les buneres i conduïda a nivell de terra 
pels baixants, aquesta és transportada pels col·lectors fins a l’arqueta sifònica 
general de l’edifici on es mesclen tant les aigües pluvials com les residuals. 
Aquesta arqueta ha de ser sifònica ja que és aquí on es produeix la mescla 
d’aigües i s’ha d’evitar la transmissió de gasos d’una sortida a l’altra. 
Per a calcular el diàmetre nominal dels canalons i dels baixants, hem de definir 
el factor f de correcció segons la intensitat pluviomètrica (i) en  mm/h. 
La intensitat pluviomètrica de la zona on està situat l’edifici, a Badalona a 11,5 
quilòmetres al nord de la ciutat de Barcelona, s’obté de l’apèndix B de obtención 
de la intensidad pluviométrica” de la normativa CTE DB HS5. El resultat és i = 110 
mm/h 
 
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor de correcció: f = i/100 = 110/100 = 1,1 
 

G1 720 22 720 22
G2 360 18 360 18
G3 720 22 ns
G4 360 18 ns
G-F 835 22 720 22
F1 720 22 ns
F2 360 18 360 18
F-E 966 28 767 22
E-D 1.188 28 900 22
D1 720 22 720 22
D-C 1.365 28 1.126 28
C-B 1.555 28 1.221 28
B-A 1.660 28 1.398 28
B1 1.440 28 720 22
B2 720 22 ns

Cabal máxim 
simultani l/h

Pèrdua càrrega trams 
+desfavorables 

m.c.a.

BIBLIOTECA

Tram
DN (mm) DN (mm)Q (l/h)

AFS ACS

1.660

1,57

1.398

1,52

Q (l/h)

E1 835 22 720 22
E2 i E6 767 22 360 18
E3 i E7 720 22 ns
E4 i E8 360 18 ns

E5 835 22 720 22
E-B 1.086 28 831 22

D1 i D1' 1.022 28 ns
D2 i D2' 1.080 28 1.080 28
D3 I D3' 360 18 360 18
D4 I D4' 1.022 28 ns
D5 i D5' 1.080 28 1.080 28
D6 I D6' 360 18 360 18
D-C I C-C' 1.288 28 1.246 28

C-B 1.740 28 1.629 28
B-A 1.987 35 1.740 28

Cabal máxim 
simultani l/h

Pèrdua càrrega trams 
+desfavorables 

m.c.a.

TALLER

DN (mm)
Tram

AFS ACS

Q (l/h) Q (l/h)DN (mm)

1.987 1.740

5,29 5,13

C3 360 18
C2 720 22
C1 764 22
C4 720 22
C5 360 18
B-C 900 22
B1 360 18
A-B 965 28

Cabal máxim 
simultani

l/h

Pèrdua càrrega trams 
+desfavorables m.c.a.

AFS
APARCAMENT

Q (l/h) DN (mm)
Tram

965

0,40

Coberta S horitzontal 
real (m2)

S horitzontal 
normativa (m2)

Nº buneres

Biblioteca
Sc1 490,35 200 < S < 500 4
Sc2 269,61 200 < S < 500 4
Sc3 447,06 200 < S < 500 4
Sc4 526,00 S > 500 4
Taller
Sc5 330,71 200 < S < 500 4
Sc6 164,17 200 < S < 500 3
Sc7 281,71 200 < S < 500 4

ISOHIETA 50 
ZONA B 
INTENSITAT  
PLUVIOMÈTRICA (i) 110 mm/h 



 
 
