Nou Complex Esportiu i Cultural a Vallcarca
Sergi Azorín Fernández
PROJECTE FI DE GRAU
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Barcelona - Escala 1:15000

1900 - Hostal la Farigola

1903 - Horta passa a formar part de la ciutat de Barcelona

1923 - Inauguració del viaducte

1936 - La zona creix gràcies a la connexió

El barri es desenvolupa

Vallcarca era una àrea d'estiueig petanyent a la parròquia de Sant Genís
dels Agudells, al municipi de Sant Joan d'Horta

Es va proposar construïr el Viaducte per tal de millorar la connexió entre el
turó del Coll i el centre de la ciutat

El viaducte, que inicialment va ser projectat amb ferro, es va construïr
amb formigó armat, tècnica pionera a la Catalunya de l'època

Un cop construït el Viaducte es va obrir el trànsit per la riera, donant com
a resultat l'actual Avinguda de Vallcarca

La construcció del pont, la urbanització de la zona i l'obertura al trànsit
van suposar la fi de l'aïllament del barri

1. Situació, el Barri i la seva història - Escala 1:15000
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Plànol de situació - Escala 1:5000

Continuïtat del camí dels tres turons
Connexió del Turó del Putxet

Solars buits integrats a la xarxa urbana destinats a ús residencial
Superfície lliure residencial integrada a la xarxa urbana: 9.638,59 m2 > Superfície residencial segons cadastre a l'àrea d'intervenció : 5.157 m2

Equipaments relacionats amb l'educació en un radi d'1 km de l'àrea d'actuació
Escoles bressol
Educació primària i secundària
Educació superior
Equipaments culturals

2. Situació, els factors - Escala 1:5000
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3. Terreny i connexions - Escala 1:1000
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Jardins de Maria Baldó

Mitgera i camp de bàsquet

Jardins de Manuel Blancafort

4. Estat Actual
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Jardins dels Arabescos i Viaducte

Casa Junyer Canals

MANIFEST DELS VEÏNS DEL BARRI
"Volem defensar un barri sostenible, socialment just, verd, amb comerç de proximitat, amb espais públics per a tothom, on tothom si senti
còmode i a gust. Un barri on puguin jugar i créixer els nostres fills i filles, un barri amable on els nostres nets i netes i els nostres avis i avies
puguin passejar i també amb equipaments. Un barri com el que havia sigut abans Vallcarca. Un barri encara millor del que havia sigut."

Generar espais de trobada al barri

Connectar els diferents nivells
adaptant la topografia existent

Donar continuïtat a l'espai públic

5. Les estratègies de projecte
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Respectar els elements existents
integrant-los amb la proposta

Plaça Mons +125

Jardins de Maria Baldó +115

Viaducte Vallcarca +122

Carrer Bécquer +112

6. Emplaçament - el Projecte urbà - Escala 1:200
Avinguda Vallcarca +105
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Avinguda Vallcarca +103

7. Vista de l'espai públic - Avinguda Vallcarca
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Plànol d'emplaçament - Escala 1:400
8. Emplaçament - el Projecte urbà - Escala 1:400
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9. Vistes del passeig i entrada al Poliesportiu
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Al tractar-se d'un edifici format per dos equipaments amb uns usos força variats
s'han establert una sèrie de relacions entre espais d'ús comú per tal de
connectar de la manera més natural possible les dues parts del programa.
Partint d'aquesta base, es disposen en un punt central la cafeteria i
l'administració del complex treballant conjuntament un equipament amb l'altre,
i establint així el nexe d'únió.

