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Terra radiant

Contra incendis

Sector d'incendi
Recorregut d'evacuació

Sanejament

Colector

Ventilació

Impulsió
Retorn

Instal·lacions contra incendis

Detector

Pulsador

Extintor

Boca d'incendi

Colector

Il·luminació artificial

Enllumenat puntual

Projector

Colector general

UTA

Conductes d'aire. Impulsió
Conductes d'aire. Retorn

Climatització

Font d'Energia

Energia Geotèrmica

ZONA: Habitatge

Tipus de forjat: 
Cantell del forjat: 

Pes propi: 
Càrregues permanents: 

Sobrecàrregues d'ús:
Sobrecàrregues de neu:

TOTAL MAJORAT: 10.63 KN/m2

ZONA: Museu ZONA: Escola

Tipus de forjat: 
Cantell del forjat: 

Pes propi: 
Càrregues permanents: 

Sobrecàrregues d'ús:
Sobrecàrregues de neu:

TOTAL: 8.45 KN/m2

CP totals: 

SU totals:

Tipus de forjat: 
Cantell del forjat: 

Pes propi: 
Càrregues permanents: 

Sobrecàrregues d'ús:
Sobrecàrregues de neu:

TOTAL: 15.94 KN/m2

SU totals:

CP totals: 

Compressió
Tracció

Compressió
Tracció

PROCÉS CONSTRUCTIU D’ESTINTOLAMENT

Es fixa el costat "femella" de l'última safata
amb una patilla cargolada al soport directe

Es col·loca una nova safata sobre l'última

Es plega el costat "mascle" al voltant del plec
"femella" , engatillant les dos xapes entre si

Doblem el plec horitzontal en vertica

PROCÉS PER EXECUTAR JUNTA ALÇADA DE DOBLE ENGATILLAT

Coberta     conduct espesor resist. tèrmica transmitància
       [U=1/r]

Encavellada de fusta
Coberta de teula àrab
a salt de garsa

       U=1,40W/m2K

U=1,40W/m2K>0,41W/m2K NO CUMPLEIX

Coberta     conduct espesor resist. tèrmica transmitància
       [U=1/r]

Encavellada de fusta
Contraxapat de fusta d'avet λ=0,03 e=0,10
Barrera de vapor λ=0,3 e=0,01
Llana de roca λ=0,04 e=0,10
Làmina impermeable
Làmina de zinc λ=110 e=0,01

       U=0,23W/m2K

U=0,23W/m2K>0,41W/m2K CUMPLEIX!

PAS 1 - Enderroc pel futurs daus de formigó
          - Construcció daus de formigó

PAS 3 - Col·locació jàssera metàl·lica recolçada als daus de formigó
          - Retacar amb morter sense retracció

PAS 4 - Desmuntatge de la paret de càrrega
          - Retirada puntals i passadors

PAS 5 - Col·locar jambes
          - Retacar amb morter sense retracció

PAS 2 - Col·locació dels passadors
          - Apuntalament

PAS 0 - Replanteig

PROCÉS PER EXECUTAR JUNTA ALÇADA DE DOBLE ENGATILLAT

PAS 1 - Enderroc pel futurs daus de formigó
          - Construcció daus de formigó

PAS 3 - Col·locació jàssera metàl·lica recolçada als daus de formigó
          - Retacar amb morter sense retracció

PAS 4 - Desmuntatge de la paret de càrrega
          - Retirada puntals i passadors

PAS 5 - Col·locar jambes
          - Retacar amb morter sense retracció

PAS 2 - Col·locació dels passadors
          - Apuntalament

PAS 0 - Replanteig PAS 1 - Enderroc pel futurs daus de formigó
          - Construcció daus de formigó

PAS 3 - Col·locació jàssera metàl·lica recolçada als daus de formigó
          - Retacar amb morter sense retracció

PAS 4 - Desmuntatge de la paret de càrrega
          - Retirada puntals i passadors

PAS 5 - Col·locar jambes
          - Retacar amb morter sense retracció

PAS 2 - Col·locació dels passadors
          - Apuntalament

PAS 0 - Replanteig
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7.4 TECTONICITAT

Estructura     1:150
Construcció     1:150
Instal·lacions     1:150

Es donarà compliment al document HS-3 del CTE i al RITE. A continuació es descriuen els criteris que es 
consideraran en el projecte:
La renovació d’aire interior amb aire exterior filtrat es garanteix amb un sistema de conductes de ventilació. Per 
minimitzar les pèrdues energètiques s’implanta uns recuperadors de calor que cedeixen part del calor interior 
a l’aire filtrat exterior. 

