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22_ Paviment industrial de formigó armat #1Ø8c/150. e=10 cm.

23_  Capa de compressió de 12 mm d'espessor,

24_ Col·lectorgeneral d'aigües grises i negres connectat a la xarxa.

25_  Sistema "cabity" de forjat sanitari amb peces IGLU de 50x50x40 cm.

26_  Nova solera d'anivellació armada #1Ø8c/150. e=20 cm.

27_ Graves per a la formació de la nova solera. e=25 cm.

28_ Junta de dilatació.

29_ Pilar de formigó armat. 30x30.

30_ Fusteria corredora d'alumini per exteriors.

31_ Peça metàl·lica trenca aigües.

32_ Rajola ceràmica d'imitació a pedra de mesures variables subjectada

amb grapes als muntants verticals.

33_ Element de subjecció ES-ALU-67/100. Calitat 6005 t6. Subjectat al

mur estructural mitjançant cargols M6.3x25.

34_  Perfil vertical PF-ALU-6J-A. Calitat 6005 T6. Subjectat a l'element

de subjecció.

35_ Grapes de subjecció d'acabat de façana [32].

36_ Cèrcol perimetral de formigó armat. 30x60 cm.

37_ Continuació del forjat en voladís de formigó armat. G=15 cm

38_ Bastidors d'acer galvanitzat com elements de subjecció de la

protecció solar [39].

39_Lames orientables mecànicament a base de panells de vimet

muntant sobre bastidors [38].

40_ Vidre climàtic de doble fulla amb cambra d'aire. 4/16/9 mm. Sobre

fusteries corredores d'alumini.

41_ Barana formada per muntants d'acer (1.20x8x1 cm) i tensors d'acer

de Ø10 mm.

42_ Passamà de fusta laminada. 20x5 cm.

43_ Conducte de ventil·lació / climatització.

44_ Panells de fusta laminada situades com a cel ras. e=3 cm.

45_Tijes d'alumini de subjecció del cel ras. L.màx.70 cm.

46_  Baixant d'aigües pluvials.

47_ Intal·lacions vistes d'aigua i electricitat subjectades mitjançant

safates d'acer,

48_ Tubs de ventilació vistos subjectats al forjat mitjançant tiges.

49_ Cel ras de llistons de fusta ancorats ales tiges d'alumini [50].

50_Tiges d'alumini de subjecció del cel ras. L.màx.150 cm.

51_  Forjat unidireccional format per:

- Bigues prefabricades de formigó HA-25/F/12/IIa, amb reforç

negatiu de les bigues. Acer B-500 SD.

- Cassetons ceràmics. l=58 cm; h=20 cm, gruix 0.2 cm.

- Mallat superior #1Ø8c/150 d'acer corrugat.

52_ Biga estructural de formigó armat HA-25/F/12/lla. h=60 cm.

53_ Grava de cobertes amb granulometria de 20-40 mm. e=10 cm.

54_ Capa separadora  de fibra de polièster, recomanat per cobertes

planes.

55_ Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit per cobertes invertides.

125x60x0.6 cm.

56_ Capa separadora de fibra de polièster. Recomanat entre materials.

57_ Capa impermeable làmina sintètica a base de PVC, Rotllo de 1.8x2 cm.

58_ Formigó alleugerit amb argila expansiva de creació de pendents.

HA-20/B/8/lla.

59_ Creació de cèrcol per a l'obertura de passa tubs.

60_  Junta elàstica de Porex per a l'encastament de tubs.

61_ Bonera amb reixeta per cobertes no transitables.

62_ Junta elàstica de dilatació de cobertes.

63_  Elements de subjecció de trenca-aigues de coberta.

64_ Sòcol d'alumini.

65_ Muret de maó foradat 28x13.5x9 cm per a la creació de barana de

fabrica a la coberta. h.min= 90 cm.

66_ Peça metàl·lica amb pendent per desviar l'aigua i per rematar per la

part superior el muret de maó [65].

01_ Rocalla i reblert de la plataforma portuària.

02_ Formigó de la plataforma portuària.

03_ Conducte de desaigua de fluvials connectat a la xarxa.

04_ Nova solera portuària de formigó armat #1Ø8c/150.

05_ Reblert de terres i llims.

06_ Col·lector de pluvials soterrat amb un 2% de pendent.

07_ Paviment exterior de pedra.

08_ Formigó de pendents.

09_ Llistons de fusta amb tractament per a la resistència al salitre que

forma les passos exteriors.

10_ Làmina geotèxtil de separació.

11_ Protecció impermeable tipus "huevera". e=4 cm.

12_ Sòcol de fusta interior.

13_ Sòcol de pedra com acabat exterior inferior.

14_ Muret de maó perforat col·locació vertical. 28x13.5x9 cm.

15_ Làmina de vapor de polietilè.

16_  Aïllament tèrmic de polietilè extrudit, e=12 cm.

17_ Mur de maó foradat. 28x13.5x9cm. G=30cm.

18_ Terminació interior de pladur. Aplicació directa sobre suport.e=1.5cm.

19_ Paviment d'aplacat de pedra. e=4 cm.

20_ Capa de compressió de formigó alleugerit amb morter. e=6 cm. +

barrera de vapor.