Relacions del programa

Poliesportiu

pis

Estratègies del programa

p
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La disposició de la resta del programa s'efectua a banda i banda de l'espai de
distribució, que canvia de direcció al passar del centre cultural al poliesportiu.
Les estances de major dimensió i que necessiten una il·luminació natural i
connexió amb l'espai públic es situen a la part exterior de l'edifici

po

USUARIS: gent del barri amb ganes de fer esport | alumnes d'escoles properes que manquen d'instal·lacions esportives | equips
propers de diverses modalitats esportives (bàsquet, vòlei, fútbol sala...) | treballadors del centre, així com monitors, entrenadors,
personal de manteniment i neteja, personal de seguretat

sa
rve

is

Centre Cultural

se

serveis
USUARIS: grups de joves del barri | alumnes d'escoles de diferents modalitats artístiques de la zona | gent del casal d'avis del barri
|col·lectius minoritaris que necessitin un lloc de reunió | infants i monitors de casals d'estiu propers a l'àrea | personal de
manteniment i neteja, personal de seguretat | artistes independents que necessitin un espai on exposar
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Espai públic i zones comuns

ca
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En quan a les relacions interiors dels diferents espais, el centre cultural s'ha
plantejat de tal manera que les estances poden arribar a ser multifuncionals
depenent de les necessitats del moment, així, les sales d'exposicions són obertes
per a que, en cert punt, poden utilitzar-se com a exposició de treballs executats
a les aules taller annexes a aquest espai o com a espai previ d'entrada a un
event localitzat a la sala d'actes.
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vestuaris

Al Poliesportiu, els vestuaris funcionen de tal manera que l'accés a la piscina es
fa directament, per tal de no haver de passar pels espais de distribució general
amb els peus molls. Aquests espais de distribució disposen de zones d'estada
prèvies a les sales d'activitats dirigides.

USUARIS: persones que passegin per la zona| infants d'escoles properes que necessitin una àrea d'esbarjo al acabar les classes |
grups d'amics que necessitin un punt de reunió | persones que practiquen esport a l'aire lliure | personal de la cafeteria i
administració del centre

10. El Programa
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Planta Baixa - Escala 1:200

Secció per la vall | cafeteria i administració - Escala 1:200

11. Nivell Av. Vallcarca - Planta Baixa - Escala 1:200
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Planta Soterrani - Escala 1:200
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Secció Poliesportiu | Pista i piscina - Escala 1:200
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12. Nivell sota rasant - Planta Soterrani - Escala 1:200
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Planta Primera - Escala 1:200

Secció per la vall | Centre cultural - Escala 1:200

13. Nivell intermig - Planta Primera - Escala 1:200
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Planta Segona - Escala 1:200
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14. Nivell C/ Bécquer - Planta Segona - Escala 1:200
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15. Vistes interiors

Nou Complex Esportiu i Cultural a Vallcarca
PROJECTE FI DE GRAU - UPC Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tribunal Alfred Linares, Karin Hofert, Maria Assumpció Alonso, Oriol Pons

C01

C02

C03

C04

C05
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C07

F01
C08
F02
F03

C - COBERTA

IN - INTERIOR

F01. Remat de la gelosia ceràmica de façana d'acer galvanitzat
amb acabat mate color gris antracita

C01. Formació de pendents de formigó cel·lular
C02. Barrera de vapor e: 3 mm

IN01. Perfils metàl·lics en U a mode de travessers per generar la
cambra bufa

F02. Peça ceràmica conformada a mida, amb unes dimensions de
100 x 13 x 15 cm a mode de gelosia de façana

C03. Aïllament tèrmic de llana mineral soldable e: 10 cm

IN02. Reixa d'alumini per a la ventilació de la cambra bufa

C04. Làmina impermeable de betum modificat amb elastòmer
amb feltre de polièster reforçat e: 3,5 mm

IN03. Làmina impermeable

C09

F03. Perfils tubulats de 45 x 45 x 3 mm que actuen com a muntants
de subjecció de la gelosia ceràmica de façana

C10

F04. Ancoratge de l'estructura de subjecció de la gelosia ceràmica
a forjat
F05. Ancoratge de dintell metàl·lic a forjat

