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1.1 PER QUÈ?
1.1.1 Justificació, motivació i objectius
El projecte que es desenvoluparà com a treball final de màster parteix, en el meu cas, d’un projecte
de grau, concretament del tercer any, al curs d’habitatge i ciutat. El projecte se situa al carrer del Rec
Comtal, a Ciutat Vella, a Barcelona, i es desenvolupava amb la intenció de millorar l’espai urbà en un
emplaçament ple d’imputs. Inicialment el programa del projecte consistia en habitatge social i serveis
del sector terciari a les plantes baixes. Ara mirant el projecte amb perspectiva, després d’uns anys, es
tria aquest projecte amb la intenció de millorar la seva implantació al lloc i buscar un programa mixt, que
s’adapti a les necessitats actuals.
Quan vaig tornar a visitar el lloc, vaig trobar-me una situació ben diferent de la que hi havia quan
es va desenvolupar el projecte de grau. Per començar, s’ha construït un hotel, deixant de preservar les
restes arqueolòogiques que s’hi troben, en contra de la voluntat dels veïns i que no té en compte els
problemes socials actuals. Parlant amb els veïns em van explicar que sobretot a les nits hi havia molt
renou; just a l’emplaçament hi ha un centre d’atenció primària, que funciona com a centre de dispensació
de metadona, molts dels usuaris es concentren en aquest emplaçament a les nits i resulta molest pels
veïns. A més a més, els veïns van manifestar estar totalment en contra de la construcció de l’hotel, ells
demanaven un espai social, per al barri i habitatge social. És per això que parlant amb els professors,
es decideix mantenir com a punt de partida l’emplaçament que es desenvolupava al projecte de grau
(previ a la construcció d’aquest hotel), però buscant un nou programa amb usos mixtos i que s’adaptés
a les necessitats actuals del barri.
Alguna vegada, passejant per Barcelona, i sobretot per ciutat vella, has vist a algú al carrer que
t’ha demanat menjar, diners o ajuda? Crec que si plantegés aquesta pregunta, la majoria de gent em
respondria de manera afirmativa.
Actualment als carrers de Barcelona hi dormen unes 1.200 persones. Una xifra impactant, que
hauria de ser 0, i que malauradament, a causa de les crisis en els que en trobem, només fa que créixer.
Així doncs, reestudiant el lloc, es proposa un programa de caràcter social, compromès amb la gent,
que satisfaci les necessitats actuals de la ciutat, com són les emergències socials i emergència climàtica
en la qual ens trobem actualment, que a més a més han empitjorat en aquest últim any a causa de la
crisi sanitària que estem vivint.
Tornant a estudiar el lloc, es descobreixen nous imputs que anteriorment no s’havien tingut en
compte com són unes restes arqueològiques de la Barcelona antiga i una troballa del rec comtal. Per
tant es planteja un centre d’integració i emergència social i ambiental, amb la intenció de millorar l’espai
urbà i de donar una resposta a la situació actual, tant social com ambiental davant les crisis que estem
vivint.
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1.2 QUI
1.2.1 Usuaris
Actualment la ciutat està dotada de serveis higiènics, de menjadors socials i d’albergs per a aquelles
persones que viuen al carrer, també per aquelles persones amb risc d’exclusió social o per a la gent amb
dificultats econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques. Però sent realistes, això no es suficient. No
n’hi ha prou amb ajudar a aquestes persones a menjar quan no poden comprar aliments bàsics, tampoc
hi ha prou amb oferir un espai on hi pugui dormir durant x dies determinats a una persona que viu al
carrer, perquè després ha de tornar al carrer... Tot això són ajudes, però no són solucions.

EL PROBLEMA
Més de 1200 persones dormen al carrer de la ciutat de barcelona

54 Sarrià I Sant Gervasi (4%)

33 Horta Guinardó (3%)

45 Gràcia (4%)

73 Nou Barris (6%)

52

Les Corts (4%)

El projecte es destina a les persones amb risc d’exclusió social, a les persones que viuen al carrer,
on a part d’ajudar-los, se’l’s hi ofereix una solució real als seus problemes.
Així doncs, en termes generals podem definir els perfils dels usuaris del centre d’integració i
emergència social i ambiental:
- Persones que viuen al carrer i necessiten un espai per dormir de curta durada.
- Persones que viuen al carrer i pateixen alguna adicció a les drogues o compten amb animals de
companyia, i necessiten un espai per dormir. Cal dir, que a la majoria d’albergs no accepten 		
aquest tipus d’usuaris.
- Persones que viuen al carrer i necessiten un allotjament temporal.
-Persones que viuen al carrer i necessiten una habitatge
-Persones que necessiten un habitatges social
- Persones que necessiten un espai d’higiène
-Persones amb risc d’exclusió social
-Persones amb dificultats econòmiques
El centre, com el seu nom indica pretén donar resposta a l’emergència climàtica en la qual ens
trobem, no només des del disseny i la construcció de l’edifici, sinó també amb el seu l’ús. Com bé
sabem, ja no lluitem per evitar el canvi climàtic, sinó per mitigar l’emergència climàtica. Tot i tindre un
escenari compromès amb la causa, els fenòmens naturals cada cop incrementaran la seva freqüència
i la seva intensitat. Augmentaran les onades de calor per any, les pluges torrencials, les temperatures
cada cop seran més extremes, augmentaran els dies càlids i tòrrids, les nits tropicals... En resum, les
condicions en les quals vivim actualment aniran canviant, i no tota la societat està preparada per poderho afrontar. Justament les persones més vulnerables ho seran encara més davant aquestes situacions. I
no només la gent en situació de sensellarisme, també la gent gran en patirà les conseqüències, i per això
una part del programa es dedica per donar ajuda a la gent que ho necessiti, oferint un lloc del centre on
quedin protegides les persones davant de les situacions adverses.

243

14

Sants-Montjuïc (20%)

Sant Andreu (1%)

218

Sant Martí(18%)

286
221

Ciutat Vella (23%)

Eixample (23%)

A Barcelona ens viten uns 9.000.000 de turistes anualment, si els repartim entre els dies que té un
any ens dona un resultat d’uns24.657 turistes per dia. Mirant les estadístiques de places hoteleres a la
ciutat de Barcelona, en trobem 73.700. Si fem una divisió ràpida entendres que cada turista pot triar
entre tres places hoteleres on dormir.
Paral·lelament, a la ciutat de Barcelona hi viuen 4.700 persones sense llar, de les quals 1.200 dormen
cada dia al carrer. Com es veu en plànol, Ciutat Vella és el districte on hi ha més persones sense sostre.
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1.2.2 Agents implicats
Eira Pascual i Ferrusola

A

Tècnics col·laboradors		
Jaume Valor. Tutor
					Jaime Blanco. Tutor
					Cristian González. Tutor
Planta entorn 1:500
					Àlex Gallego. Construcció
					Jordi Pagès. Construcció
					Jorge Blasco. Estructures
					Rafael García. Instal·lacions

Actualment com ja hem dit anteriorment, hi trobem edificat l’Hotel Rec. Si mirem enrere, abans que
l’hotel Rec estigues edificat, la normativa era diferent, ja que no contemplava l’ús hoteler. Antigament, a
la parcel·la hi havia un economat militar (s’explicarà més endavant), propietat del Ministeri de Defensa.
Pel que he pogut esbrinar, quan un sòl és propietat de l’Estat, aquest sempre s’utilitza com a solar públic;
però no va ser així en aquest cas; la promotora constructora immobiliària Núñez y Navarro va comprar
el solar. L’anyFotografies
2007,deles
lloc modifica el pla urbanístic, permetent la implantació d’edificació apropiada per a
habitatge de protecció i per a una instal·lació hotelera. Tot i la forta oposició veïnal, i també per part del
grup polític d’Ada Colau, finalment es construeix l’hotel.
Per tant, tenint en compte les necessitats socials actuals es proposa un centre d’integració i
emergència social i climàtica, que comptarà amb una gran part d’habitatge social.
El que el planejament proposa és la prolongació del passatge de Sant Benet, i la nova proposta
pretén estirar també el passatge dels Horts dels Velluters. El fet d’estirar els dos passatges ens permet
tancar dues illes incompletes i crear una configuració volumètrica diferent de la proposada en la darrera
modificació del planejament, que correspon a la desproporcionada volumetria de l’hotel. Així doncs,
s’hauria de presentar un Pla de Millora Urbana previ a la redacció del projecte.
En aquest Pla de Millora Urbana, s’hi especificaran les prolongacions dels dos passatges esmentats
anteriorment, així com la conservació de les restes arqueològiques trobades i la demolició d’una
construcció de planta baixa més una planta pis en algun punt per permetre la prolongació del passatge
dels Horts dels Velluters.

B’

Redacció del projecte		

Agents implicats			
Ajuntament de Barcelona. Area de Benestar social
					Fundació Arrels. Procés programàtic
					Fundació EMAÚS. Procés programàtic
					Ajuntament de Barcelona. Servei d’Arqueologia de Barcelona

1.2.3 Normativa

1525329DF3812F0000AA

1525328DF3812F0001ES

CL REC COMTAL 17

CL REC COMTAL 19[B] Suelo

08003 BARCELONA [BARCELONA]

08003 BARCELONA [BARCELONA]

Suelo sin edificar

08003 BARCELONA [BARCELONA]
URBANO

Suelo sin edif.

Ocio,Hostelería

100,00 %

Suelo sin 19[U]
edificar
CL REC COMTAL
Suelo

Parcela construida sin división horizontal

URBANO

URBANO

690 m2

100,00 %

100,00 %

Suelo sin edif.

5.721 m2

/-1/

218

APARCAMIENTO

/-1/

253

HOTELERO

/-1/

309

ALMACEN

/-2/

217

APARCAMIENTO

/00/

104

HOTELERO

/00/

614

HOTELERO

/00/

69

HOTELERO

/01/

713

HOTELERO

/02/

632

HOTELERO

/03/

565

HOTELERO

/04/

565

HOTELERO

/05/

565

HOTELERO

/06/

532

HOTELERO

/07/

301

HOTELERO

/08/

64

431.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

ALMACEN

431.480 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

2017

431.460 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

La parcel·la del projecte, segons el Portal d’Informació Urbanística, actualment està zonificada en
dos àmbits, deixant el pas de la prolongació del Passatge de Sant Benet entre els dos àmbits. El de la
dreta en clau 12n-hs, qualificat com a casc antic de nova planta d’habitatge protegit. La de l’esquerra
està qualificada com a zona de casc antic perimetral, clau 12d, on s’hi estableix entre d’altres l’ús hoteler
en les plantes baixes i entresolat.

1525330DF3812F0000HA

617 m2

787 m2

1/600

1/600

1/800

Planejament i plantes del cadastre
Domingo , 25 de Octubre de 2020

Domingo , 25 de Octubre de 2020

Domingo , 25 de Octubre de 2020

A’
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Hoja 1/1
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B

Secció A-A’ entorn 1:500
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1.3 ON
1.3.1 Situació
El projecte s’emplaça al districte de Ciutat Vella, que està delimitat pel perímetre de la muralla de
l’antiga ciutat i és el centre històric de Barcelona.
Ciutat Vella és el primer districte de Barcelona, l’inici de la ciutat. Parlar de Ciutat Vella és parlar
de la història de la ciutat des dels seus inicis. El districte limita a l’oest amb l’Eixample, a l’est amb el
mar Mediterrani, al nord amb Sant Martí i al sud amb Sants-Montjuïc. Ciutat Vella està formada per
quatre barris, cada un dels quals té una personalitat i homogeneïtat pròpies. Els barris que configuren
el districte són la Barceloneta, el Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Les relacions
existents provenen de les actuacions del passat, ja que la llarga permanència de Ciutat Vella d’intramurs
va configurar una realitat de mínims airejaments i perspectives.
SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
L’àrea urbana que formen els barris de Santa Caterina i Sant Pere compta amb una superfície
de 35,13 hectàrees, una població d’uns 15.000 habitants i un teixit residencial de 8.650 habitatges,
aproximadament.
El barri es troba dins de l’antic perímetre de la muralla, i limita amb el Passeig Lluís Companys i el
Parc de la Ciutadella, amb Via Laietana, amb el barri de la Barceloneta i amb l’Eixample.
El barri es caracteritza per mantenir avui en dia l’estructura medieval de carrers estrets, retorçats
i entrelligats. Sant Pere, Santa Caterina i Sant Agustí són noms relacionats amb les grans institucions
religioses que hi havia. Avui només podem visitar l’església de Sant Pere de les Puelles, situada al costat
de l’emplaçament.
Algunes de les actuacions previstes en el projecte d’intervenció integral d’aquests barris són:
- Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
- Provisió d’equipaments per a ús col·lectiu
- Programes per a la millora social, urbanística i econòmica
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1.3.2 Connectivitat
L’emplaçament compta amb molt bona connectivitat, ja que es troba en el centre històric de la
ciutat, lloc de molta concurrència.
Amb transport públic cal destacar l’estació d’Arc de Triomf, que compta amb la línia de metro L1, i
amb el pas de les línies de trens que connecten amb les rodalies, R1(connectant l’Hospitalet de Llobregat
amb Maçanet Massanes), R3 (connectant l’Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà) i R4 (connectant
Sant Vicenç de Calders amb Manresa).
També compta amb parades d’autobús situades a menys de dos minuts, amb les línies 19, B20,
B25, H16, N11 i V19.
Caminant a uns 10 minuts i trobem l’Estació del Nord, i l’Estació de França.
A uns 15 minuts caminant hi tenim el centre de Barcelona, la Plaça Catalunya.
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1.3.3 Teixit urbà
Com ja hem dit el barri es caracteritza per mantenir avui en dia l’estructura medieval de carrers
estrets, retorçats i entrelligats, amb alguns passatges que travessen les denses illes. A més a més
a l’emplaçament hi arriben dos passatges, el Passatge de Sant Benet i el Passatge dels Horts dels
Velluters, tots dos estrets i sense sortida, que accentuen la degradació del barri. És per això que la
proposta integrarà la prolongació d’aquests dos passatges, portant-los fins al carrer principal, el carrer
del Rec Comtal.
La configuració del barri, amb carrers estrets i la majoria peatonals accentua la importància de
les places i els espais lliures. Amb la proposta es busca endreçar l’espai, crear espais de ciutat, crear
continuïtats i dilatacions en les traces urbanes. Així com incrementar els espais de zones verdes dins de
la ciutat.
Els límits existents de la parcel·la d’actuació es poden classificar en: façanes d’interior d’illa i
mitgeres. Les mesures dels vials condicionen les alçades dels edificis, així doncs, trobem els edificis més
alts donant façana principal al Passeig Lluís Companys, carrer Trafalgar i carrer Lluís el Piadós.
Fotografies del lloc

