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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA
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INSTAL·LACIONS

S [ESTRATÈGIES CLIMÀTIQUES]

[GESTIÓ DE L’AIGUA]

[IL·LUMINACIO I CAPTACIO SOLAR]

[INCENDIS]

Bomba de calor + recuperador

Conducte de retorn de 
xapa metàl·lica aïllada 
amb difussors

Conducte d’impulsió de 
xapa metàl·lica aïllada 
amb difussors

Es considera que pel seu programa interior, s’hauran de climatitzar els edificis 3, 4, 5 i 7, mentre que a les naus 6 i 8 s’haura de garantir solament 
la ventilació i renovació d’aire. El sistema de climatització serà d’aire-aire amb bomba de calor i recuperador tèrmic. La maquinària es col·locarà a 
les plantes baixes, i soterrani en el cas dels edificis 3-4, i es distribuirà amb conductes de xapa metàl·lica aïllada amb difussors. Els conductes 
d’impulsió aniran penjats del sostre, mentre que els de retorn aniran per la part inferior per a optimitzar el sistema.

Es projecta una instal·lació de recollida d’aigües pluvials dins de l’àmbit, tant en cobertes, 
com als jardins (amb sistemes de drenatge sostenible), que s’emmagatzemarà a uns dipòsits 
situats al soterrani de l’edifici 3 per a la seva posterior reutilització. Les aigües fecals i les 
pluvials sobrants, s’evaquaran separadament cap a la xarxa general amb dues escomeses a 
la Rambla Prim.

Mitjançant la instal·lació d’un grup de pressió es bombejaran les aigües de reg, emmagatzemades 
als dipòsits del soterrani. L’escomesa d’aigua potable també es farà per la banda de la 
Rambla Prim.

ESTAT ACTUAL CLIMÀTIC
- Aïllament tèrmic insuficient
- Il·luminació natural insuficient
- Ventilació natural insuficient
- Sistemes de climatització insuficient

PROPOSTA CLIMÀTICA
- Trasdossat amb aïllant dels tancaments
- Noves obertures i creació d’un nou pati
- Noves obertures per a permetre la ventilació creuada
- Nou sistema de climatització zonificat

ESTIU

HIVERN

PROTECCIÓ SOLAR ESTIU
- Vegetació trepadora 
caduca a les façanes de 
vidre encarades a sud

- Aïllament de tancaments

VENTILACIÓ NATURAL
- Noves obertures i un nou 
pati permeten la ventilació 

creuada dels interiors

SISTEMES ACTIUS
- Climatització mitjançant 

sistemes d’aire acondicionat 
aire-aire amb bomba de 

calor

Xarxa general d’aigües fecals

Xarxa general d’aigües pluvials

Aigües pluvials

Aigües fecals

Dipòsits d’aigües pluvials

RECOLLIDA I EVAQUACIÓ ABASTIMENT I CONSUM

SISTEMA CLIMATITZACIÓ

Aigües pluvials

Aigua potable

Xarxa general d’aigua potable

Dipòsits d’aigües pluvials

Bomba de pressió

CAPTACIÓ SOLAR

SEGURETAT CONTRA INCENDIS

Panells fotovoltaics

Columna

Sortida d’emergènciaEXIT

H

Sector independent

Hidrants exteriors

Recorreguts màxims

Focus

CT, inversor, 
bateries i reguladors

ILUMINACIÓ EXTERIOR

Sobre els edificis 3 i 4 es colocarà una instal·lació de 
panells solars fotovoltaics d’alt rendiment que abastiran 
l’energia elèctrica necessària al CEA. Aquests panells 
es coloquen dirigits cap a sud, i lliures de qualsevol 
obstacle que pogués fer ombra, per tal d’optimitzar el 
seu rendiment.

Aprofitant la volumetria del projecte, es disposa una sèrie de focus anclats a les pròpies 
edificacions, que juntament amb les columnes instal·lades, crearan la llum artificial necessària 
per l’àmbit, que es calcula d’uns 15 lux per a garantir la seguretat d’utilització. S’haurà de 
garantir una llum uniforme i ben dirigida per a evitar la contaminació lumínica, i la pèrdua 
de recursos. Els productes exemple escollits són la columna Exelia Column, i els focus Olivio 
Universal, de la casa Selux.

EXELIA COLUMN OLIVIO UNIVERSAL

NORMATIVA CONTRA INCENDIS
- CTE-DB-SI i Reglament de la seguretat contra incendis en establiments industrials. Els objectius d’aquests documents és el de reduir a límits 
acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici pateixin lesions derivats d’un incendi accidental, com a conseqüència del projecte, construcció, 
ús i manteniment. Es prenen les restriccions per a edificació d’ús docent i pública concurrencia de h<15m
SECTORS D’INCENDIS
El projecte es divideix en 8 sectors, un per cada nau tancada i un per cada sòcol de nova construcció
RESISTENCIA AL FOC
Portes ascensors E-30 / Cobertes i façanes EI60 / Portes EI230C5 / Parets i sostres EI90 / Elements estructurals R90 / Recintes risc 
especial R120. Les naus existents, estan construïdes amb materials poc ignífugs, i la major part compleixen la normativa. En casos on calgui, 
s’aplicarà una capa de pintura intumescent o vermiculita, fins garantir una RF120.
RECORREGUTS D’EVAQUACIÓ
Plantes d’una única sortida: alçada d’evaquació < 28m, longitud del recorregut < 25m.
Plantes de 2 o més sortides: longitud màxima de recorregut 50m.
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
Extintors portàtils (cada 15m), boques d’incendis, instal·lació automàtica d’extinció, Hidrants exteriors (2.000m2<sup<10.000m2), bies, alarmes, 
pulsadors, llums d’emergència i detectors de fum

EXIT

EXIT

EXIT

21 m

30 m

31 m

20 m

20 m

21 m

17 m

11 m

17 m

25 m

25 m

15 m

17 m

EXIT

H

H

H

H

H

H

H