E01

F04
F05

F06. Làmina impermeable a mode de “babero” per evitar
filtracions entre el marc de l'obertura i la fulla interior de façana

C05. Grava de cantell rodat de dimensions de 12 a 20 mm

IN04. Canal de recollida per a la filtració d'aigua a través del mur
pantalla

C06. Línia de vida

IN05. Doble placa de cartró guix e: 12 mm cadascuna

C07. Remat de l'acroteri de coberta de xapa metàl·lica amb
acabat mate color gris antracita

IN06. Aïllament de llana mineral
IN07. Placa de cartró guix amb tractament anti-humitat e: 12 mm

C08. Maó perforat de 28 x 13 x 7 cm

IN08. Aïllament termo-acústic de polietilè expandit

F07. Dintell metàl·lic penjat de forjat superior

C09. Tapeta d'alumini amb imprimació anti-corrossió i acabat de
color negre

IN09. Paviment continu de microciment

F08. Conjunt de perfils metàl·lics conformats a taller a mode de
marc prolongat de l'obertura, amb aïllament interior per evitar pont
tèrmic. Acabat mate color gris antracita

C10. Tascó de fusta

F09. Fusteria TECHNAL model Unicity, amb fulla superior practicable
i inferior fixa.

E - ESTRUCTURA

F06

F10. Fusteria TECHNAL model Uniticy, amb fulla superior oscil·lo
batent i inferior fixa

E01. Forjat reticular de formigó armat amb cassetons triangulars
recuperables

F07
F08

F11. Fusteria TECHNAL model AMBIAL, amb fulles totalment
plegables

E02. Biga de coronació del mur pantalla

F12. Remat inferior de la gelosia ceràmica de façana d'acer
galvanitzat amb acabat mate color gris antracita amb pendent
per evitar la possible acumulació d'aigua

E03. Mur pantalla de formigó executat per batatges
E04. Unió del forjat reticular amb el mur pantalla mitjançant
armadura d'acer corrugat

F13. Aïllament termo-acústic no combustible da llana mineral Knauf
Ultravent Black, hidro-repel·lent i revestit per la cara exterior amb un
teixit de color negre resistent anti-punxonament
F09

F12

F02

E02

F08

E03
F10

IN01
IN08

IN09

IN02
IN03
IN04
E04

F13
IN05
IN06
IN07

Secció centre cultural - Escala 1:50

F11

Detalls - Escala 1:20

16. La Façana - Escala 1:50
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F01. Remat de la gelosia ceràmica de façana d'acer galvanitzat amb acabat mate color
gris antracita
F02. Peça ceràmica conformada a mida, amb unes dimensions de 100 x 13 x 15 cm a
mode de gelosia de façana
F03. Perfils tubulats de 45 x 45 x 3 mm que actuen com a muntants de subjecció de la
gelosia ceràmica de façana
F04. Ancoratge de l'estructura de subjecció de la gelosia ceràmica

Coberta pública esportiva
Coberta pública de pas i estada

F05. Aïllament termo-acústic no combustible da llana mineral Knauf Ultravent Black,
hidro-repel·lent i revestit per la cara exterior amb un teixit de color negre resistent
anti-punxonament
F06. Làmina impermeable a mode de “babero” per evitar filtracions entre el marc de
l'obertura i la fulla interior de façana
F07. Remat inferior de la gelosia ceràmica de façana amb trencaaigües d'acer
galvanitzat amb acabat mate color gris antracita
C01

Coberta manteniment

F08. Ancoratge de dintell metàl·lic a forjat
F09. Dintell metàl·lic penjat de forjat superior
F10. Conjunt de perfils metàl·lics conformats a taller a mode de marc prolongat de
l'obertura, amb aïllament interior per evitar pont tèrmic. Acabat mate color gris antracita
F11. Fusteria TECHNAL model AMBIAL, amb fulles totalment plegables
F12. Fusteria fixa amb airejadors
C - COBERTA