1525329DF3812F0000AA

1525328DF3812F0001ES

617 m2

787 m2

CL REC COMTAL 19[B] Suelo

1525330DF3812F0000HA

690 m2

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Suelo sin 19[U]
edificar
CL REC COMTAL
Suelo

Parcela construida sin división horizontal

08003 BARCELONA [BARCELONA]

Suelo sin edificar

08003 BARCELONA [BARCELONA]

URBANO

URBANO

Suelo sin edif.

Suelo sin edif.

218
253
309
217
104
614
69
713
632
565

301
64

431.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

532

431.480 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

565

431.460 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

565

1/600

1/600

1/800

Planejament i plantes del cadastre
Domingo , 25 de Octubre de 2020

Domingo , 25 de Octubre de 2020

Domingo , 25 de Octubre de 2020
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1.3.4 Característiques físiques
A Barcelona hi trobem el clima mediterrani. Temperatures agradables durant l’any, sense oscil·lacions
considerables (ens situem molt a prop del mar), ni molt fred a l’hivern (mitjana mínima 8,8), i calor a
l’estiu (mitjana màxima de 29).
Comptem amb bastantes hores de llum solar durant tot l’any, sobretot en els mesos més calorosos.
Pel que fa a les precipitacions, l’octubre és el mes més plujós, però tot i això plou una mitja de
només vuit dies en el mes més plujós. Per tant podem considerar que plou poc.
Els vents predominants vénen del sud i oest, però durant l’any rebem vents moderats, sobretot
provinents de la direcció del mar.
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1.3.5 Característiques socials

1.3.6 Preexistències

Al barri hi viuen unes 23.170 persones empadronades, de les quals el 45% són extrangers. El 75%
de la població es troba dins de la franja d’edat d’entre 16 i 65 anys.

Les preexistències del lloc les podem organitzar en quatre punts; la història del solar, el pas del rec
comtal, restes arqueològiques, volumetries del lloc.

Pel que fa a la activitat econòmica en primer lloc tenim el sector del comerç, seguit de les oficines,
de la indústria i els magatzems i de l’ensenyament.
La desigualtat econòmica entre la gent del barri es fa evident segons els carrers; els habitatges
situats en els carrerons del barri presenten unes precarietats, respecte aquells habitatges que se situen
als carrers més principals, on hi trobem a gent de classe mitja.
La vida del barri es feia evident al mercat del born, fins que l’hi van canviar l’ús i el barri va caure una
mica en decadència, ja que el mercat funcionava com el cor del barri. El turísme va reactivar l’activitat
del lloc, però actualment s’ha convertit en una probemàtica; el descontrol dels habitatges turístics.
Avui en dia Sant Pere és un barri més familiar que Santa caterina o la Ribera, tot i això la taxa de
nens petits en aquest barri es bastant baixa.

HISTÒRIA DEL SOLAR
Antigament com ja hem dit, el solar estava dividit en dues propietats, però el Passatge Sant Benet
era encara un passatge sense sortida. També hi havia un edifici d’habitatges de PB+4 datat de l’any
1855, l’altra parcel·la era propietat del Ministeri de Defensa i hi havia l’economat militar Solchaga, que
va funcionar com a mercat de l’Exèrcit. L’antic edifici d’habitatges respectava el traçat del Rec i l’edifici
militar, juntament amb una terrassa en P+1 de l’altre edifici d’habitatges que toca el solar, impedia una
possible obertura del Passatge Sant Benet.
L‘any 2003, l‘Ajuntament de Barcelona desallotja l‘economat militar i posa a la venda el solar.
L‘empresa Núñez i Navarro compra per un preu molt baix el solar i també el del costat, unifica les dues
parcel·les i fa fora a la gent que vivia al bloc d’habitatges. L‘empresa tenia prevista la construcció d‘un
hotel que anava en contra de les lleis urbanístiques i d‘ús del sòl previstes per a aquest lloc, però la
normativa es va modificar l’any 2007, permetent així la construcció amb ús hoteler.

1956 - Mançana tancada per habitatges, existència d’un economat “els militars”que
previament havia estat un espai de quadres de cavalls dels militars. Al davant es veu l’antic
Teatro del Triumfo (1909-1973)

1987 - Enderrocat el Teatro del Triumfo, continuació de l’economat regentat pels militars

2000 - Economat dels militars, on s’aprecia una gran palmera

2012 - Enderrocat l’economat dels militars, conservació de la gran palmera, que acabarà sent
arrancada per a la construcció de l’hotel

Document 1_ Lloc i emplaçament I Eira Pascual i Ferrusola I
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RESTES ARQUEOLÒGIQUES

En l’emplaçament escollit per desenvolupar el projecte durant el curs, hi passa l’antic rec comtal.
Quan van començar el moviment de terres per a la construcció de l’hotel, van trobar una sèrie de
- Barcino, en època romana se subministrava d’aigua gràcies a l’aqüeducte provinent de Montcada.
ruïnes del què havia sigut la ciutat medieval. Entre elles es va trobar el pas de l’antic Rec Comtal, el
- A l’edat mitjana l’aqüeducte cau en desús, i en època comtal es construeix el rec (entre els segles
qual dóna nom avui al carrer del Rec Comtal, i a molts d’altres en el seu curs (carrer del Rec, carrer de
X i XI)
la Séquia o carrer de la Séquia Comtal). També es van trobar restes del neolític, de l’època medieval,
- L’aigua del rec és utilitzada per l’agricultura i la indústria. Al 1703 (segle XVIII), l’aigua del rec es
l’època moderna i contemporània.
comença a utilitzar com a subministrament de la ciutat.
- El boom urbanístic i la industrialització va acabar amb l’agricultura i a poc a poc les traces del
Any 2013: es localitzen tres tipus de restes.
rec van quedar soterrades a les ciutats, impedint l’ús d’aquest als ciutadans, que gaudien del rec amb
- Estructures relacionades amb les darreres edificacions, possiblement aprofitaven estructures més
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L LLOC I EL REC COMTAL

del barri, utilitzava l’aigua del rec.
EL PERQUÈ DEL REC

El fet que el rec comtal passi per aquests terrenys té un motiu: el graó barceloní, que separa la planta alta de la baixa i s’aprecia entre
els carrers de Trafalgar i Sant pere més alt.
Al plà alt hi va crèixer l’eixample i al plà baix
s’hi van instal·lar les fàbriques. El rec passava
per la part superior del graó, així fent baixar
l’aigua al plà baix s’accionaven els molins.
Avui en dia, al passatge de les manofactures
es pot apreciar aquest desnivell.
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Any 2015: es troben restes del neolític, de l’alt i baix medieval, de l’època moderna i contemporània
fins a l’actualitat.
-Fase neolítica: es troba una unitat funerària amb quatre individus que no presentaven gaire bon
estat.
- Fase medieval: de l’alt medieval es localitzen deu unitats funeràries, col·locades en posicions
típiques de les necròpolis cristianes.
- Fase moderna: és de l’època que més restes s’hi han trobat. Es tracta d’elements de caràcter
industrial, com tretze forns, estructures muraries del s. XVII i s. XIX. I el rec comtal, un tram d’uns 25
metres per un ample d’entre tres i cinc metres.
Els murs del rec de carreuons de pedra de Montjuïc estan lligats amb morter de calç. Les restes del
rec són producte de reformes i modificacions del rec originari. Al principi era només una séquia que al
s. XIII va ser canalitzat en alguns trams, una part a l’època medieval i l’altre a l’època moderna.
-Fase contemporània: les restes podrien respondre al període de temps d’entre el s. XIX i s. XX.
Principalment es tracta de clavegueres, paviments, envans i estructures diverses. Molts dels
elements tenen caràcter industrial de maó massís. Responen al passat productiu del barri, caracteritzar
durant anys pel fet de comprendre la trama industrial de la ciutat.

Memòria descriptiva

VOLUMETRIES DEL LLOC
Una de les intencions principals del projecte consisteix en obrir els dos passatges, estirar-los fins
a connectar-los amb el carrer del rec comtal. Per fer-ho possible es decideix enderrocar una part d’una
edificació que genera un culde sac al passatge dels Horts dels Velluters.
Aquesta edificació té un ús comercial, de magatzem i residencial. L’edifici consta d’un volum de
planta baixa i planta baixa més 1 en alguns punts, i amb una part residencial que s’alberga a la part
més alta de l’edifici, planta baixa més quatre. Vist que la construcció no té cap valor arquitectònic ni
patrimonial, es decideix prescindir de part del volum de planta baixa i planta baixa més 1, per poder
generar així la prolongació del passatge i crear noves connexions urbanes.
A més a més a tocar d’aquest edifici hi trobem una construcció que té la façana protegida. Aquesta
construcció data del 1875.
A la resta d’emplaçament hi trobem una gran quantitat de mitgeres que condicionaran el projecte.
A més a més les façanes del lloc, com ja s’ha explicat, tenen aspecte de façana d’interior d’illa, són
edificis construïts entre els 1856 i el 1936, on totes les plantes principals compten amb terrasses. Els
murs d’aquestes terrasses són el límit físic del lloc de projecte.
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1.3.7 Criteris d’intervenció a l’espai públic
Les intencions d’intervenció han estat sempre clares, des de l’inici del projecte es busca donar
continuïtat al passatge de Sant Benet i al passatge dels Horts dels Velluters. Aquesta decisió condiciona
directament la volumetria, creant dos volums travessats pel passatge, salvant així la diferència de cotes
entre un punt i l’altre del carrer. (El punt més elevat se situa a la cota 1,75 m).
La continuïtat del passatge de Sant Benet es realitza amb un carrer amb pendent, on des del punt
més alt s’accedirà a través d’un porxo a una part de l’edifici. Aquest porxo permet allargar la continuïtat
visual del passatge, fent-ne un espai més segur. Així doncs, els accessos a l’edifici es realitzaran a través
dels passatges, en algun cas des d’un porxo o des d’un pati.
L’allargament dels passatges coincideix també amb un augment de l’amplada d’aquests,
desembocant finalment al carrer del rec comtal.

1. Obrir passatges i donar continuitat als existents

3.Respectar el pas del rec, aprofitar les mitgeres

2. Completar les illes

4. Creació d’espais públics pel barri
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1.4 QUÉ
1.4.1 Programa i usos

TIPUS D’ESPAIS

El centre d’integració i emergència social i ambiental és un espai que garanteix la seguretat,
privacitat, accessibilitat i autonomia personal, un equipament sensible als ritmes i necessitats de les
persones usuàries.
El centre s’entén com un equipament capaç de donar respostes a la diversitat que afecta actualment
a l’exclusió social i a l’emergència ambiental, com ja s’ha explicat a l’apartat 1.2.1 Usuaris.
Es preveuen uns espais per albergar la gent, i també uns espais on es puguin formar per guanyar
autonomia.