21_  Aïllament tèrmic rígid de porex. e=5 cm.

CLIMATITZACIÓ

AIGUA
ENERGIA I L·LUMINACIÓ

INCENDIS

SISTEMES PASSIUS

Ventilació creuada

Es projecta un edifici projectat gairebé a

nord-sud, de tal manera que sempre hi ha

una de les dues façanes principals en ombra i

que aquet diferencial tèrmic generi una

ventilació creuada natural.

Inèrcia tèrmica i protecció solar.

Per tal d'aconseguir una inèrcia tèrmica

suficient per a ser aprofitada a l'hivern, s'ha

projectat un edifici amb materials massius i

resistents, A l'hora, l'edifici consta amb

sistemes de protecció solar per graduar la

quantitat de radiació solar que incideix a

l'interior.

SISTEMES ACTIUS

Aerotèrmia

Amb la voluntat d'optimitzar recursos i evitar

la duplicitat de sistemes, s'opta per un

sistema de climatització per aerotèrmia, que

aprofita els conductes de ventilació

mecànica que estigui alimentat per les

plaques fotovoltaiques de la coberta.

La col·locació de les màquines de

climatització i ventilació a la coberta permet

la possibilitat de, en èpoques temperades,

fer re-circular l'aire calent cap a dalt de la

nau per tornar-lo a impulsar amb un estalvi

energètic major que si s'hagués d'escalfar de

zero.

ESTRATÈGIES HIVERN

ESTRATÈGIES ESTIU

FONTANERIA

Consum d'aigua sanitària

dutxes 28.3 l/pers*dia

cisterna 35.7 l/pers*dia

rentamans    6.0 l/pers*dia

consum    6.0 l/pers*dia

demanda d'aigua sanitària anual

100(pers.)*40.6(l/pers*dia)*365  =  1.481,900 l/any

AIGÜES GRISES

demanda d'aigua pels WC

100(pers.)*35.7 (l/pers*dia)*365  =  - 1.303.050 l/any

Captació d'aigua dutxes+rentamans

100(pers.)*34.6 (l/pers*dia)*365  = +  1.262,900 l/any

ELECTRICITAT

La gran quantitat de radiació qeu es rep  al la

latitud en la que treballes permet plantejar

un sistema de captació de sistema solar. En

aquest cas, a més, es fa encara més adequat

a causa de la gran superfície de coberta no

transitable.Per aquest motiu s'ha optat per la

col·locació de superfícies captadores,

aconseguint així assolir l' objectiu de captar

energia renovable.

ILUMINACIÓ

Natural

La profunditat edificable s'ha calculat per

aconseguit que totes el punts de la planta

rebin llum natural durant el dia. A més, a

causa de la gran intensitat lumínica, s'ha

instal·lat sistemes de control lumínic al

exterior, como ho son les lames de fusta

regulables, capaces de crear un ampli

ventall de tonalitats i profunditats d'ombra,

segons el que es precisi en el moment.

Artificial

Pels espais de treball interiors s'ha optat per

una il·luminació molt tènue amb downlights

amagats entre les bigues, per crear una

atmosfera calida i sensació de frescor.

PRINCIPIS DE PROTECCIÓ

Dotació d'intal·lacions de protecció contra

incendis segons el CTE-DB-SI i el RSCIEI:

- Sistema de detecció d'incendi SI

- Sistema d'alarma SI

- Boques d'incendis equipades SI

A més, es preveu la col·locació d'una

instal·lacioó automàtica d'extinció d'incendis

com a complement del tractament ignífug de

l'estructura i els tancaments.

RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS

Zones de res especial mig (laboratoris

oberts)    R120

Zones de risc especial alt (tallers) R180

SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS

El nombre i tipus de detector s'instalarà

depenent de la classe de foc que s'haurà

detectat, així com de l'entorn en el que es

trobi. S'instalaran detectors òptics de fum a

tots els sectors i detectors tèrmics a les

zones de risc especial.

EXTINTORS D'INCENDIS

- Visibles, accessibles i pròxims.

- Pròxims a les sortides d'evacuació.

- A menys de 1.70m de la línia de terra.

- A menys de 15-25m de totes els punts de

risc del sector.

Ocupació màx.

100 persones

Demanda aigua

40.6 l/pers*dia

Pl. Coberta

E: 1 /1.000

Pl. Baixa

E: 1 /1.000

Pl. Segona

E: 1 /1.000

Pl. Baixa

E: 1 /1.000

PUNTS DE LLUM               [sistema esquemàtic]

INTAL·LACIONS D'INCENDIS               [sistema esquemàtic]

AIGÜES PLUVIALS            [sistema esquemàtic]

Pl. Segona

E: 1 /1.000

Pl. Baixa

E: 1 /1.000

Sistemes actius

E: 1 /400

Sistemes passius

E: 1 /400

Sistemes actius

E: 1 /400

Sistemes passius

E: 1 /400

D7 D8 D9

PHILIPS

CABANA /HPKS I B

D4 D5 D6

D1 D2 D3

CONSTRUCCIÓ

E: 1/25

Es detallen els punts constructius amb més interes, ja

que s mostren les trobades i es detallen les tipologies

dels tancaments, com els elements singulars.

Secció transversal

E: 1 /350
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