F01

C01. Tanca metàl·lica electrosoldada de 4 m d'alçada de la pista exterior fixada per 2
punts a l'ampit cada 4 m
C02
C05

F02

C06

C07

C08

C09

C10

Coberta vinculada als espais d'activitats dirigides

C02. Peça de formigó prefabricada de 100 x 100 x 20 cm a mode d'ampit de la pista
esportiva exterior

C11

C03. Tapeta d'alumini amb imprimació anti-corrossió i acabat de color negre
C04. Pletina en forma de cartel·la d'acer galvanitzat a mode de fixació de la peça de
formigó armat amb el forjat de coberta

F03
C03
C04

F04

C05. Paviment esportiu d'alta resistència del tipus Sportec amb un acabat en color terra

Coberta vinculada a l'espai expositiu i administració

C06. Lloseta de formigó e: 7 cm

F05

C07. Làmina impermeable de betum modificat amb elastòmer amb feltre de polièster
reforçat e: 3,5 mm

Les cobertes i els seus usos

C08. Aïllament tèrmic de llana mineral soldable e: 10 cm
C09. Barrera de vapor e: 3 mm
F06

C10. Formació de pendents de formigó cel·lular

F07

C11. Làmina desolidiritzadora de polietilè amb estructura quadriculada amb una tela
sense teixir en el seu revers per absorbir les diferents deformacions del forjat inferior i reduir
la seva transmissió al paviment de coberta e: 4 mm
C12. Maó perforat de 28 x 13 x 7 cm
C13. Junta entre les peces de paviment de morter elàstic

E01

C14. Paviment ceràmic d'alta resistència per a espai públic e: 4 cm
C15. Paviment ceràmic e: 2 cm
C16. Làmina elàstica de reforç per evitar el trencament de les peces de paviment
C17. Peça de pedra a mode de seient del banc de coberta
C18. Maó massís a mode de respatller del banc d'obra
C19. Drenatge jardinera
F01

C20. Grava
C21. Placa filtrant
C12
C13

C14

C06

C07

C08

C09

C22. Substrat

C10

C23. Vegetació

F02
F03

E - ESTRUCTURA
E01. Forjat reticular de formigó armat amb cassetons triangulars recuperables

C03

E02. Biga de fusta laminada encolada combinada, de 40 cm de base i 120 cm de cantell.
L: 18 m

F05

E03. Forjat CLT Egoin EGO - CLT 200
E04. Estructura secundària de biguetes de fusta
E05. Unió d'acer. Recolzament articulat que abraça la biga de fusta

F04

E06. Biga de coronació del mur de la piscina

F08

E01
F06
F09
F10
F11

Secció Poliesportiu - Escala 1:50
C23
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C21

C20

C19
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C17

C15

C13

C16

C07

C08

F10

E04

E03

C09

C10

C11

F12

E05

E06

E02

Detalls cobertes - Escala 1:20
17. Les cobertes - Escala 1:50
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1. Adequació del terreny per posicionar la màquina pantalladora, que entra per
Avinguda Vallcarca i es situa a tres zones diferenciades per tal d'executar els
diferents trams del mur pantalla perimetral. El mur s'efectua per batatges amb
bivalva i es proposa una sequència del tipus 1-2-3-1-2-3.

2. Un cop executada la pantalla es procedeix a buidar les terres, que
s'emmagatzemen per a una posterior utilització a l'hora de generar els diferents
nivells de l'espai urbà projectat.

3. A continuació s'executa la fonamentació profunda de l'edifici amb pilotis
perforats del tipus CPI-6 i es cobreixen els punts de possible transmissió de vibracions
a l'estructura de l'edifici produïdes per la línea 3 de metro amb material elàstic tipus
Sylomer o equivalent.