- Espais residencials

Els objectius del programa són els següents:
Millorar les condicions de vida d’aquelles persones que es troben en una situació de greu risc de
pobresa i/o exclusió facilitant l’acompanyament en els processos d’integració social i laboral i potenciant
en el major grau l’autonomia assolible en cada cas.
Sensibilitzar la societat sobre les causes, conseqüències i possibles solucions als problemes de
justícia, pobresa i subdesenvolupament.
Per portar a terme els objectius explicats, es planteja un programa que dongui resposta des del
punt de vista residencial i que ofereixi un servei de formació i inserció sociolaboral per als usuaris.
Algunes de les activitats que es realitzaran tenen a veure amb iniciatives ambientals en l’àmbit de
recuperació i reutilització de residus que contribuiran a un desenvolupament sostenible.
Es treballara amb la difusió (comunicació, transferència de coneixements, sensibilització i denúncia)
de les causes, conseqüències i possibles solucions als problemes socials, econòmics i ambientals
existents, per trencar amb els estigmes i prejudicis existents cap a aquesta part de la població.
En resumides paraules, el programa proposat es caracteritza per oferir no només allotjament i
manutenció, sinó que també ofereix una àmplia gamma de serveis orientats per donar resposta a les
problemàtiques associades a les situacions de discriminació i marginació social.
De poc o de res serveix oferir una sortida parcial als problemes que presenta la marginalitat si no
es cobreixen els altres aspectes que incideixen negativament la seva situació. Per això, el programa no
es basa es resoldre les necessitats més bàsiques i urgents dels casos atesos, sinó que aposta per una
intervenció que va més enllà tractant d’intervenir, al mateix temps, en aquelles altres problemàtiques
que dificulten o impedeixen la integració social. La complexitat de la situació d’aquestes persones
requereix crear mecanismes de resposta de caràcter comunitari, que construeixin autonomia, que
reconstrueixin relacions.
Una de les cares més visibles de l’exclusió social és la de les persones sense llar, una de les realitats
més crues en el primer món. Per això és necessari buscar respostes que permetin fer visible l’actual
situació d’exclusió social.
Sempre es treballarà perquè aquestes persones sense sostre puguin accedir a un servei de qualitat,
que ofereixi una atenció professional, que garanteixi la igualtat d’accés a totes les persones que ho
sol·licitin, que ofereixi respostes eficaces i eficients entre d’altres.

Dins del centre d’integració, trobem quatre espais diferents que seran habitats pels usuaris, segons
les seves necessitats.
- L’alberg, dividit en dues parts, habitacions col·lectives i habitacions individuals.
- L’Espai de condicions 0, un recurs de baixa exigència amb capacitat per a 10 persones.Aquest
espai ofereix allotjament nocturn a persones conegudes pel centre, que fa temps que viuen al carrer i
no s’adapten a altres recursos, com per exemple persones amb addiccions o amb animals.
- Allotjaments temporals, es tracta d’allotjaments mínims, per garantir uns espais segurs a aquelles
persones que ho necessitin.
- Habitatge social, el centre compta amb 28 habitatges per proporcionar a persones amb risc
d’exclusió social o de pobresa.
- Refugi ambiental, en cas d’emergència ambiental com pluges torrencials o onades de calor, el
centre disposa d’un espai per albergar a la gent durant l’emergència.
- Espais de suport
Perquè realment puguin funcionar aquests espais habitats el centre compta amb una part del
programa per donar suport com són el menjador social i la unitat d’higiene, situats a la planta baixa i
soterrani, les més públiques de l’edifici. Per a la formació i realització dels tallers es disposa d’aules,
espais expositius i espais exteriors.
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VOLUMETRIA
Volumètricament el projecte és travessat per l’extensió del Passatge de Sant Benet, obtenint així
dos volums, comunicats únicament pel soterrani. Aquesta divisió volumètrica afecta directament a
la distribució del programa. El volum nord-est contindrà la major part del programa del centre, amb
diferents tipologies per habitar els espais, amb els seus espais de suport. En canvi, el volum sud, pot
funcionar d’una manera independent al centre, amb uns altres ritmes.
La volumetria parteix de donar continuïtat als espais urbans, reblint les illes d’edificis que actualment
presenten façanes de patis interiors. A partir d’aquesta intenció, es tenen en compte els condicionants
externs causats pel lloc on ens trobem, i els condicionants interns del mateix edifici.
Els condicionants externs més rellevants que s’han tingut en compte a l’hora de pensar el volum de
l’edifici han estat els següents:

Els condicionants interns més rellevants han estat els següents:
- Creació d’un edifici híbrid, amb usos diferents que tingui un ús mixt, amb un programa que
garanteix habitatge digne i possibilitat de formació per obtenir una futura autonomia als usuaris.
- El flux variable de la gent que entra i surt, condiciona l’optimització dels nuclis en relació amb
el programa i als usuaris i es formalitza amb la diversificació dels nuclis verticals i l’optimització de la
distribució i organització.
- L’edifici té un alt requeriment d’aigua i electricitat en habitatges i allotjaments, per reduir la
demanda, un dels punts significatius del projecte són els espais flexibles dels habitatges que contribueixen
a reduir la demanda energètica d’aquests.

- El pas del rec comtal per la parcel·la, que ha acabat configurant un espai d’exposició de les restes
arqueològiques on es creuen moltes mirades des de diferents punts del projecte, recuperant la traça
del rec i construint un espai expositiu dins la ciutat.
- L’alt nombre de persones sense llar al barri, que ha condicionat el programa del projecte i ha
condicionat la distribució del programa, la mixticitat i l’accés universal. També s’han creat espais per a
sensibilitzar la societat sobre les causes, conseqüències i possibles solucions als problemes de justícia,
pobresa i subdesenvolupament.
- Falta de vegetació de l’entorn, que es trasllada al projecte amb la creació d’un pati.
- Existència de punts de trobada de persones amb drogodependència, que deixen espais amb
olors desagradables, que condiciona l’accés a l’edifici i una correcta il·luminació, per eliminar el punt de
trobada, fent així un espai més segur de dia i de nit.
- La forma irregular del lloc, i les mitgeres han acabat definint els punts d’encaix volumètric.
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PLANTA COBERTA
Coberta habitatge social

PLANTA QUARTA I CINQUENA
Habitatge social 		
7 x 65 m2

455 m2
PLANTA QUARTA I CINQUENA

PLANTA TERCERA
Habitatge social 		

Habitatge social

7 x 65 m2

455 m2

Allotjaments temporals 5 x 25 m2

125 m2

PLANTA SEGONA
Habitatge social 		

PLANTA TERCERA

Habitatge social

7 x 65 m

2

455 m

Allotjaments Temporals

2

Aules					75 m2
Terrassa pública				225 m2
Allotjaments temporals 5 x 25 m2
125 m2
PLANTA PRIMERA
Plaça					480 m2
Economat i cafeteria			
130 m2
Sala de lactància i wc públic		
35 m2

PLANTA SEGONA

Habitatge social
Allotjaments Temporals

Terrassa pública

PLANTA PRIMERA

Economat i cafeteria

Condicions 0				75 m2
Alberg					270 m2

Aules

Sala lactància i wc públic

Condicions 0

Plaça pública

PLANTA BAIXA
Accés habitatge social			
65 m2
Espai botiga				90 m2
Menjador social				175 m2
Espai de recepció i administració
90 m2
Consigna					40 m2

PLANTA SOTERRANI
Unitat d’higene				83 m2
Espai expositiu del Rec			
110 m2
Aules / Sales polivalents			
130 m2
Recepció 					70 m2
Espai museístic del Rec			
600 m2
Espai d’interpretació arqueològica
175 m2
Magatzem				80 m2
Pati					90 m2

Alberg

PLANTA BAIXA

Accés habitatge social
Recepció

Menjador social

PLANTA SOTERRANI

Espai botiga
Espai d’interpretació arqueològica

Unitat d’higiene
Espai expositiu del rec

Espai museístic el rec

Sales polivalents
Pati
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1.4.2 Espais exteriors
El carrer

Una de les principals intencions del projecte consisteix en l’obertura del passatge de Sant Benet.
Per salvar el desnivell existent d’1,75 m de diferència entre les dues parts a connectar, es realitza un
carrer de pendent contínua. Les façanes de l’equipament acompanyen al vianant, generant un ambient
de carrer i no de pati interior amb mitgeres vistes. El carrer pren una posició central dins la parcel·la i
divideix la volumetria en dos, generant una divisió del programa.
Per un costat hi trobem la part de l’equipament amb més usos, un edifici que no pren gaire alçada,
amb un caràcter més públic. A l’altra banda hi trobem l’edifici d’habitatge social, enretirat respecte
al traçat del carrer, i conformat en la part més baixa, pel sòcol de formigó que conté la plaça i l’espai
d’observació a les restes arqueològiques.
Els dos volums s’entenen com el mateix projecte, ja que formalment els dos es componen d’un
sòcol de formigó, permeable, amb un ritme marcat que acompanya el vianant. Aquest sòcol tindrà
espais d’observació a les restes i espais d’accés a la plaça pública de planta primera mitjançant unes
escales i una rampa.
La plaça
Des de l’extensió d’aquests passatges s’accedeix, a través d’unes escales i una rampa, a la plaça
pública que trobem a la planta primera. Aquesta plaça s’entén com un espai que es retorna a la ciutat,
ja que en planta baixa es genera un gran buit des d’on s’observen les restes arqueològiques. En aquesta
plaça s’hi troben diferents serveis com, l’economat, la cafeteria, una sala de lactància, un bany públic i
un segon accés als habitatges socials. La plaça compta amb espais de descans i d’activitat per als més
petits, amb zones porxades majoritàriament, com un balcó des del qual s’observa el carrer i amb un
espai central des del qual s’observen les restes arqueològiques.
Aquests espais públics seran espais segurs, ja que són visibles des de diferents punts, i a més a més
a les nits quedaran tancats.
El pati
Així com la plaça s’eleva sobre la cota del carrer, en el límit nord-est, el projecte s’enfonsa generant
un pati a cota de soterrani. A aquest pati s’hi accedeix a través d’unes grans escales que es van convertint
en grades, conduint-nos a espai verd i tranquil al mig de la ciutat. Aquest pati és l’accés principal a
l’espai de les restes que s’hi arriba creuant l’equipament per la cota del soterrani.
Les restes arqueològiques
L’accés a les restes arqueològiques situades a la planta soterrani es realitza a través del pati o des
de l’interior de l’equipament.
Si a la cota sobre rasant el passatge dividia la volumetria, a la cota del soterrani la unifica, cosint
l’equipament i l’espai museístic de les restes arqueològiques. Aquesta costura entre els diferents
programes es realitza amb un espai expositiu des del qual s’accedirà a les aules i sales polivalents i a
l’espai museístic de les restes arqueològiques.
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1.4.3 Espais interiors
Els habitatges socials
L’accés als habitatges socials es realitza per la prolongació del passatge dels horts dels Velluters,
a través d’un porxo, s’arriba a l’escansell on hi trobem el control d’accés. Des del hall on hi trobem el
nucli d’ascensors es poden veure a través d’unes finestres les restes arqueològiques, que connecten el
programa a través de les visuals.
El nucli d’escales i ascensors és un espai obert situat al mig del pati. El fet que les escales siguin
obertes, permet unificar l’espai del pati interior on trobem les passeres d’accés als habitatges. Aquest
espai previ a l’habitatge està envoltat de façanes vegetals en les mitgeres existents, aportant qualitat a
l’espai. Les passeres s’entenen com un espai de circulació i relació entre els usuaris, i com una extensió
dels habitatges.

Els habitatges s’estructuren amb dues franges, la zona de dia i la de nit. Les dues franges són
travessades pels nuclis humits, on se situen la cuina i el bany. La cuina i la seva extensió funcionen com
a nucli de l’habitatge, al voltant del qual es distribueix la resta. Tots els habitatges es componen i 4
estances. A la franja de dia, en contacte a la façana sud apareix un espai de coixí tèrmic, que a part
de contribuir en la demanda energètica de l’edifici, actua com a espai flexible de l’habitatges segons
l’època de l’any i les necessitats dels usuaris, fent possible l’augment de superfície de l’estança principal
o del balcó.
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Espai expositiu de restes arqueològiques
L’espai expositiu se situa a la planta soterrània, sota el traçat del passatge de Sant Benet. Aquest
espai funciona com una costura entre les sales polivalents i l’espai museístic de les restes arqueològiques,
donant accés a les dues.
S’entén com un espai des del qual es contempla la traça del rec comtal a través d’una façana vidriada,
que dóna continuïtat al ritme del carrer. Aquest recorregut al costat del rec comtal s’acompanya amb
l’ascensió del sostre, que a mesura que avances es descomprimeix l’espai, culminant en el punt més alt,
amb una entrada de llum zenital.
Per altra banda, l’accés a les sales polivalents es realitza a través d’un moble, que permet exposar
objectes per una banda i permet emmagatzemar objectes des de l’altre. A més a més en aquest moble
si col·loquen els serveis, quedant integrants dins de l’espai.