Aquest, ha de complir unes característiques especifiques donades pel terme IDA. 
El nostre edifici entre en la categoria de IDA 2 que comporta una aportació d’aire de12,5l/s per persona. L’únic 
espai que no entra en aquesta categoria és el bar que té un IDA 3, amb una aportació de 8l/s per persona.

En els espais de serveis com els banys, la cuina de l’habitatge del mossèn i les sales d’instal·lacions es col·locaran 
uns extractors mecànics en els quals no s’instal·laran recuperadors de calor.  La ventilació forçada d’aquests 
espais s’activa automàticament quan s’encenen els llums dels lavabos mentre que els fums procedents de la 
cocció d’aliments s’extreuen mitjançant campanes extractores. 

Quan el sistema de climatització sigui per conductes d’aire, el mateix sistema fa la renovació d’aire. Quan sigui 
per terra radiant, s’ha de complementar amb un sistema de ventilació.

VENTILACIÓ

Es donarà compliment al document HE-3 del CTE. A continuació es descriuen els criteris que es consideraran 
en el projecte:

IL·LUMINACIÓ

El disseny de l’edifici garanteix la llum natural als 
espais servits, reduint el consum de llum artificial 
i així també baixant les càrregues internes. Per 
aconseguir la major quantitat i qualitat de llum 
natural s’han utilitzat les següents estratègies:

Patis. S’ha recuperat el pati medieval original 
garantint així llum natural tant als espais servits 
com als servidors.
Coberta. ES fan jocs de cobertes per aconseguir 
altres entrade de llum.
Canvis topogràfics. En la sala de conferències,  
l’estratègia per a que entri llum natural és aprofitar 
el desnivell de 2m d’altura per guanyar altura i que 
entri llum natural per la part superior d’una de les 
façanes. Aquest volum no té impacte per se en 
l’entorn ja que s’aprofita l’espai inferior residual de 
l’escalinata per albergar aquest cos.

[ IL·LUMINACIÓ NATURAL ]

El criteri d’il·luminació dels espais és: 
 En les zones de pas i de comunicació   
vertical s’ utilitza el sistema LuxSense per  
aprofitar la llum natural [regula de forma automàtica 
el flux lluminós aportat].
 En les zones de servei s’utilitza el sistema 
ActiLume per detectar la presència de persones.  
 En els locals tècnics la il·luminació es realitza 
mitjançant làmpades fluorescents compactes i de 
consum reduït.
 En tot l’edifici hi ha el sistema d’il·luminació 
d’emergència. Aquest és explicat amb més detall 
a l’apartat SUA 4-Enllumenat d’emergència del 
mòdul de Contra Incendis. Només mencionar que 
aquest sistema té la instal·lació fixa i està previst 
de la seva pròpia font d’energia en cas de fallida de 
l’alimentació general.  

[ IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL ]

ACCÉS
La connexió amb la xarxa de subministrament elèctric pel equipament es fa pel carrer de Don Bosco, on hi ha 
el comptador. 
La connexió amb la xarxa de subministrament elèctric per l’habitatge del mossèn es fa per la Plaça de 
l’Ajuntament, on hi ha el comptador. 
DISTRIBUCIÓ
Per les dimensions de l’equipament es fan 6 ramificacions per a 6 quadres. 1 quadre és per la climatització i la 
resta per l’electricitat i lluminària de les diverses àrees.  Aquells quadres que distribueixin l’electricitat a diverses 
plantes se’ls proveeix d’un subquadre a cada planta. 

ELECTRICITAT

DIAGRAMA DE TRACCIÓ-COMPRESSIÓ DE LA COBERTA DE L’ESGLÈSIA

BIGA DE FUSTA ORIGINAL SENSE MANIPULAR

DIAGRAMA DE TRACCIÓ-COMPRESSIÓ DE LA COBERTA DEL PALAU

BIGA DE FUSTA ORIGINAL MANIPULADA

BIGA DE FUSTA NOVA

Aquesta manipulació consisteix en:

Canvi del sentit de pendent
[2 de les cobertes del palau canvien la seva pendent. 
La pendent passa d’expulsar l’aigua a fora del pati a 

expulsarla cap a l’interior]

TRACTAMENT DE LES BIGA DE FUSTA