4. Posteriorment es procedeix a la construcció dels pilars i al muntatge de les bigues
de fusta de gran llum dels recintes de la piscina i la pista poliesportiva.
Paral.lelament es van executant els elements que necessiten temps de fraguat per
tal d'economitzar processos, com les grades, la piscina i els nuclis d'evacuació.

5. Seguidament s'encofra i s'inicia el formigonat de l'estructura de formigó de la part
central del poliesportiu i el centre cultural.

18. Procés constructiu

Nou Complex Esportiu i Cultural a Vallcarca

6. Finalment es resol l'envolupant de l'edifici i s'executa l'espai urbà.
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ESTRUCTURA POLIESPORTIU I CENTRE CULTURAL

-

Llosa de formigó alleugerida amb casetons
triangulars

·
·

Cantell: 50 cm
Llums: 10 m | 5,77 m
Pilars més desfavorables de 60 x 40 cm

-

Detall unió forjat amb mur pantalla - Escala 1:50
MUR PANTALLA

-

Per batatges

·
·

19 m d'alçada al tram més desfavorable
1 m d'espessor

Detall àbac forjat reticular - Escala 1:50

Detall encepat - Escala 1:50

Planta fonaments - E 1:450

Forjat Planta Baixa - E 1:450

19. Estructura de formigó i fonamentació

Nou Complex Esportiu i Cultural a Vallcarca
PROJECTE FI DE GRAU - UPC Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tribunal Alfred Linares, Karin Hofert, Maria Assumpció Alonso, Oriol Pons

Forjat Planta Primera - E 1:450

Forjat Planta Segona - E 1:450

PISTA POLIESPORTIVA
Biga de fusta laminada encolada _ Combinada
Classe ressistent GL 32c
Classe de servei 1
-

·
·

Base: 40 cm | Cantell: 200 cm
Longitud: 23 m | Intereix: 4,5 m

PISCINA
Biga de fusta laminada encolada _ Combinada
Classe ressistent GL 32c
Classe de servei 2
-

·
·

Base: 40 cm | Cantell: 120 cm
Longitud: 18 m | Intereix: 2,9 m

Detall unió biga - pilar
La unió biga-pilar és un recolzament articulat mitjançant un ferratge
que abraça la peça fins aproximadament 2/3 del cantell de la biga
amb perns per resistir els efectes de succió. Un dels recolzaments ha
de ser lliscant per evitar empentes sobre el cap dels pilars. Això
s'aconsegueix amb orificis en forma de ranura horitzontal, afegint
una planxa de tefló a la base per disminuïr el fregament. En cas
contrari el pilar rebria una empenta horitzontal que produiria flexió i
un desplaçament horitzontal.

Forjats de fusta - E 1:300
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UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE

BOMBA DE CALOR
REVERSIBLE

Secció centre cultural
Gelosia ceràmica
de façana com a
protecció solar

Al tractar-se d'un equipament públic amb una demanda d'energia
considerable que, en part, es veu reduïda ja que l'edifici està
semi-soterrat i la
creix exponencialment, es planteja
utilitzar en la mida del possible l'aportació d'energies renovables
tant per aigua calenta sanitària, en forma d'energia solar, com per
la instal·lació de clima de l'edifici, mitjançant l'
.

Impulsió

Extracció

Estiu
Hivern

La façana, a més de potenciar el volum de l'edifici participa
activament com a
solar, ja que les peces que formen tot
el sistema de gelosia actuen a mode de brise-soleil, col·locades en
posició horitzontal a orientació sud, i en posició vertical a orientació
est-oest.