Memòria descriptiva

Espai museístic de restes arqueològiques
A l’espai museístic s’hi accedeix des de l’espai expositiu. La relació entre aquests dos espais és
evident, ja que estan separats per una façana vidriada. Les restes arqueològiques són visitables a través
d’una passera que marca els recorreguts. Aquesta passera lleugera es recolza sobre el terra, deixant el
visitant elevat respecte els elements exposats, les restes. Aquest espai s’entén com a unió del projecte,
ja que permet un seguit de mirades creuades a les diferents parts de l’edifici.
Aquest espai museístic pot ser visitat des de la planta soterrània, però pot ser observar des de
planta baixa i planta primera. A la planta baixa, el sòcol perforat permet les visuals cap a aquest espai, a
més a més hi ha un balcó porxat que en permet la visió completa. Des de l’espai del hall de l’habitatge
social també es creuen visuals.
Des de planta primera, a la plaça hi trobem un buit central, que permet una visió més elevada
d’aquest espai museístic. Així doncs aquest espai uneix visualment el carrer amb l’espai expositiu,
l’accés a l’habitatge social i l’espai de la plaça.
Els acabats d’aquest espai són bàsicament el formigó de les pantalles i els pilars, que configuren
estructuralment l’espai i contrasten amb la passera lleugera que es col·loca entre les restes arqueològiques
seguint els principis de restauro. Aquesta passera s’entén com un element lleuger, que pot eliminar-se
amb el temps, que s’integra a l’espai, però es diferencia clarament de les restes i el més important, que
no les malmet.
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1.4.4 Flexibilitat dels espais al canvi d’us
Per donar resposta l’emergència climàtica es plantegen unes sales polivalents situades a planta
soterrània, en relació amb un pati i a la unitat d’higiene. Aquestes sales polivalents funcionen com a
aules per a la realització dels tallers formatius per a les persones del centre i del barri, un punt d’unió
per trencar els prejudicis existents sobre aquestes persones. Aquestes sales poden dividir-se en tres o
unir-se per albergar esdeveniments de més envergadura.
Quan a la ciutat hi ha una emergència climàtica com són les pluges torrencials o les onades de calor,
que cada any seran més presents per causa del canvi climàtic, la funció d’aquestes aules es convertirà
en refugi per a les persones que ho necessitin. Les persones vulnerables ho seran més davant d’aquests
escenaris i aquests espais localitzats al centre de la ciutat podran donar resposta davant aquestes
situacions adverses.
Un dels exemples més clars d’aquestes situacions d’emergència ambiental serien les pluges
torrencials. Aquest espai de refugi podria donar resposta a la gent que viu al carrer. Però les emergències
ambientals no només afecten la gent del carrer, també afecten molta gent en situació de pobresa
energètica.
Posem el cas d’una onada de calor, actualment patim una onada de calor cada quatre anys. Amb
un escenari compromès amb el canvi climàtic, disminuint les emissions del CO2, les onades de calor
augmentaran a dues per any. Mentre que amb un escenari no compromès amb l’emergència climàtica,
en patirem quatre o cinc cada any.
La gent gran és més vulnerable a aquests canvis. Aquelles persones que no disposin d’instal·lacions
o mitjans per garantir una temperatura confortable durant aquestes ones de calor, podran allotjar-se en
aquests refugis durant el dia i si convé durant les nits.
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1.4.5 Objectius, estratègies i solucions
Des del principi de curs s’han anat afegint columnes al quadre DAFO, que ha servit per anar establint
criteris i prendre decisions del projecte.
A partir dels condicionants externs i interns, segons les debilitats, fortalesse, amenaces i oportunitats,
s’han establert uns objectius. Per assolir els objectius establim unes estratègies que s’acaben consolidant
amb unes solucions ambientals concretes.
A aquestes solucions ambientals sel’s hi otorga un número, i un color en funció si la solució respon
a una qüestió social (negre), de qualitat de l’ambient interior (verd), d’energia (vermell), de materials
(taronja), d’aigüa (blau) o lila (canvi climàtic).
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-Poques precipitacions, per regar
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OBJECTIUS
-Disminuïr la demanda d'aigua

ESTRATÈGIES AMBIENTALS
- Recol·lectar aigües pluvials

-Aprofitar la volumetria i geometria com a millora del lloc

- Forma del lloc irregular, mitgera alta envoltada de cossos
baixos, dificultat volumètrica

-Reurbanització de l'espai
-Urbanisme amb perspectiva de gènere

- Excés de radiació solar durant l'estiu

-Bon clima, poca oscil·lació tèrmica, bona
acumulació solar anual

-Protecció de la radiació solar a l'estiu, i captació de la
radiació solar a l'hivern, aprofitament de la il·luminació.

- Composició de façana i utilització de sistemes que permetin la protecció o
captació solar quan sigui necessari

SOLUCIONS AMBIENTALS

1

-Enderroc d'alguns volums baixos per aprofitar les mitgeres
que quedaven en desús

2

- Dotar d'espai extra els habitatges dels veïns

3

- Cobrir les mitges amb façanes vegetals

4

-Establir noves connexions urbanes

5

-Nous espais públics per al barri

5

-Protecció solar a les obertures (filtres i creació de ràfecs)

6

-Aprofitament de la il·lumincació amb un bon
dimensionament de les obertures (correspondència interior
exterior)

7

-U<lització de sistemes d'acumulació de l'energia, coixins
tèrmics

8

9

-Disminuir aquest tipus de trobades al barri oferint habitatge
- Punts de trobada de persones amb drogodependència, que
-Creació d'espais socials en punts conflictius del barri digne i ajuda davant del risc d'exclusió social d'aquest
deixen espais amb olors desagradables
col·lectiu (mitjançant el programa)

- Relació de la volumetria a l'espai públic, eliminant els buits i construint
façana en els punts més complicats, creant presencialitat

-Punts iluminats on abans existien zones conflictives, i
creació dels accesos en aquells punts

-El rec comtal atravessa el lloc

-Recuperar la traça històrica del rec

-Creació d'un espai museístic de les restes arqueològiques

-Lloc amb història interessant (rec comtal)

-Posar en valor la presència del rec comtal a la ciutat

6

CODI

-Dipòsit d'aigües pluvials

7
8
27

13

10

- Activació del comerç de proximitat

11

- Creació de cobertes públiques amb horts urbans

12

- Creació de cobertes vegetals

13

- Cobrir les mitges amb façanes vegetals

4

19

-Reubicació dels horts i el jardí veïnal

CONDICIONANTS
AMBIENTALS EXTERNS

-Falta de vegetació en l'entorn, pavimentació dura

-Implicació veïnal per cuidar l'espai cedit al barri,
espai de jardí

-Augmentar la superfície verda de l'entorn, per reduir
l'efecte illa de calor
- Crear nous espais verds per al barri, que permetin incrementar la
permeabilitat del sòl de la ciutat

-Bona ubicació i bona comunicació en transport
públic

-Facilitar d'accés per a alguns punts del programa a gent que
no és del barri

Deﬁnició d'un programa mixt per donar servei al màxim nombre d'usuaris, i
garantir l'accés individualment a cada part del programa

- Creació d'un pati

14

- Diversificació dels nuclis verticals

15

- Creació de diferents accesos

16

- Edifici com a punt de referència, reconeixible

17

-Creació d'espais taller per dotar d'autonomia als usuaris.

18

-Limitar les emissions tòxiques dels acabats

-Ús de pintures i acabats sense COVs ni COPs

19

-Reduir la contaminació de l'entorn

-Utilitzar materials (pavientacions) que siguin capaços
d’absorbir par;cules contaminants

20

- Creació de cobertes vegetals i espais d'horts urbans

12

- Cobrir les mitges amb façanes vegetals

4

- Creació d'un pati

14

- Creació d'un espai coixí tèrmic i un sistema actiu de
climatització mitjançant fancoils

21

-Sistema constructiu en sec de fusta, fusta de proximitat

22

-Sistemes de reutilització d'aigües pluvials pel rec de les
cobertes i pati

23

8

22

29

16
31

-Sensibilitzar la societat sobre les causes, conseqüències i
possibles solucions als problemes de jus;cia, pobresa i
subdesenvolupament.

-Usuaris amb salut deteriorada

- Creació d'un programa amb mixticitat d'usos que permeti posar l'usuari al
centre, garantint un habitatge, permetent la seva reinserció social i laboral

3
2
24

4

- Millorar la qualitat de vida de les persones
-Presència de vegetació

- Garantir el confort tèrmic de l'usuari

15

21

-Disminuïr el nombre de gent sense sostre, un sostre digne
per a tothom
- Alt nombre de persones sense llar al barri, amb risc
d'exclusió social

11

- Ús de materials amb baixa petjada ecològica
-Escenari 2050, emergència climàtica

-Reduïr l'impacte ambiental

23

9

29

12

- Rapidesa d'execució

18

5

-Reduïr al màxim la consum d'aigua

-Sistema de reutilització d'aigües grises (amb
-Reduir la demanda, utilitzant sistemes de reutilització d'aigües pluvials i grisesfitodepuració), provinents de dutxes i lavabos per ús
d'inodors

-Alt requeriment d'aigua i electricitat en habitatges i
allotjaments

-Reduïr al màxim el consum elèctric

16

24

-Aparells de control del cabal en lavabos, dutxes i inodors,
com airejadors i cisternes amb doble descàrrega

25

-Optimització dels sistemes actius, per reduir la demanda

- Eficiència dels sistemes d'il·luminació

26

-Us d'energies renovables

- Producció d’energia elèctrica renovable a la parcel·la,
plaques fotovoltaiques

27

-Utilització de sistemes passius

-Espais de coixí tèrmic als habitatges per reduir la demanda

8

20
16

-Ajudar a la integració dels col·lectius més vulnerables i amb
risc d'exclusió social

CONDICIONANTS
AMBIENTALS INTERNS

-Edifici híbrid, amb usos diferents

-Ús mixt, amb un programa que garanteix habitatge
digne i possibilitat de formació per obtenir una
futura autonomia

-Flux variable de la gent que entra i surt

Possibles usuaris d'altres espais en un futur

-Alt requeriment d'instal·lacions en un edifici d'habitatges i
allotjaments, clima<tzació permanent

-Sales ambientals / polivalents que comporten una alta
exigència de condicionament climàtic en dies puntuals

-Demolició d'una part d'un edifici veí

-Gran part de l'ocupació serà permanent (inclús als
allotjaments temporals, que sempre estaran en ús)

-Deﬁnició de grups funcionals que donin resposta als problemes existents
(com sensibilitzar a la gent, activitats conjuntes, i construint habitatge)

-Establir una deﬁnició correcte dels nuclis i circulacions

Op<mització dels nuclis en relació al programa i als usuaris

- Disminuïr el consum energètic

-Disminuir la demanda mitjançant estratègies passives i actives

-Ús de la materialitat en plantes baixes

-Correcta distribució del programa, mixticitat, espais amb
accés universal

28

-Optimització de la distribució i organització

28

- Diversificació dels nuclis verticals

15

- Optimització de l'orientació, permetent ventilació
creuada i il·luminació natural

29

-Bon disseny de l'envolupant, amb sistemes constructius
que permetin resoldre el confort tèrmic en les diferents
èpoques de l'any

30

-Sistema de ventilació amb extracció híbrida (natural o
mecànica), amb recuperador de calor

31

-Sistemes de climatització diferenciats i ben sectoritzats

32

- Correcta il·luminació dels espais i eliminació de racons no
visibles

33

34

-Millora de la problemàtica social del barri, espais
interiors i exteriors per als veïns

-Espais més segurs i per a l'ús dels veïns (espais més
il·luminats, eliminació de racons, racons construïts )

Espais amb utilitat per al barri quan no funcionen
com a sales de refugi davant l'emergència climàtica

-Donar resposta a l'emergència climàtica mitjançant espais d'altes
-Espais d'ús per al barri i en moments puntuals
prestacions
d'emergències ambientals, espais per a protegir a la població
-Reducció de la vulnerabilitat davant els efectes de l'emergència climàtica
més vulnerable

- Creació de les sales polivalents (refugis climàtics) que
alberguin als col·lectius més vulnerables depenent de
l'emergència climàtica que esdevingui

-Nova circulació urbana, fracturació del volum i millor
adequació a l'espai urbà

-Enderroc d'alguns volums baixos per aprofitar les mitgeres
que quedaven en desús

2

- Dotar d'espai extra els habitatges dels veïns

3

- Creació d'un nou tram de passatge, coherencia
urbana

- Posar l'equipament en un punt més central,
permet crear connexions més fortes amb la gent del
barri
-Volums independents (ges<ó complicada)

- Millorar les condicions de vida d’aquelles persones que es
troben en una situació de greu risc de pobresa i/o exclusió
mitjançant l’ acompanyament en els processos d’integració
social i laboral i potenciant en el major grau l’ autonomia
assolible en cada cas

- El passatge que travessa el projecte, permet la
circulació de la gent, i afavoreix la visibilitat del
centre

-Millors condicions de ven<lació i il·luminació per als
habitatges

-Presencialitat de la volumetria

- Afavorir el desenvolupament sostenible social, econòmic i
ambiental

15

34

10
14

-Relació edifici ciutat , volumetria com a estratègia

- Relació amb la gent del barri, compartir espais i temps
-Trencar prejudicis negatius contra aquest col·lectiu

5

Establir estratègies de distribució del programa (recorreguts, tipologies
d'espais, zones d'activitats)

- Cobrir les mitgeres amb façanes vegetals

4

-Establir noves connexions urbanes

5

- Creació d'espais on es pugui informar a la societat, com
les sales polivalents, aules o espai de plaça pública, on es
puguin relacionar els grups amb risc d'exclusió amb els
veïns del barri