Canalons 
Segons la taula 4.7 delDB-HS5 que defineix el diàmetre del canaló per un règim 
pluviomètric de 100 mm/h, els diàmetres nominals dels canalons, amb la 
corresponent correcció, seran els següents; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baixants d'aigües pluvials S’ha considerat el CTE i les Fitxes Tècniques 
d’Instal·lacions OCI. Els diàmetres seleccionats son els més restrictius i estan 
marcats en vermell. 
Pels càlculs segons CTE s’ha tingut en compte la longitud  
dels trams i per tal d'unificar totes les instal·lacions  
dels edificis, s’ha optat per incrementar el numero punts de recollida de la 
biblioteca, de 16 a 21, per a disminuir pendents i sobrecàrregues a la coberta i 
alhora per facilitar la posada en obra. 
El resultat és que hi haurà un total de 32 baixants, 21 per la biblioteca i 11 pel 
taller, tots ells de 80/90 mm de diàmetre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col·lectors d'aigües pluvials També s’ha tingut en consideració el CTE i les 
Fitxes Tècniques d’Instal·lacions OCI. Els diàmetres seleccionats son els més 
restrictius i estan marcats en vermell. 
Segons CTE el col·lector AB podria ser de diàmetre 125 mm, però per tal d’unificar 
s’ha considerat 160 mm. 
La sortida del col·lector ABCD va a l’entrada del dipòsit d'aigües pluvials. 
Els col·lector total Biblio+E i el col.lector total Taller connecten a la xarxa 
pública de sanejament. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
APROFITAMENT D’AIGÜES PLUVIALS 
Reg de una zona boscosa / enjardinada, mediterrània amb una àrea total de 5.000 
m2, ubicada en el terme municipal de Badalona amb una pluviometria anual de 905,7 
mm/any el 2011 (dades facilitades per IDESCAT). 
Les necessitats de reg les estimem segons la climatologia de la zona en 2 l/m2 amb 
30 dies de sequera. 
Necessitats:  2 l/m2 x 5.000 m2 x 30 = 300.000 litres de demanda anual. 
La mida del dipòsit la calculem en funció de les necessitats de reg i el període 
entre pluges que hem estimat en 30 dies. 
Dipòsit = 300.000 litres x 30 dies/365 dies = 24.657,53 litres. 
És recomanable que en el càlcul del dipòsit es tingui en consideració el volum 
útil, ja que no es d’utilització el volum mort del fons degut al alt contingut de 
sediments, per tant s’hauria de incrementar  un 15% a l’hora de determinar el 
dipòsit a instal·lar. 
24.657,53 + 15% = 28.356,15 litres implicaria un dipòsit de 30 m3 (mides estàndars 
de mercat).   
La capacitat de producció es molt més elevada que les necessitats: 
Disposem d’una superfície de recollida  de 1540,5 m2 de coberta dura inclinada amb 
un coeficient d’escorrentia de 0,8 
Producció d’aigua = 1,733,02 m2  x 0,8 x 905,7 l/m2 = 1.255.676,97 l que 
quadruplica las nostres necessitats.   
 
 
 
 

Descripció canaló
Superficie 
servida Ss 
canaló (m2)

f 
correcció

Superficie 
servida Ss 
corretgida 
canaló (m2)

Pendent %
Diàmetre 
canaló 
(mm)

Biblioteca

Ca 1 297,39 1,1 327,13 1% 250
Ca1-2 357,23 1,1 392,95 1% 250
Ca2-3 322,34 1,1 354,57 1% 250
Ca3-4 495,76 1,1 545,34 2% 250
Ca4 260,30 1,1 286,33 1% 250
Taller
Ca5 188,64 1,1 207,50 1% 200
Ca5-6 224,15 1,1 246,57 1% 200
Ca6-7 222,10 1,1 244,31 1% 200
Ca7 141,70 1,1 155,87 2% 200

Descripció 
col.lector

Ss corretgida al 
col.lector (m2) Pendent %

Diàmetre 
col.lector  
CTE (mm)

equivalencia 
m2 i aes OCI

Diàmetre 
col.lector  
OCI (mm)

Biblioteca
A 327,13 1% 160 411 150/160
B 392,95 1% 160 494 150/160
C 354,57 1% 160 446 150/160
D 545,34 1% 160 686 200
E 286,33 1% 125 360 150/160
AB 327,13 2% 160 288 150/160
ABC 720,08 2% 160 634 200
ABCD 1074,66 2% 250 946 200
total biblio+E 1906,32 2% 250 1678 300
Taller
F 207,50 2% 110 183 125
G 246,57 2% 110 217 150/160
H 244,31 2% 110 215 150/160
I 155,87 2% 90 137 125
FG 454,07 2% 160 400 150/160
HI 400,18 2% 125 352 150/160
total taller 854,25 2% 200 752 200

Descripció dels 
baixants

Descripció 
canaló

Nº 
baixants

Superficie 
servida 
(m2)

Diàmetre 
baixant CTE 

(mm)

equivalencia 
m2 i aes OCI

Diàmetre 
baixant OCI 

(mm)

Biblioteca

ba c1 Ca 1 4 81,78 63 72 80/90
ba c1-2 Ca1-2 4 98,24 63 86 80/90
ba c2-3 Ca2-3 4 88,64 63 78 80/90
ba c3-4 Ca3-4 5 109,07 63 96 80/90
ba c4 Ca4 4 71,58 63 63 80/90
Taller
ba c5 Ca5 3 69,17 63 61 80/90
ba c5-6 Ca5-6 3 82,19 63 72 80/90
ba c6-7 Ca6-7 3 81,44 63 72 80/90
ba c7 Ca7 2 77,94 63 69 80/90