AIRE VICIAT

Impulsió

Extracció

Planta Segona

Impulsió

Extracció

AIGUA FREDA
AIGUA CALENTA
RETORN AIGUA FREDA
RETORN AIGUA CALENTA

Inèrcia tèrmica terreny

AIRE VICIAT INTERIOR
AIRE NET EXTERIOR
XARXA SANEJAMENT

CLIMA I VENTILACIÓ

Al tractar-se d'un equipament amb usos variables es planteja
un sistema de climatització mitjançant unitats fan-coil de 4
tubs per poder climatitzar de manera independent les
diferents zones de l'edifici, aportant el confort necessari a
cada una de les estances. Aquestes unitats s'alimenten per
mitjà de l'energia
i es situen sobre els espais de
magatzem i serveis per protegir del soroll que provoquen a la
resta d'estances. Per tant, els conductes de líquid refrigerant
que arriben als fan-coil provenen de les bombes de calor
repartides entre les cobertes del centre cultural i el
poliesportiu.
Es decideix unificar el sistema de ventilació i el de
climatització per tal de no doblar conductes d'aire, i es
planteja de tal manera que l'aire impulsat pels fan-coil es una
combinació de l'aire recirculat i l'aportació d'aire net de
l'exterior provinent de les UTA situades a coberta .
Tant els conductes d'aigua com els d'aire passen per fals
sostre, es planteja separar els conductes del poliesportiu dels
del centre cultural, amb les seves respectives unitats exteriors
per evitar que els tubs recorrin distàncies massa llargues i
hagin de tenir una secció excessiva.

Pèrgoles amb
captadors solars

Planta Primera

Electricitat

Ventilació - Reixes
sobre fusteries

Es proposa l'ús de plaques fotovoltaiques sobre 7 de les
pèrgoles situades a l'espai públic sobre el recinte del
poliesportiu recolzades per l'energia de la xarxa elèctrica.

Secció pista poliesportiva

Il·luminació natural

Il·luminació natural

Climatització de l'aire

Inèrcia tèrmica terreny

Inèrcia tèrmica terreny

Planta Coberta

Planta Baixa
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Bombes de
calor

ESCOMESA GENERAL D'AIGUA

CALDERES

Segons el CTE, en recintes amb més d'una sortida per planta el recorregut màxim
d'evacuació ha de ser inferior a 50m. Per tal de complir amb les distàncies
estipulades es planteja una sortida d'emergència cap Avinguda de Vallcarca al
recinte de la piscina, i un nucli d'evacuació ascendent especialment protegit (ja
que puja una alçada superior a 10m) cap al carrer Bécquer al recinte de la pista
poliesportiva.

CAPTADORS SOLARS

ENERGIA GEOTÈRMICA

DIPÒSIT INTERCAMBIADOR DE CALOR

Comprovació de l'ocupació:

DIPÒSIT INTERCAMBIADOR DE CALOR

Per determinar l'ocupació de l'edifici partim de les dades de la taula 2.1. del CTE
DB SI3 en combinació amb els aforaments màxims establerts per algunes de les
sales:

-

Planta Segona

Centre Cultural:

Planta Segona

Planta Baixa_

PISCINA
PLANTA BAIXA

Hall

123,10m2 | 20 per/m2

6 persones

Sala Polivalent 01

132,99m2 |aforament

25 persones

Sala Polivalent 02

178,16m2 |aforament

30 persones

Cafeteria

276,81m2 |aforament

80 persones

Sala de grups

55,60m2 |2 per/m2

28 persones

Serveis

44,16m2 |3 per/m2

15 persones

Manteniment

205,09m2 |40 per/m2

5 persones

138,30m2 | aforament

40 persones

Planta Primera_
Hall exposicions
PLANTA PRIMERA

Sala actes

PLANTA SEGONA

100 seients + 12 escenari |aforament

112 persones

Aula taller 01

92,67m2 |5 per/m2

19 persones

Administració

24 llocs de treball |aforament

24 persones

Office

55,60m2 |2 per/m2

28 persones

Serveis

44,16m2 |3 per/m2

15 persones

Magatzems

131,08m2 |40 per/m2

2 persones

Hall exposicions

179,43m2 | aforament

40 persones

Aula taller 02

137,70m2 |5 per/m2

27 persones

Magatzems

68,78m2 |40 per/m2

2 persones

91,68m2 | 2 per/m2

46 persones

AIGUA FREDA
AIGUA CALENTA
RETORN AIGUA FREDA

Planta Segona_

RETORN AIGUA CALENTA
XARXA SANEJAMENT

ACS

El sistema d'aigua calenta sanitària consta d'uns captadors solars en forma de pèrgoles urbanes situades a
l'espai públic generat sobre la part esportiva de l'edifici. Aquests captadors escalfen l'aigua d'un gran dipòsit
intercanviador el qual està recolzat per les calderes del centre de producció d'aigua calenta.