35

1
15
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1.4.6 Requeriments
Els documents del Codi Tècnic de l’Edificació s’han aplicat al projecte.
CTE DB-SE - Seguretat estructural
CTE DB-SI - Seguretat en cas d’incendi
CTE-DB-AE - Accions en l’edificació
CTE DB-SUA - Seguretat d’utilizació y accessibilitat
CTE DB-HE - Estalvi d’energia
CTE DB-HS - Salubritat
Alguns d’aquests aspectes, com els que es refereixen a estructura o incendi s’hi farà referència en
l’apartat 2. Memòria constructiva.
A continuació es descriu el compliment d’alguns punts importants dels diferents apartats segons
les característiques de l’edifici.
CTE DB-HS Salubritat
Al districte de Ciutat Vella encara no compta amb la recollida porta a porta, per tant es dimensiona
un espai de reserva de residus per quan hi hagi el servei de recollida porta a porta.
- Superfície d’espai de reserva
SR=P · ∑ (Ff · Mf)
on:
P=84
Ff= 0,154
Paper cartró= 0,039
Envasos lleugers= 0,060
Materia orgànica= 0,005
Vidre=0,012
Varis= 0,038
M=4
L’espai de reserva de 50 metres quadrats s’utilitzarà com a magatzem de bicicletes fins que el porta
a porta arribi al barri.
CTE DB-SI 5. Accessibilitat per als bombers
Es plantejava que l’espai del carrer que correspon a la continuació del passatge de Sant Benet fos
un espai únicament pels vianants. Aquest espai segueix tenint aquest requeriment, però segons el CTE
DB SI5, en el punt 1.2 Entorno de los edificios on s’explica: “5 En las vías de acceso sin salida de más
de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de
extinción de incendios.” No complim. Per tant, el carrer s’haurà de calcular tenint en compte la càrrega
puntual de 2.000 Kg/m2, per al pas dels bombers.
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2.1 SISTEMA ESTRUCTURAL
Un dels punts més importants del projecte ha estat l’estructura. Finalment l’estructura plantejada
permet, mitjançant la variació dels ritmes i del material, adaptar-se a l’ús programàtic que conté l’edifici
en les seves diferents plantes, des de les parts residencials, fins a les plantes més públiques, permetent
respectar les restes de la planta de soterrani.
El projecte es divideix en dos edificis, separats per un carrer, però units pel soterrani.
Al soterrani, plantes baixes i plantes primeres hi trobem el formigó, que resol els sistemes
constructius complexos del soterrani, i aporta una materialitat més dura a la part més pública dels
edificis.
L’edifici sobre les restes arqueològiques es planteja amb una fonamentació profunda, amb pantalles
perimetrals, fetes per bataches i enceps amb un sol pilot com a fonamentació dels pilars de l’interior de
l’edifici, per minimitzar l’impacte sobre les restes arqueològiques.
Quan l’edifici creix en planta baixa hi trobem una façana estructural de formigó amb uns pilars de
30x30 cm. Els forjats de formigó són lloses unidireccionals alleugerides tipus Sandwich, amb jàsseres
de cantell. Aquesta llosa pren cantells diferents segons les càrregues que suporta, i es configura de la
següent manera: amb cantell de 350 mm i uns blocs de porex de 200 mm (75 +200+75), o un cantell de
450 mm i una porex de 300 mm (75+300+75), segons la planta.
La llosa compta amb un nervi central que em distribueix les càrregues del CLT cap als nervis principals
(coincidents a la vegada amb els CLT perpendiculars a les crugies principals), que les reparteixen fins a
les jàsseres de canell. Segons els càlculs, es decideix postessar les jàsseres més desfavorables i construirles amb secció “T”, per tal de reduir el seu cantell fins a 1 m.
Pel que fa a l’estructura de CLT es tracta d’unes crugies estructurals d’intereix 3.10 m, on les dues
façanes, perpendiculars a les crugies també són estructurals, mentre que en perpendicular hi apareixen
altres CLT que serveixen per arriostrar l’estructura. Les fibres dels forjats van en perpendicular a les
crugies, exceptuant els panells dels balcons, on les fibres surten perpendiculars a la façana. Tots els
murs de CLT aniran protegits per protecció al foc.
La passera d’accés als habitatges es planteja amb fusta laminada, amb pilars i jàsseres, ja que la
seva secció és massa reduïda per fer-ho amb CLT. En cas d’incendi implicaria una secció massa gran ja
que les capes exteriors es cremarien i només les fibres d’una de les capes treballaria, així doncs, s’escull
l’opció òptima, la fusta laminada, on totes les fibres treballen. Els pilars i jàsseres de la passera aniran
vistos.
El nucli de l’escala es planteja de formigó, per ajudar a rigiditzar l’estructura, i l’escala funciona com
una biga tota ella.
A l’edifici d’equipament es planteja amb una fonamentació superficial, ja que segons el geotècnic,
a -3,50 tenim argiles compactes que ja seria resistent. Al soterrani hi arriben tots els pilars de 30x30 que
fan façana de carrer, i es planteja una fonamentació superficial amb una sabata correguda que funciona
tipus biga flotant.
I un mur pantalla perimetral per permetre l’excavació d’un pati.
La peculiaritat de l’edifici és que per sobre l’hi passa un carrer. Aquesta llosa no serà transitada
per vehicles, però sí que s’ha de permetre el pas del camió de bombers per tant haurà d’aguantar els
2000Kg/m2, per tant tenint en compte que les llums són d’1,80 entre pòrtics, es realitzarà una llosa
alleugerida amb porex, d’un gruix total de 45 cm.

L’estudi de l’estructura se centra en l’edifici d’habitatge social, concretament en el pòrtic 7, el més
estudiat i el més desfavorable, ja que parlem d’una llum de 13,30 m a la part del formigó. S’estudia el
pòrtic format pels dos materials que hi trobem: la fusta i el formigó.
Pel que fa a la fusta, es dimensiona:
El forjat de planta tipus, amb panells de CLT de 120 mm (40+40+40)
El forjat de planta coberta, fet amb panells de CLT Mix de 240 mm (25+25+14+25+25)
El mur de CLT més desfavorable, CLT de 120 mm (40+40+40)
El pilar de fusta de la passera, amb dimensions de 200x350 mm
La jàssera de fusta de la passera, amb dimensions de 200x350 mm
Pel que fa al formigó, es considera que els elements principals són:
La jàssera de formigó postesada, que finalment serà amb secció “T”, salvant una llum de 13,30 m,
amb un cantell d’1 m. El cap de la jàssera tindrà una dimensió de 450 mm, coincidint amb el forjat de
llosa de formigó alleugerida.
També es dimensiona el pilar més desfavorable, de dimensions 600x400 mm
I finalment per la part de fonamentació s’escull el dimensionament d’un piló, que comptarà amb un
diàmetre de 500 mm.
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Memòria constructiva

Càlculs
Càrregues considerades:
Pes propi:
- Forjat formigó e:35 cm: 3.75 kN/m2
Forjat alleugerit: 25 kN/m3 · (0.35 m · 1 m – 0.25 m · 0.8 m) = 3.75 kN/m2
-

Forjat formigó e:45 cm: 4.25 kN/m2
Forjat alleugerit: 25 kN/m3 · (0.45 m · 1 m – 0.35 m · 0.8 m) = 4.25 kN/m2

-

Forjat CLT planta tipus: 1.88 kN/m2
CLT e:120 mm: 0.63 kN/m2
Capa de compressió HA-25: 25 kN/m3 · 0.05 m = 1.25 kN/m2

-

Forjat CLT coberta: 1.95 kN/m2
CLTmix e:240 mm: 0.70 kN/m2
Capa de compressió HA-25: 25 kN/m3 · 0.05 m = 1.25 kN/m2

-

Pèrgola coberta: 0.50 kN/m2
Pèrgola fusta: 0.50 kN/m2

-

Forjat CLT coberta transitable: 2.00 kN/m2
A1 Habitatges i zones d’habitacions a hospitals i hotels: 2.00 kN/m2

-

Forjat CLT coberta enjardinada: 1.00 kN/m2
G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20o

Carregues permanents:
- Forjat formigó e: 35 cm: 0.80 kN/m2
Paviment rajola e:5cm: 0.80 kN/m2
-

Forjat formigó e: 45 cm: 1.80 kN/m2
Paviment rajola e:5cm: 0.80 kN/m2
Envans lleugers: 1.00 kN/m2

-

Forjat CLT planta tipus: 2.05 kN/m2
Paviment rajola e:5cm: 0.80 kN/m2
Envans lleugers: 1.00 kN/m2
Fals sostre: 0.25 kN/m2

-

Forjat CLT coberta transitable: 2.25 kN/m2
Coberta invertida: 2.00 kN/m2
Fals sostre: 0.25 kN/m2

-

Forjat CLT coberta enjardinada: 4.10 kN/m2
Coberta invertida: 2.00 kN/m2
Terra vegetal saturada: 21 kN/m3 · 0.10 m = 2.10 kN/m2

-

Pèrgola coberta: 0.20 kN/m2
Plaques solars: 0.20 kN/m2

Vent:
Zona C: qb = 0.52 kN/m2
Zona urbana general, z = 28 m: ce = 2.5

Sobrecàrrega d´ús:
- Forjat formigó e: 35 cm: 5.00 kN/m2
C3 Zones sense obstacle que impedeixin el lliure moviment: 5.00 kN/m2
-

Forjat formigó e: 45 cm: 2.00 kN/m2
A1 Habitatges i zones d’habitacions a hospitals i hotels: 2.00 kN/m2

-

Forjat CLT planta tipus: 2.00 kN/m2
A1 Habitatges i zones d’habitacions a hospitals i hotels: 2.00 kN/m2
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0.52 kN/m2 · 2.5 · 0.8 = 1.04 kN/m2
0.52 kN/m2 · 2.5 · (-0.6) = - 0.78 kN/m2
0.52 kN/m2 · 2.5 · (-0.4) = - 0.52 kN/m2
Neu:
-

Forjat coberta: 0.40 kN/m2
Zona climàtica 2, < 200 m.s.n.m.: 0.4 kN/m2

Memòria constructiva

Comprovació del forjat sostre PT més desfavorable a temperatura ambient:
Els esforços pèssims sobre el forjat seran:
ELU
(1.35 · (PP + CP) + 1.5 · SU) · 1 m = 8.31 kN/m
#
=
𝑀𝑀!"

9 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿$ 9 · 8.31 kN/m · (3.11 m)$
=
= 5.65 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 5 650 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
128
128

%
=
𝑀𝑀!"

𝑞𝑞 · 𝐿𝐿$ 8.31 kN/m · (3.11 m)$
=
= 10.05 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 10 050 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
8
8

𝑉𝑉!" =

5 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿 5 · 8.31 kN/m · 3.11 m
=
= 16.15 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 16 150 𝑁𝑁
8
8

Comprovació del moment:

𝐼𝐼 = ; <

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · <2 ·
𝑊𝑊!) =

𝑏𝑏 · ℎ&'
+ 𝑏𝑏 · ℎ& · 𝑧𝑧&$ A
12

(40 𝑚𝑚𝑚𝑚)'
+ 2 · 40 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (40 𝑚𝑚𝑚𝑚)$ A = 138 666 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(
12
𝐼𝐼

𝑦𝑦*+,

=

138 666 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(
= 2 311 111 𝑚𝑚𝑚𝑚'
60 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀" 10 050 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
=
= 4.35 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑊𝑊/
2 311 111 𝑚𝑚𝑚𝑚'
𝑓𝑓*1
24 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 𝑘𝑘*0" ·
= 0.7 ·
= 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1.25

𝜎𝜎*,.," =

𝑓𝑓*"

𝜎𝜎" < 𝑓𝑓*" → 4.35 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
Comprovació del tallant:
𝐴𝐴!) = 2 · 40 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 80 000 𝑚𝑚𝑚𝑚'
𝜏𝜏" = 1.5 ·

𝑉𝑉!"
16 150 𝑁𝑁
= 1.5 ·
= 0.30 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!)
80 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓2" = 𝑘𝑘*0" ·

𝑓𝑓21
2.7 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 0.70 ·
= 1.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1.25

𝜏𝜏" < 𝑓𝑓2" → 0.30 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 1.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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Memòria constructiva

Comprovació del forjat sostre PT més desfavorable amb foc:
Els esforços pèssims sobre el forjat en cas d’incendi serà:
ELS
(PP + CP + 0.5 · SU) · 1 m = 4.93 kN/m
#
=
𝑀𝑀!"

9 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿$ 9 · 4.93 kN/m · (3.11 m)$
=
= 3.35 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 3 350 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
128
128

%
=
𝑀𝑀!"

