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_SISTEMA: AIGUA SANITARIA
 Es centralitzen els equips (caldera, intercanviador ACS solar, dipositi de ACS...) a les sales de instal.lacions de les  noves estructures repartides entre planta baixa (calderes i intercan-
viadors) i planta subterranea (dipòsits). Des d’allà es ramifiquen amb un esquema d’arbre cap a les zones humides de l’edifici. 
A coberta es localitzen els col.lectors solars de tub buit per ACS i terra radiant. 

_SISTEMA: SANEJAMENT
 Es fa una sectorització entre aigües grises que es reutilitzaràn per abastir  inodors i aixetes de neteja; i aigües residuals que es llençaràn a la xarxa de sanejament de la ciutat. 
  Els desaigües baixen per les noves estructures sempre al costat de les zones humides i les comunicacions verticals, fins al col.lector de cada una d’elles que les uneix amb el diposit 
d’aigues grises per ser tractades o amb la xarxa de sanejament respectivament. 
 En el cas de la zones que treballen en una sola planta aniràn directament al col.lector

_ZONE HUMIDES
Sempre aniràn situades en l’espai de les noves estructures ja que es tracte d’un programa fixe. Això simplifica la instal.lació.

_SIECTORITZACIÓ
 La sectorització es fa per programa i nau, es a dir cada programa diferent (creació, entrenament, exhibició, centre civic, residencia...) es un sector d’incendis, de superficie menor a 
2500m2 i tancaments de resistència al foc EI120 segons indica el CTE per edificis de pública concurrencia. Els tallers i el magatzem del centre formaràn un sector difernciat al tractarse 
de locals de risc especial.

_EVACUACIÓ. FRANGES
 Es tracte d’un edifici principalment en planta baixa, a excepció de les franges on podem tenir fins a 3 pisos. Els punts d’evacuació per tant corresponen a les noves estructures 
projectades . Com que el recorregut d’evacuació té una alçada inferior a 12m no son necessàries escales protegides.

_EVACUACIÓ. DISTÀNCIA
La distància fins el punt d’evacuació en cada sector d’incendis no es superior a 50m desde cap lloc de l’edifici (ja que sempre tindrem 2 recorreguts possibles), com exigeix el CTE.

_ESPAI AÏLLAT. NIVELL CONFORT 1
 L’envolvent del tancament de l’edifici coincideix amb la tèrmica. Per tant tot el contenidor està aïllat amb una capa interior que millora les condicions tèrmiques de l’edifici i permet 
que l’espai sense climatitzar (naus) tingui un confort millor que l’exterior. 

_ESPAI SEMI-CLIMATITZAT: NIVELL DE CONFORT 2
 Deguts al programa les sales d’entrenament no necessiten climatització a l’hivern però s’ha de preveure una climatització extra a l’estiu. La coberta practicable permet la ventilació 
creuada que millora les condicions tèrmiques i per tant la climatització activa en aquests espais funcionarà puntualment.

 
_ESPAI CLIMATITZAT_NIVELL DE CONFORT 3

 Només es climatitzen els espais de compartimentació de sales. El sistema principal és terra radiant amb bomba de calor (escalfa a l’hivern i refrigera a l’esitu) utilitzant aigües pluvials 
i col.lectors solars de tub buit per escalfar l’aigua. Els equips estàn situats en Planta baixa i planta soterrani (igual que el sanejament) i es reparteixen a través de l’edifici amb un 
sistema de branca.

_CAPTACIÓ DE LLUM NATURAL
Amb el nou sistema de coberta, introduim un gran lluernari que ens permetrà aconseguir una il.luminació optima per les activitats que alberga l’edifici, ja que il.luminar per façana es 
complicat donades les dimensions de l’edifici. 
 

_IL.LUMINACIÓ DIRECTA SALES ENTRENAMENT
 Les sales d’entrenament queden il.luminades directament pels lluernaris de la coberta, al igual que la zona pública. Igualment les obertures en façana ajuden en aquesta 
il.luminació. Els espais de circulació col.lindants a aquets espais quedaràn il.luminats a través dels mateixos. 

_IL.LUMINACIÓ NATURAL INDIRECTE
Les sales fixes (aules, bucks, tallers...) no poden tenir una il.luminació directe. S’il.luminaràn a través del tancament de U-glass de les grans sales d’entrenament que filtren una 
il.luminació més difosa.
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