-

Poliesportiu:
Planta Baixa_

Pel que fa a la climatització de l'aigua de la piscina s'opta per utilitzar un sistema independent alimentat
amb energia
. D'aquesta manera es separa la demanda d'aigua calenta de la resta de l'edifici i
es pot emprar un sistema totalment sostenible per tal d'escalfar l'aigua de la piscina.

Hall
Vestuaris

Demanda d'ACS
Segons CTE tots els edificis de nova construcció amb una demanda superior a 100l/dia estan obligats a
generar un tant per cent de l'energia anual per produir aigua calenta sanitària mitjançant l'ús d'energies
renovables.
Després de comprovar la normativa de CTE, ordenança municipal i el decret d'ecoeficiència, calculem la
demanda d'aigua calenta sanitària segons els criteris de l'ordenança municipal al ser els mes restrictius.

126 persones

Piscina

351,36m2 |2 per/m2

176 persones

Infermeria

26,52m2 |10 per/m2

3 persones

Pista

25 persones | aforament

25 persones

Serveis

30,28m2 |3 per/m2

10 persones

Manteniment/magatzems 282,61m2 |40 per/m2

7 persones

Planta Primera_

Calculem la demanda:

Planta Primera

Poliesportiu = 126 persones (vestuaris) + 30 persones (serveis) = 156 p x 20l/p dia = 3120 l/dia
Centre Cultural = [185 persones (cafeteria) x 1l/p dia] + [30 persones (serveis) x 20l/p dia] = 785 l/ dia
Demanda diària total = 3905 l/dia
Demanda Anual Da = 3905 l/ dia x 365 dies/any = 1425325 l/any
Demanda energètica anual :
72638,35 Kwh/any
Segons

373,42m2 |3 per/m2

la contribució mínima ha de ser del 60%, per tant:

Hall

95,18m2 | 2 per/m2

48 persones

Sala d'activitats 01

105,32m2 |aforament

20 persones

Sala d'activitats 02

139,48m2 |aforament

25 persones

Sala fitness

169,18m2 |5 per/m2

34 persones

Oficina monitors

14 llocs de treball |aforament

3 persones

Pista

25 persones | aforament

25 persones

Serveis

30,28m2 |3 per/m2

10 persones

Manteniment/magatzems 63,99m2 |40 per/m2

Planta Primera

2 persones

Demanda energètica solar:

Planta Segona_

Eacs solar = Eacs x Cs = 72638,35 x 0,6 = 43583,01 Kwh/any

Hall
Àrea de captadors solars:

Grades
Serveis

2

84,19m2 | 2 per/m2
180 seients | aforament
30,28m2 |3 per/m2

Manteniment/magatzems 81,59m2 |40 per/m2

42 persones
180 persones
10 persones
2 persones

El model de pèrgola escollit té una àrea de 12,5 m2 per mòdul, així el 60% de la demanda d'ACS quedaria
coberta amb
.
Sanejament
Es proposa un sistema en xarxa separativa d'aigües pluvials i residuals. Pel que fa a la recollida d'aigües de
les cobertes, els col·lectors de les aigües recollides pels embornals continus de les terrasses passen pel fals
sostres dels espais magatzem i circulació de l'edifici, evitant passar conductes per les estances on s'efectua
la major part de l'activitat de l'edifici.
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Planta Baixa