𝑞𝑞 · 𝐿𝐿$ 4.93 kN/m · (3.11 m)$
=
= 5.96 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 5 960 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
8
8

𝑉𝑉!" =

5 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿 5 · 4.93 kN/m · 3.11 m
=
= 9.58 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 9 580 𝑁𝑁
8
8

La secció eficaç de la secció reduïda serà:
𝑑𝑑34+5,6 = 𝛽𝛽6 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑34+5,6 = 0,7 · 90 = 63 𝑚𝑚𝑚𝑚

ℎ = 120 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 63 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 57 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚
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Comprovació de la deformació del forjat sostre PT

Comprovació del moment:
𝐼𝐼 = ; <
𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 ·

𝑊𝑊!) =

𝑓𝑓*,.,"

Memòria constructiva

𝐼𝐼

𝑦𝑦*+,

=

𝑏𝑏 · ℎ&'
+ 𝑏𝑏 · ℎ& · 𝑧𝑧&$ A
12

(40 𝑚𝑚𝑚𝑚)'
= 5 333 333 𝑚𝑚𝑚𝑚(
12

5 333 333 𝑚𝑚𝑚𝑚(
= 266 667 𝑚𝑚𝑚𝑚'
20 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀" 5 960 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝜎𝜎*,.," =
=
= 23.03 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑊𝑊/
266 667 𝑚𝑚𝑚𝑚'
𝑓𝑓*,.,1
24𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 𝑘𝑘*0" · 𝑘𝑘)& ·
= 1 · 1.15 ·
= 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾7
1

𝜎𝜎*,.," ≤ 𝑓𝑓*," → 23.03 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ ≤ 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Comprovació del tallant:

𝐴𝐴!) = 40 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 40 000 𝑚𝑚𝑚𝑚'
𝜏𝜏" = 1.5 ·

𝑉𝑉!"
9 580 𝑁𝑁
= 1.5 ·
= 0.37 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!)
40 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓2" = 𝑘𝑘*0" · 𝑘𝑘)& ·

𝑓𝑓21
2.7 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 1 · 1.15 ·
= 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1

𝜏𝜏" < 𝑓𝑓2" → 0.37 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝛿𝛿88#98 =
𝛿𝛿:; =

1 𝑞𝑞 · 𝑙𝑙(
1
3.93 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚 · (3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚)(
·
=
·
= 1.24 𝑚𝑚𝑚𝑚
185 𝐸𝐸 · 𝐼𝐼 185 11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 138 666 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(

1 𝑞𝑞 · 𝑙𝑙(
1
2.00 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚 · (3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚)(
·
=
·
= 0.63 𝑚𝑚𝑚𝑚
185 𝐸𝐸 · 𝐼𝐼 185 11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 138 666 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(

-Integritat dels elements constructius:
𝑘𝑘"!) · 𝛿𝛿88#98 + Z1 + 𝜓𝜓$ · 𝑘𝑘"!) \ · 𝛿𝛿:; < 𝐿𝐿/300

0.6 · 1.24 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0.3 · 0.6) · 0.63 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.49 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿/300 =

3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 10.37 𝑚𝑚𝑚𝑚
300

1.49 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 10.37 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
-Aparença a l’obra:
Z1 + 𝑘𝑘"!) \ · 𝛿𝛿88#98 + Z1 + 𝜓𝜓$ · 𝑘𝑘"!) \ · 𝛿𝛿:; · 𝜓𝜓$ < 𝐿𝐿/300

1.6 · 1.24 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0.3 · 0.6) · 0.63 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 0.3 = 2.21 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿/300 =

3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 10.37 𝑚𝑚𝑚𝑚
300

2.21 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 10.37 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
-Confort dels usuaris:
𝛿𝛿:; < 𝐿𝐿/350

𝛿𝛿:; = 0.63 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿/350 =

3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 8.89 𝑚𝑚𝑚𝑚
350

0.63 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 8.89 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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Memòria constructiva

Forjat CLT planta tipus. Estat de càrregues

Forjat CLT planta tipus. Comprovació temperatura ambient
ELU: 8.31 kN/m2

PP: 1.88 kN/m2

Med: -10.05 kNm
CP: 2.05 kN/m2

Med: 5.65 kNm

Med: 5.65 kNm

Ved: 16.15 kN
Ved: 9.69 kN
SU: 2.00 kN/m2

Ved: -9.69 kN
Ved: -16.15 kN
Forjat CLT planta tipus. Comprovació amb foc

ELS inc.: 4.93 kN/m2

Med: -5.96 kNm

Med: 3.35 kNm

Ved: 5.75 kN

Med: 3.35 kNm

Ved: 9.58 kN

Ved: -9.58 kN

Ved: -5.75 kN
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Memòria constructiva

Comprovació del forjat sostre PC més desfavorable a temperatura ambient:

Comprovació del forjat sostre PC més desfavorable amb foc:

Els esforços pèssims sobre el forjat seran:

Els esforços pèssims sobre el forjat en cas d’incendi serà:

ELU coberta transitable
(1.35 · (PP + CP) + 1.5 · SU) · 1 m = 8.67 kN/m

ELS coberta enjardinada
(PP + CP + 0.5 · SU) · 1 m = 6.55 kN/m

ELU coberta enjardinada
(1.35 · (PP + CP) + 1.5 · SU) · 1 m = 9.67 kN/m
Les combinacions pèssimes no tenen en compte la neu degut a que el kmod és més favorable en cas
d’accions de durada curta.
#
=
𝑀𝑀!"

$

$

9 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿
9 · 9.67 kN/m · (3.11 m)
=
= 6.58 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 6 580 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
128
128

%
𝑀𝑀!"
=

$

#
=
𝑀𝑀!"

9 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿$ 9 · 6.55 kN/m · (3.11 m)$
=
= 4.45 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 4 450 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
128
128

%
=
𝑀𝑀!"

𝑞𝑞 · 𝐿𝐿$ 6.55 kN/m · (3.11 m)$
=
= 7.92 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 7 920 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
8
8

𝑉𝑉!" =

La secció eficaç de la secció reduïda serà:

$

𝑞𝑞 · 𝐿𝐿
9.67 kN/m · (3.11 m)
=
= 11.69 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 11 690 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
8
8

𝑉𝑉!" =

5 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿 5 · 9.67 kN/m · 3.11 m
=
= 18.80 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 18 800 𝑁𝑁
8
8

Comprovació del moment:

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · <2 ·

𝑏𝑏 · ℎ&'
+ 𝑏𝑏 · ℎ& · 𝑧𝑧&$ A
𝐼𝐼 = ; <
12

(25 𝑚𝑚𝑚𝑚)'
(140 𝑚𝑚𝑚𝑚)'
+ 2 · 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (107.5 𝑚𝑚𝑚𝑚)$ A + 96 𝑚𝑚𝑚𝑚 ·
12
12

𝑊𝑊!) =

𝐼𝐼

𝐼𝐼 = 602 368 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(

𝑦𝑦*+,

602 368 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(
=
= 5 019 739 𝑚𝑚𝑚𝑚'
120 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀" 11 690 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
=
= 2.33 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑊𝑊/
5 019 739 𝑚𝑚𝑚𝑚'
𝑓𝑓*1
24 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 𝑘𝑘*0" ·
= 0.7 ·
= 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1.25

𝑑𝑑34+5,6 = 𝛽𝛽6 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑34+5,6 = 0,7 · 90 = 63 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜎𝜎" < 𝑓𝑓*" → 2.33 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

ℎ = 240 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 63 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 187 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚

Comprovació del moment:

𝐼𝐼 = ; <

𝑏𝑏 · ℎ&'
+ 𝑏𝑏 · ℎ& · 𝑧𝑧&$ A
12

(25 𝑚𝑚𝑚𝑚)!
(127 𝑚𝑚𝑚𝑚)!
𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (
+ 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (33.1 𝑚𝑚𝑚𝑚)" 0 + 96 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (
+ 127 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (67.5 𝑚𝑚𝑚𝑚)" 0
12
12

𝑊𝑊!) =

𝜎𝜎*,.," =

𝑓𝑓*"

5 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿 5 · 6.55 kN/m · 3.11 m
=
= 12.73 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 12 730 𝑁𝑁
8
8

𝑓𝑓*,.,"

𝐼𝐼 = 101 289 513𝑚𝑚𝑚𝑚(

𝐼𝐼

𝑦𝑦*+,

=

101 289 513 𝑚𝑚𝑚𝑚(
= 770 902 𝑚𝑚𝑚𝑚'
131.4 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀" 7 920 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
=
= 10.27 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑊𝑊/
770 902 𝑚𝑚𝑚𝑚'
𝑓𝑓*,.,1
24𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 𝑘𝑘*0" · 𝑘𝑘)& ·
= 1 · 1.15 ·
= 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾7
1
𝜎𝜎*,.," =

𝜎𝜎*,.," ≤ 𝑓𝑓*," → 10.27 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ ≤ 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Comprovació del tallant:

Comprovació del tallant:
𝐴𝐴!) = 2 · 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 96 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 140 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 63 440 𝑚𝑚𝑚𝑚'
𝜏𝜏" = 1.5 ·
𝑓𝑓2"

𝑉𝑉!"
18 800 𝑁𝑁
= 1.5 ·
= 0.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!)
63 440 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓21
2.7 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 𝑘𝑘*0" ·
= 0.70 ·
= 1.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1.25

𝜏𝜏" < 𝑓𝑓2" → 0.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 1.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐴𝐴!) = 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 96 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 127 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 37 192 𝑚𝑚𝑚𝑚'
𝜏𝜏" = 1.5 ·

𝑉𝑉!"
12 730 𝑁𝑁
= 1.5 ·
= 0.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!)
16 810 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓2" = 𝑘𝑘*0" · 𝑘𝑘)& ·

𝑓𝑓21
2.7 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 1 · 1.15 ·
= 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1

𝜏𝜏" < 𝑓𝑓2" → 0.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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Comprovació de la deformació del forjat sostre PC:
𝛿𝛿88#98

1 𝑞𝑞 · 𝑙𝑙(
1
6.05 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚 · (3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚)(
=
·
=
·
= 0.44 𝑚𝑚𝑚𝑚
185 𝐸𝐸 · 𝐼𝐼 185 11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 602 368 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(

𝛿𝛿:; =

𝛿𝛿<!= =

1 𝑞𝑞 · 𝑙𝑙(
1
1.00 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚 · (3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚)(
·
=
·
= 0.07 𝑚𝑚𝑚𝑚
185 𝐸𝐸 · 𝐼𝐼 185 11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 602 368 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(

Memòria constructiva

Forjat CLT coberta. Estat de càrregues

Forjat CLT coberta. Comprovació temperatura ambient
ELU: 9.67 kN/m2

PP: 1.95 kN/m2

1 𝑞𝑞 · 𝑙𝑙(
1
0.40 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚 · (3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚)(
·
=
·
= 0.03 𝑚𝑚𝑚𝑚
185 𝐸𝐸 · 𝐼𝐼 185 11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 602 368 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(

Med: -11.69 kNm

CP: 4.10 kN/m2

-Integritat dels elements constructius:
𝑘𝑘"!) · 𝛿𝛿88#98 + Z1 + 𝜓𝜓$ · 𝑘𝑘"!) \ · 𝛿𝛿:; + Z1 + 𝜓𝜓$ · 𝑘𝑘"!) \ · 𝛿𝛿<!= < 𝐿𝐿/300

0.6 · 0.44 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0.3 · 0.6) · 0.07 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0 · 0.6) · 0.03 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.38 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿/300 =

3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 10.37 𝑚𝑚𝑚𝑚
300

0.38 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 10.37 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Med: 6.58 kNm

Med: 6.58 kNm

SU: 1.00 kN/m2
Ved: 18.80 kN
Ved: 11.28 kN
SNeu: 1.00 kN/m2

-Aparença a l’obra:

Ved: -11.28 kN

Z1 + 𝑘𝑘"!) \ · 𝛿𝛿88#98 + Z1 + 𝜓𝜓$ · 𝑘𝑘"!) \ · 𝛿𝛿:; · 𝜓𝜓$ + Z1 + 𝜓𝜓$ · 𝑘𝑘"!) \ · 𝛿𝛿<!= · 𝜓𝜓$ < 𝐿𝐿/300

1.6 · 0.44 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0.3 · 0.6) · 0.07 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 0.3 + (1 + 0 · 0.6) · 0.03 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 0 = 0.73 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿/300 =

Ved: -18.80 kN
Forjat CLT coberta. Comprovació amb foc

3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 10.37 𝑚𝑚𝑚𝑚
300

ELS inc.: 6.55 kN/m2

0.73 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 10.37 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
-Confort dels usuaris:
𝛿𝛿:; + 𝛿𝛿<!= < 𝐿𝐿/350

0.07 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0.03 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.10 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿/350 =

3 110 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 8.89 𝑚𝑚𝑚𝑚
350

Med: -7.92 kNm

Med: 4.45 kNm

Med: 3.35 kNm

0.10 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 8.89 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
Ved: 12.73 kN
Ved: 7.64 kN

Ved: -7.64 kN
Ved: -12.73 kN
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Memòria constructiva

Comprovació del mur més desfavorable a temperatura ambient:
L’àrea tributaria del tros de mur més desfavorable és:
𝐴𝐴>5&?.
𝐴𝐴>5&?.

𝐴𝐴>5&?.