AIGÜES RESIDUALS 
Dimensionem la instal·lació segons el DB-HS5 del CTE.  
Es tracta d'adjudicar  a cada tipus d'aparell les seves unitats de d’evacuació 
(UD) corresponents i els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions 
individuals (col·lector dels aparells) per un correcte funcionament d’ús; 
UDs que corresponen a cada tipus d’aparell (1 UD = 0,47 l/s). En el cas d’ús 
públic és: 
             
                  Diàmetre sifó 
  Tipus d’aparell  UD    i derivació individual 
    sanitari      (col·lector aparells) 
  Rentamans   2     mínim  40 mm 
  Inodor amb cisterna 5     mínim 100 mm  
  Aigüera de cuina  6     mínim  50 mm 
  Rentavaixelles  6     mínim  50 mm 
  Dutxes   4     mínim  50 mm 
 
Biblioteca 
Baixants residuals (CTE) 
Tenint en compte els UDs que cadascun dels baixants reben, els diàmetres mínims 
dels baixants residuals recomanats pel CTE són: 
  Br1, Br2, Br3, Br4 i Br6   63 mm 
  Br5       50 mm  
 
Col·lectors residuals (CTE) 
Diàmetres mínims dels col·lectors horitzontals tenint en compte el nombre màxim 
d'UDs i de la pendent adoptada, que ha estat del 2%: 
  C1, C2, C3, C4, C5, C6 i C1-2  diàmetre mínim de 50 mm 
  C2-3       diàmetre mínim de 63 mm 
  C3-4       diàmetre mínim de 75 mm 
  C4-5, C5-6 i Ctotal    diàmetre mínim de 90 mm 
 
Taller 
Baixants residuals (CTE) 
Tenint en compte les UDs que cadascun dels baixants reben, els diàmetres mínims 
dels baixants residuals recomanats pel CTE són: 
  Br7 i Br8     63 mm 
  Br9 i Br 10    75 mm 
  Br11     50 mm  
 
Col·lectors residuals (CTE) 
Diàmetres mínims dels col·lectors horitzontals tenint en compte el nombre màxim 
d'UDs i de la pendent adoptada, que ha estat del 2%: 
  C7, C8, C9, C10, C11 i C10-9    diàmetre mínim de 50 mm 
  C7-11, C8-7, C9-8 i Ctotal   diàmetre mínim de 90 mm 
 
Comprovació del compliment de les fitxes tècniques d’instal·lacions OCI. 
En aquest cas es tracta d'adjudicar el número d’aparells equivalents (ae) a cada 
tipus d'aparell sanitari i els diàmetres dels col·lector dels aparells en funció 
dels ae equivalents; 
   
 
 
 
 
 
 
         

  Tipus d’aparell    ae  Col·lector dels aparells 
    sanitari         
  Rentamans    1   mínim 32 mm 
  Inodor     1wc   mínim 100 mm  
  Aigüera de cuina   3   mínim 50 mm 
  Rentavaixelles   3   mínim 50 mm 
  Dutxes    3   mínim 50 mm 
 
Biblioteca 
Baixants residuals (OCI) 
Tenint en compte els aes que cadascun dels baixants reben i de si hi ha WC o no, 
els diàmetres mínims dels baixants residuals recomanats per l’OCI són: 
  Br1, Br2, Br3 i Br4    100/110 mm (CTE 63 mm) 
  Br5       60 mm (CTE 50 mm) 
  Br6       60 mm (CTE 63 mm) 
 
Col·lectors residuals (OCI) 
S’ha dimensionat els col·lectors horitzontals tenint en compte els aes i la 
pendent adoptada, que ha estat del 2%: 
  C1, C2, C3, C4 i C1-2  diàmetre mínim de 150/160 mm (CTE 50 mm) 
  C5 i C6    diàmetre mínim de 100 mm (CTE 50 mm) 
  C2-3      diàmetre mínim de 150/160 mm (CTE 63 mm) 
  C3-4      diàmetre mínim de 150/160 mm (CTE 75 mm) 
  C4-5, C5-6 i Ctotal   diàmetre mínim de 150/160 mm (CTE 90 mm) 
 
Taller 
Baixants residuals (OCI) 
Tenint en compte els aes que cadascun dels baixants reben i de si hi ha WC o no, 
els diàmetres mínims dels baixants residuals recomanats per l’OCI son: 
  Br7 i Br8    100/110 mm (CTE 63 mm) 
  Br9 i Br10    100/110 mm (CTE 75mm) 
  Br11     60 mm (CTE 50mm) 
  
