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Càrrega sobre placa alveolar 10,47 KN/m2

Càrrega sobre jàssera de formigó (10,47+pp) 17,65KN/m2
Acció càrrega repartida (cp+cv) q=105,05KN/m 

Amb el plantejament de tenir una coberta continua amb la plaça i per seguir amb el 
criteri estructural, de la combinació de peces industrialitzades, es proposa fer el cobri-
ment de la coberta lleugerament inclinada, amb plaques alveolars de e:30cm, amb jàsse-
res i pilars de formigó armat fets in situ.
Per trencar l'excessiva llum del punt on la geometria creix, es proposa un pòrtic central 
per poder seguir amb la mateixa tipologia de placa alveolar.
Caldrà una excavació d'uns 1,7m de la cota de nivell més baixa, i fent un salt de 3,5m 
des de el més alt, per tant apareixen dos murs de contenció perimetrals que també 
formen l'estructura de tancaments.
La resta de pilars i jàsseres, preparen el suport de les plaques en tot el seu perímetre, 
formant una cornisa per una banda, i el lucernari per l'altra.

Com a criteri general per les instal·lacions, s'uneixen els 
edificis de dos en dos, fent que comparteixin l'espai de 
maquinària dels compressors de la bomba de calor per 
aerotèrmica, buscant un espai intermedi, exterior o semi 
exterior, que faciliti el repartiment de línies i conductes d'aire 
cap als diferents espais.
L'opció presa quant a clima, és que la producció d'aire calent i 
fred s'obtingui per mitjà de bombes de calor aerotèrmiques 
situades en aquests espais. Captant l'energia de l'aire exterior 
i cedint-la al líquid refrigerant, produint un estalvi del 75% 
d'energia elèctrica.
Es col·loca un terra radiant per escalfar els edificis i per 
refrigerar-los també, combinats amb la ventilació natural 
forçada, amb recuperadors intercanviadors de calor, també 
així aprofitant aquest sistema per climatitzar aquest aire com 
a suport del terra radiant.
Les sales de màquines s'hi incorpora un acumulador per 
garantir aigua a temperatura, produïda per diferents tipus de 
font, sigui amb plaques sigui amb la bomba de calor, uns 
hidrokits impulsen aquesta aigua als col·lectors que tindran la 
funció de fer el repartiment cap als diferents circuits de no 
més de 25 m2 i tampoc més de 12 per col·lector.

La renovació de l'aire

El RITE obliga a renovar mecànicament l'aire interior amb 
l'aire exterior filtrat, es proposa un sistema basat en recupera-
dors de calor, aquests capten i filtren l'aire exterior i el 
barregen amb l'aire extret, donant una eficiència del 90% 
recuperant així gran part de la calor i del fred de l'interior.
Cabals exigits:
IDA 1-màxima qualitat de l'aire (20dm3/s x persona) a aules 
centre cívic i formació.
IDA 2-mitja qualitat de l'aire (12,5dm3/s persona) biblioteca, 
oficines
IDA 3-Baixa qualitat de l'aire (8dm3/s persona) cafeteria, sala 
d'actes, sala exposicions i llocs comuns.

Planta coberta e:1/200 forjat unidireccional

Planta fonamentació e:1/200 

Secció longitudinal e:1/100 

Planta terra radiant e:1/200 

Planta ventilació  e:1/200 

Planta lluminàries e:1/200 

M=722,KN.m (el major a jàssera) 
d=700mm    bxh= 70x50cm  4f≤L/250=  0,014≤0,033
Armat màxim de la jàssera As=3540mm2 (11 rodons 
dàmetre 20mm)
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