Comprovació del mur més desfavorable amb foc:
Els esforços pèssims a la base del mur:

$

= 2.60 𝑚𝑚 · 3.11 𝑚𝑚 = 8.09 𝑚𝑚
= 2.60 𝑚𝑚 · 3.11 𝑚𝑚 = 8.09 𝑚𝑚$
$
Cè5E0F+ = 3.52 𝑚𝑚 · 3.11 𝑚𝑚 = 10.95 𝑚𝑚
8B

89

𝑁𝑁!" = 8.09 𝑚𝑚$ · (3 · 4.93 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚$ + 6.55 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚$ ) + 10.95 𝑚𝑚$ · 0.70 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚$ = 180.31 𝑘𝑘𝑘𝑘

La secció eficaç de la secció reduïda serà:

Els esforços pèssims a la base del mur:

El recobriment de 30mm de OSB oferirà una protecció de:

𝑁𝑁!" = 8.09 𝑚𝑚$ · (3 · 8.31 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚$ + 9.67 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚$ ) + 10.95 𝑚𝑚$ · 0.95 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚$ = 290.32 𝑘𝑘𝑘𝑘

Comprovació a compressió amb guerxament:

𝐼𝐼 = ; <

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · <2 ·

𝛽𝛽J = 0.9 · 𝑘𝑘L · 𝑘𝑘> = 0.9 · 0.81 · 0.82 = 0.60

ℎ&'

𝑏𝑏 ·
+ 𝑏𝑏 · ℎ& · 𝑧𝑧&$ A
12

450
450
=^
= 0.81
𝑘𝑘L = ^
𝜌𝜌1
680

(40 𝑚𝑚𝑚𝑚)'
+ 2 · 40 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (40 𝑚𝑚𝑚𝑚)$ A = 138 666 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(
12

𝐴𝐴 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 40 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 2 = 80 000 𝑚𝑚𝑚𝑚

20
20
𝑘𝑘> = ^ = ^ = 0.82
ℎC
30

$

138 666 667 𝑚𝑚𝑚𝑚(
𝐼𝐼
= 41.60 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖 = ^ = ^
80 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴
L 𝜆𝜆*!3 = &

G!

"#$

=

' HIJ **
(H.K' **

𝑑𝑑34+5,6 = 𝛽𝛽6 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑34+5,6 = 0,7 · (90 − 50) = 28 𝑚𝑚𝑚𝑚

= 75.66

𝜆𝜆5!F =

𝜆𝜆*!3
𝑓𝑓3,J,1 75.66
21 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
·^
=
·^
= 1.025
𝜋𝜋
𝐸𝐸J,1
11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝜋𝜋

ℎ = 120 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 2 · 28 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 74 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚

Comprovació a compressió amb guerxament:

𝑘𝑘 = 0.5 · a1 + 𝛽𝛽3 · (𝜆𝜆5!F − 0.3) + 𝜆𝜆5!F $ b = 0.5 · [1 + 0.1 · (1.025 − 0.3) + 1.025$ ] = 1.061
𝜒𝜒3 =

1

𝑘𝑘 + f𝑘𝑘 $ − 𝜆𝜆5!F $
𝜎𝜎" =

=

1

1.061 + √1.061$ − 1.025$

= 0.748

𝐼𝐼 = ; <

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · <2 ·

(12 𝑚𝑚𝑚𝑚)'
+ 2 · 12 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (26 𝑚𝑚𝑚𝑚)$ A = 16 512 000 𝑚𝑚𝑚𝑚(
12

16 512 000 𝑚𝑚𝑚𝑚(
𝐼𝐼
= 26.23 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖 = ^ = ^
24 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴

𝑓𝑓31
21 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 0.7 ·
= 11.76 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1.25

𝜎𝜎" < 𝜒𝜒3 · 𝑓𝑓3" → 3.63 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 0.748 · 11.76 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ = 8.79 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑏𝑏 · ℎ&'
+ 𝑏𝑏 · ℎ& · 𝑧𝑧&$ A
12

𝐴𝐴 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 2 · 12 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 24 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑁𝑁!"
290 320 𝑁𝑁
=
= 3.63 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!) 80 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓3" = 𝑘𝑘*0" ·

ℎC 30 𝑚𝑚𝑚𝑚
=
= 50 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛽𝛽J
0.60

𝑡𝑡34 =

𝜆𝜆*!3 =

𝜆𝜆5!F =

𝐿𝐿!

𝑖𝑖*&6

=

3 150 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 120.09
26.23 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜆𝜆*!3
𝑓𝑓3,J,1 120.09
21 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
·^
=
·^
= 1.626
𝜋𝜋
𝐸𝐸J,1
11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝜋𝜋

𝑘𝑘 = 0.5 · a1 + 𝛽𝛽3 · (𝜆𝜆5!F − 0.3) + 𝜆𝜆5!F $ b = 0.5 · [1 + 0.1 · (1.626 − 0.3) + 1.626$ ] = 1.889
𝜒𝜒3 =

1

𝑘𝑘 + f𝑘𝑘 $ − 𝜆𝜆5!F $

=

1

1.889 + √1.889$ − 1.626$

= 0.351
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Memòria constructiva

Mur CLT. Comprovació temperatura ambient

𝜎𝜎" =

𝑁𝑁!"
180 310 𝑁𝑁
=
= 7.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!) 24 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓3" = 𝑘𝑘*0" · 𝑘𝑘)& ·

ELU: 290.32 kN/m

𝑓𝑓*,.,1
21𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 1 · 1.15 ·
= 24.15𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾7
1

𝜎𝜎" < 𝜒𝜒3 · 𝑓𝑓3" → 7.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 0.351 · 24.15 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ = 8.47 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Ned: -290.32 kN

Mur CLT. Comprovació amb foc

ELS: 180.31 kN/m

Ned: -180.31 kN
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Memòria constructiva

Comprovació del pilar de fusta més desfavorable a temperatura ambient:
L’àrea tributaria del pilar més desfavorable és:
𝐴𝐴>5&?.

8B

Els esforços pèssims a la base del pilar:

= 1.74 𝑚𝑚 · 3.11 𝑚𝑚 = 5.44 𝑚𝑚$

𝑁𝑁!" = 5.44 𝑚𝑚$ · 3 · 8.31 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚$ = 135.68 𝑘𝑘𝑘𝑘

Comprovació a compressió amb guerxament:

𝐴𝐴 = 𝑏𝑏 · ℎ = 350 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 200 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 70 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑏𝑏 · ℎ' 350 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (200𝑚𝑚𝑚𝑚)'
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼M =
=
= 233 333 333 𝑚𝑚𝑚𝑚(
12
12
𝑖𝑖M = ^

𝐼𝐼M
233 333 333 𝑚𝑚𝑚𝑚(
=^
= 57.74 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴
70 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝜆𝜆*!3 =

𝜆𝜆5!F =

𝐿𝐿!

𝑖𝑖*&6

=

3 150 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 54.56
57.74 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜆𝜆*!3
𝑓𝑓3,J,1 54.56
24 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
·^
=
·^
= 0.790
𝜋𝜋
𝐸𝐸J,1
11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝜋𝜋

𝑘𝑘 = 0.5 · a1 + 𝛽𝛽3 · (𝜆𝜆5!F − 0.3) + 𝜆𝜆5!F $ b = 0.5 · [1 + 0.1 · (0.790 − 0.3) + 0.790$ ] = 0.827
𝜒𝜒3 =

𝑘𝑘 +

1

$

=

1

0.827 + √0.827$ − 0.790$

f𝑘𝑘 $

− 𝜆𝜆5!F

𝜎𝜎" =

𝑁𝑁!"
135 680 𝑁𝑁
=
= 1.94 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!) 70 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓3" = 𝑘𝑘*0" ·

= 0.935

𝑓𝑓31
24 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 0.7 ·
= 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1.25

𝜎𝜎" < 𝜒𝜒3 · 𝑓𝑓3" → 1.94 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 0.935 · 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ = 12.57 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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Memòria constructiva

Comprovació del pilar de fusta més desfavorable amb foc:

Comprovació de la jàssera de fusta més desfavorable a temperatura ambient:

Els esforços pèssims a la base del pilar:

Els esforços pèssims sobre la jàssera seran:

𝑁𝑁!" = 5.44 𝑚𝑚$ · 3 · 4.93 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚$ = 80.46 𝑘𝑘𝑘𝑘

ELU
(1.35 · (PP + CP) + 1.5 · SU) · 3.11 m = 25.84 kN/m

La secció eficaç de la secció reduïda serà:

#
=
𝑀𝑀!"

𝑑𝑑34+5,6 = 𝛽𝛽6 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑34+5,6 = 0,7 · 90 = 63 𝑚𝑚𝑚𝑚

ℎ = 350 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 2 · 63 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 224 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏 = 200 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 2 · 63 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 74 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐴𝐴 = 𝑏𝑏 · ℎ = 224 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 74 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 16 576 𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑏𝑏 · ℎ' 224 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (74𝑚𝑚𝑚𝑚)'
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼M =
=
= 7 564 181 𝑚𝑚𝑚𝑚(
12
12
𝐼𝐼M
7 564 181 𝑚𝑚𝑚𝑚(
=^
= 21.36 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴
16 576 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝜆𝜆*!3 =

𝜆𝜆5!F =

𝐿𝐿!

𝑖𝑖*&6

𝑘𝑘 = 0.5 · a1 + 𝛽𝛽3 · (𝜆𝜆5!F − 0.3) + 𝜆𝜆5!F $ b = 0.5 · [1 + 0.1 · (2.135 − 0.3) + 2.135$ ] = 2.861
𝜒𝜒3 =

𝑘𝑘 +

f𝑘𝑘 $

− 𝜆𝜆5!F

$

=

2.861 + √2.861$ − 2.135$

= 0.210

𝑁𝑁!"
80 460 𝑁𝑁
𝜎𝜎" =
=
= 4.85 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!) 16 576 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓3" = 𝑘𝑘*0" · 𝑘𝑘)& ·

𝑊𝑊/ =

𝑏𝑏 · ℎ$ 200 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (350𝑚𝑚𝑚𝑚)$
=
= 4 083 333 𝑚𝑚𝑚𝑚(
6
6

𝜎𝜎" =

𝑀𝑀!" 25 690 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
=
= 6.29 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑊𝑊/
4 083 333 𝑚𝑚𝑚𝑚'

𝑓𝑓*1
24 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 0.7 ·
= 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1.25

𝜎𝜎" < 𝑓𝑓*" → 6.29 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

3 150 𝑚𝑚𝑚𝑚
=
= 147.46
21.36 𝑚𝑚𝑚𝑚

1

𝑞𝑞 · 𝐿𝐿 25.84 kN/m · 2.82 m
=
= 36.43 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 36 430 𝑁𝑁
2
2

𝑓𝑓*" = 𝑘𝑘*0" ·

𝜆𝜆*!3
𝑓𝑓3,J,1 147.46
24 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
·^
=
·^
= 2.135
𝜋𝜋
𝐸𝐸J,1
11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝜋𝜋
1

𝑉𝑉!" =

Comprovació a flexió:

Comprovació a compressió amb guerxament:

𝑖𝑖M = ^

𝑞𝑞 · 𝐿𝐿$ 25.84 kN/m · (2.82 m)$
=
= 25.69 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 25 690 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
8
8

Comprovació del tallant:
𝐴𝐴!) = 𝑏𝑏 · ℎ = 350 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 200 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 70 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝜏𝜏" = 1.5 ·

𝑉𝑉!"
36 430 𝑁𝑁
= 1.5 ·
= 0.78 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!)
70 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓2" = 𝑘𝑘*0" ·

𝑓𝑓21
2.7 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 0.70 ·
= 1.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1.25

𝜏𝜏" < 𝑓𝑓2" → 0.78 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 1.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑓𝑓*,.,1
24𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 1 · 1.15 ·
= 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾7
1

𝜎𝜎" < 𝜒𝜒3 · 𝑓𝑓3" → 4.85 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 0.210 · 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ = 5.80 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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Memòria constructiva

Comprovació de la jàssera de fusta més desfavorable amb foc:
Els esforços pèssims sobre la jàssera seran:
ELS
(PP + CP + 0.5 · SU) · 3.11 m = 15.33 kN/m
#
=
𝑀𝑀!"

𝑞𝑞 · 𝐿𝐿$ 15.33 kN/m · (2.82 m)$
=
= 15.24 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 15 240 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
8
8
𝑉𝑉!"