Col·lectors residuals (OCI) 
S’ha dimensionat els col·lectors horitzontals tenint en compte els aes i la 
pendent adoptada, que ha estat del 2%: 
  C7, C8, C9, C10 i C10-9  diàmetre mínim de 150/160 mm (CTE 50 mm) 
  C11     diàmetre mínim de 100 mm (CTE 50 mm) 
  C7-11, C8-7, C9-8 i Ctotal diàmetre mínim de 150/160 mm (CTE 90 mm) 
 
Un cop comprovat, sempre s'escollirà aquells valors que garanteixin l'acompliment 
d'ambdues normatives. 
 
CLIMATITZACIÓ 
Es planteja una instal·lació de climatització independent per edifici: biblioteca 
i taller amb un sistema de bomba de calor elèctrica reversible aire-aigua d’alt 
rendiment i fluid refrigerant ecològic R-410a. 
Distribució del calor i fred per terra radiant amb cabal variable d’agua glicolada 
a 30/35ºC a l’hivern i a 15/18ºC a l’estiu. 
Aquest sistema proporciona un gran confort en espais de grans volums. 
 
 
BIBLIOTECA I TALLER 
Potències biblioteca:  
Superfície a climatitzar 1.200 m2 
 
1.200 m2 x 105 W/m2 = 126 kW calefacció 
1.200 m2 x 95 W/m2 = 114 kW refrigeració 



 
Potències taller:  
Superfície a climatitzar 955 m2 
 
955 m2 x 128 W/m2 = 122,2 kW calefacció 
955 m2 x 95 W/m2 = 90,7 kW refrigeració 
 
Encara que la potència demandada de la biblioteca i el taller no és exactament la 
mateixa, s’ha volgut unificar el model de màquina per tal d’optimitzar el disseny 
de instal·lació. el manteniment i els recanvis.  
BC elèctrica reversible marca CARRIER model 30RQS120. 
Potència calorífica igual a 114,6 kW i COP=3,1 amb temperatura de condensador 
40/45ºC i 7ºC de temperatura exterior.  
A la temperatura de servei de 30/35ºC la potència de la màquina es veurà 
incrementada fins a  124,3 kW i COP=3,36. 
Potència frigorífica igual a 112,4 kW i EER=2,71 amb temperatura d’evaporador 
12/7ºC i 35ºC de temperatura exterior. A la temperatura de servei de 18/15ºC la 
potència de la màquina es veurà incrementada fins a 136,6 kW i EER=3,3. 
Mides: 2071x 2278 x 1329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTILACIÓ 
Biblioteca 
La qualitat de l'aire interior es garanteix mitjançant ventilació creuada. La 
configuració de la gran coberta permet obrir, a distàncies pròximes entre elles, 
obertures que estiguin en façanes oposades, tal i com especifica el CTE-DB-HS-3. 
Els detectors de CO2 s'encarreguen de permetre l'entrada de l'aire exterior quan 
sigui necessari. En cas de no aconseguir els nivells mínims de confort mitjançant 
ventilació natural, s'ha instal·lat un sistema secundari de ventilació mecànica 
compost per quatre unitats de tractament d’aire (UTA) de baixa velocitat, capaç de 
vehicular un total de 13.300 m3/h amb, filtre de partícules, bateria de calor i de 
fred,  humidificador i free-coolig. 
Tot el sistema esta controlat per sonda de control de nivell de CO2, per garantir 
una òptima qualitat d’aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller 
Sistema de ventilació mecànica compost per dos unitats de tractament d’aire (UTA) 
de baixa velocitat, capaç de vehicular un total de 4.750 m3/h amb, filtre de 
partícules, bateria de calor i de fred, humidificador i free-coolig. 
El sistema esta controlat per temporitzador i per sonda de control de nivell de 
CO2,per garantir una òptima qualitat d’aire. 
 

BIBLIOTECA UTAs (m3/h) UTAs Model/mm 
Zona bar 1.700 G02 (806x570x2.444) 
Multimèdia 2.400 G03 (806x710x2.444) 

Infantil 3.200 G03 (806x710x2.444) 
General 6.000 G06 (1.290x950x2.444) 

TALLER UTAs (m3/h) UTAs Model/mm 
Zona taller 750 G02 (806x570x2.444) 
Sala d’actes i 
exposició 4.000 G04 (1.065x770x2.444) 

116 
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124 
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80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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15. Documentació gràfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