𝑞𝑞 · 𝐿𝐿 15.33 kN/m · 2.82 m
=
=
= 21.62 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 21 620 𝑁𝑁
2
2

Pilar i jassera CLT. Comprovació temperatura ambient

Pilar i jassera CLT. Comprovació amb foc

99.25 kN
58.84 kN
ELU: 25.84 kN/m

ELS: 15.33 kN/m2

La secció eficaç de la secció reduïda serà:
𝑑𝑑34+5,6 = 𝛽𝛽6 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑34+5,6 = 0,7 · 90 = 63 𝑚𝑚𝑚𝑚

ℎ = 350 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 63 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 287 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏 = 200 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 2 · 63 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 74 𝑚𝑚𝑚𝑚

Comprovació a flexió:

Ned: -135.68 kN

𝑏𝑏 · ℎ$ 74 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (287 𝑚𝑚𝑚𝑚)$
𝑊𝑊/ =
=
= 1 015 884 𝑚𝑚𝑚𝑚(
6
6
𝜎𝜎" =

𝑀𝑀!" 15 240 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
=
= 15.00 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑊𝑊/
1 015 884 𝑚𝑚𝑚𝑚'

𝑓𝑓*,.,1
24𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑓𝑓3" = 𝑘𝑘*0" · 𝑘𝑘)& ·
= 1 · 1.15 ·
= 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾7
1
𝜎𝜎" < 𝑓𝑓*" → 15.00 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Med: 25.69 kNm

Ved: 36.43 kN

𝜏𝜏" = 1.5 ·

Med: 15.24 kNm

Ved: 21.62 kN

Comprovació del tallant:
𝐴𝐴!) = 𝑏𝑏 · ℎ = 287 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 74 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 21 238 𝑚𝑚𝑚𝑚$

Ned: -80.46 kN

Ved: -36.43 kN

Ved: -21.62 kN

𝑉𝑉!"
21 620 𝑁𝑁
= 1.5 ·
= 1.53 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴!)
21 238 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑓𝑓2" = 𝑘𝑘*0" · 𝑘𝑘)& ·

𝑓𝑓21
2.7 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 1 · 1.15 ·
= 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝛾𝛾*
1

𝜏𝜏" < 𝑓𝑓2" → 1.53 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ < 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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Memòria constructiva

Dimensionament de la jàssera de formigó postesada més desfavorable:

Comprovació del pilar de formigó més desfavorable:

Els esforços pèssims de la jàssera obtinguts al CypeCad són:

Els esforços pèssims del pilar obtinguts al CypeCad són:

𝑀𝑀!" = 4 112.73 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉!" = 1 422.80 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑁𝑁N" = 2 406.91 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑀𝑀/,N" = 822.59 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑀𝑀M,N" = 50.03 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

Per una secció en “T” amb una llum de 13.32m predimensionarem la jàssera:
13.32 𝑚𝑚
𝐿𝐿
=
= 0.95 𝑚𝑚 → 1.00 𝑚𝑚
14
14

Dimensionarem el cap de la biga en “T” situant aquest fins al límit de la fibra neutra de la
secció:
𝑥𝑥! = 0.625 · 𝑑𝑑 = 0.625 · 900 𝑚𝑚 = 562.5 𝑚𝑚𝑚𝑚

ℎ" ≥ 0.8 · 𝑥𝑥! → ℎ" ≥ 0.8 · 562.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 450 𝑚𝑚𝑚𝑚

El cap de la biga en té tindrà un cantell de 0.45 m

Predimensionarem l’ample de la biga en “T” de tal manera que el moment de càlcul no superi
el moment límit del cap comprimit.

𝑈𝑈" = 𝑓𝑓'# · 𝑏𝑏 · ℎ" =

𝐴𝐴3 = 𝑏𝑏 · ℎ = 400 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 600 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 240 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

𝑏𝑏 · ℎ' 400 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (600 𝑚𝑚𝑚𝑚)'
=
= 7 200 000 000 𝑚𝑚𝑚𝑚(
12
12
ℎ · 𝑏𝑏' 600 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (400 𝑚𝑚𝑚𝑚)'
𝐼𝐼M =
=
= 3 200 000 000 𝑚𝑚𝑚𝑚(
12
12

𝐼𝐼/ =

𝐼𝐼/
7 200 000 000 𝑚𝑚𝑚𝑚(
𝑖𝑖/ = ^ = ^
= 173.21 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴
240 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐼𝐼M
3 200 000 000 𝑚𝑚𝑚𝑚(
𝑖𝑖M = ^ = ^
= 115.47 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴
240 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$

-Comprovació a compressió amb guerxament amb flexió composta:
L’excentricitat del pilar en cada eix és:

𝑀𝑀# ≤ 𝑀𝑀$%&

30 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚(
· 𝑏𝑏 · 450 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 9000 · 𝑏𝑏
1.50

𝑀𝑀$%& = 0.375 · 𝑈𝑈" · 𝑑𝑑 = 0.375 · 9000 · 𝑏𝑏 · 900 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3 037 500 · 𝑏𝑏

𝑒𝑒/ =

ℎ
𝑒𝑒/,*&6 = k 20
→ 30 𝑚𝑚𝑚𝑚
> 20 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀/,N" 882.59 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
=
= 0.367 𝑚𝑚 = 367𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁N"
2406.91 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑒𝑒M,*&6 = k

𝑀𝑀# ≤ 𝑀𝑀$%& → 4 112 730 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ≤ 3 037 500 · 𝑏𝑏 → 𝑏𝑏 = 1 354 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 1 400 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑒𝑒M =

ℎ
→ 20 𝑚𝑚𝑚𝑚
20
> 20 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀M,N" 50.03 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
=
= 0.031 𝑚𝑚 = 21 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁N"
2406.91 𝑘𝑘𝑘𝑘

Comprovarem si s’han de considerar efectes de segon ordre:
λ* =

𝛽𝛽 · 𝑙𝑙
5 700 𝑚𝑚𝑚𝑚
=
= 32.91
𝑖𝑖/
173.21 𝑚𝑚𝑚𝑚

$
𝐶𝐶
0.24
𝑒𝑒H
λ&6) = 35^ · o1 +
+ 3.4 p − 1q r ≤ 100
𝑒𝑒$
ν
𝑒𝑒$ /ℎ

ν=

2 406 910𝑁𝑁
𝑁𝑁"
=
= 0.501
𝐴𝐴3 · 𝑓𝑓3" 240 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 30 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ /1.5

$
0.20
0.24
367
· o1 +
+ 3.4 p
− 1q r ≤ 100 = 36.09
λ&6) = 35^
0.501
367/600
367

λ*,/ < λ&6) → 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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𝛽𝛽 · 𝑙𝑙
5 700 𝑚𝑚𝑚𝑚
=
= 49.36
𝑖𝑖M
115.47 𝑚𝑚𝑚𝑚

$
𝐶𝐶
0.24
𝑒𝑒H
λ&6) = 35^ · o1 +
+ 3.4 p − 1q r ≤ 100
𝑒𝑒$
ν
𝑒𝑒$ /ℎ

$
0.20
0.24
21
· o1 +
+ 3.4 p − 1q r ≤ 100 = 1
λ&6) = 35^
0.501
21/400
21

λ*,/ < λ&6) → 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Obtindrem l’armat utilitzant l’àbac de flexió esviada:

µH =

µ$ =

ν=

𝑁𝑁"
2 406 910 𝑁𝑁
=
= 0.501
𝐴𝐴3 · 𝑓𝑓3" 240 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 30 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ /1.5

𝑀𝑀/,!"
822 590 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
=
= 0.286
𝐴𝐴3 · ℎ · 𝑓𝑓3" 240 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 600 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 30 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ /1.5

𝑀𝑀M,!"
50 030 000 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
=
= 0.026
𝐴𝐴3 · ℎ · 𝑓𝑓3" 240 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 400 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 30 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$ /1.5

𝜔𝜔 =

𝐴𝐴>0> · 𝑓𝑓/"
0.55 · 240 000 𝑚𝑚𝑚𝑚$ · 20 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 0.55 → 𝐴𝐴>0> =
= 6 072 𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝐴𝐴3 · 𝑓𝑓3"
434.78 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
𝑓𝑓/" =

500 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
= 434.78 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚$
1.15

𝐴𝐴>0> = 6 072 𝑚𝑚𝑚𝑚$ → 12∅25 → 6∅25 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
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PÒRTIC DE FORMIGÓ. Estat de càrregues

CP: 26.12 kN/m

PP: 23.60 kN/m

SU: 24.88 kN/m

SNeu: 1.24 kN/m

PP: 26.44 kN/m

SU: 12.44 kN/m

CP: 11.20 kN/m

SU: 31.10 kN/m
PP: 23.33 kN/m

PP: 23.33 kN/m

SU: 31.10 kN/m

SU: 31.10 kN/m
SU: 2.49 kN/m

PP: 23.33 kN/m
SU: 15.55 kN/m

PP: 11.66 kN/m
CP: 4.98 kN/m

CP: 2.49 kN/m

CP: 4.98 kN/m

CP: 4.98 kN/m
SU: 31.10 kN/m
SU: 2.49 kN/m

PP: 23.33 kN/m

CP: 4.98 kN/m

PÒRTIC DE FORMIGÓ. Diagrames d'axils, moments i tallants

Ved: 1374.6 kN
Med: -760.4 kNm

Med: -760.5 kNm
Med: 760.5 kNm

Med: -760.4 kNm

Ved: -1422.8 kN
Ned: -1374.6 kN

Ned: -1422.8 kN

Med: -822.6 kNm

Med: -760.9 kNm

Ved: 467.7 kN

Med: -174.2 kNm

Med: 4112.7 kNm
Med: 822.6 kNm

Med: 136.1 kNm

Ved: 230.4kN

Ved: 137.6 kN
Ved: -243.2 kN

Med: 614.0 kNm

Ved: -482.3 kN

Ved: -256.6 kN

Ned: -2169.9 kN

Ned: -2406.9 kN

Med: -17.2 kNm

Med: 10.9 kNm

Ved: 22.6 kN

Med: 177.5 kNm

Ved: -7.7 kN

Ned: -2440.6 kN

Med: -60.0 kNm

Med: -29.6 kNm
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La resistència per fust del llim argilós marró és:

Dimensionament de la fonamentació:

0

La resistència de disseny de cada piló és:

La resistència característica total és:

La resistència per punta és:

𝑅𝑅'# =

𝑅𝑅!) = E 𝜏𝜏! · 𝑝𝑝! 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 27.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚( · 𝑟𝑟 · 𝜋𝜋 · 2.7 𝑚𝑚 = 233.26 · 𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘
"

𝑅𝑅')
𝛾𝛾*

La resistència per fust de l’argila marró és:
0

𝑅𝑅') = 𝑅𝑅+) + ? 𝑅𝑅!)

𝑅𝑅+) = 𝑞𝑞+ · 𝐴𝐴+ = 11 200

𝑅𝑅!) = E 𝜏𝜏! · 𝑝𝑝! 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 70 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚( · 𝑟𝑟 · 𝜋𝜋 · 1.3 𝑚𝑚 = 285.88 · 𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘
"

𝑘𝑘𝑘𝑘 (
· 𝑟𝑟 · 𝜋𝜋 = 35 186 · 𝑟𝑟 ( 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚(

𝑞𝑞+ = 𝑓𝑓, · 𝑁𝑁-./ = 0.4 · 28 = 11.2 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚( = 11 200 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚(

𝑅𝑅') = 𝑅𝑅+) + ? 𝑅𝑅!)

𝑅𝑅') = 35 186 · 𝑟𝑟 ( + 1958.77 · 𝑟𝑟

0

𝑅𝑅!) = E 𝜏𝜏! · 𝑝𝑝! 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 47.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚( · 𝑟𝑟 · 𝜋𝜋 · 1.9 𝑚𝑚 = 283.53 · 𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜏𝜏! = 2.5 · 𝑁𝑁-./ = 2.5 · 19 = 47.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚(

La resistència per fust del llim argilós marró és:
0

𝑅𝑅!) = E 𝜏𝜏! · 𝑝𝑝! 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 67.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚( · 𝑟𝑟 · 𝜋𝜋 · 1.1 𝑚𝑚 = 233.26 · 𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘
"

𝜏𝜏! = 2.5 · 𝑁𝑁-./ = 2.5 · 27 = 67.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚

La resistència per fust de l’argila vermella és:

(

0

𝜏𝜏! = 2.5 · 𝑁𝑁-./ = 2.5 · 28 = 70 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚(

La residència de disseny de cada piló serà:

La resistència per fust de l’argila marró és:

"

𝜏𝜏! = 2.5 · 𝑁𝑁-./ = 2.5 · 11 = 27.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚(

Piló més desfavorable
Suposarem pilons individuals per tal de no afectar les restes arqueològiques, del qual
determinarem el diàmetre
𝑅𝑅'# = 2 406.91 𝑘𝑘𝑘𝑘

2 406.91 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 35 186 · 𝑟𝑟 ( + 1958.77 · 𝑟𝑟 → 𝑟𝑟 = 0.235 𝑚𝑚 → ∅500𝑚𝑚𝑚𝑚
El piló tindrà un diàmetre de 50 cm i una profunditat total de 14.5 m

𝑅𝑅!) = E 𝜏𝜏! · 𝑝𝑝! 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 37.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚( · 𝑟𝑟 · 𝜋𝜋 · 3.0 𝑚𝑚 = 353.43 · 𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘
"

𝜏𝜏! = 2.5 · 𝑁𝑁-./ = 2.5 · 15 = 37.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚(

La resistència per fust de la costra calcària dura és:
0

𝑅𝑅!) = E 𝜏𝜏! · 𝑝𝑝! 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 62.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚( · 𝑟𝑟 · 𝜋𝜋 · 0.2 𝑚𝑚 = 39.27 · 𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘
"

𝜏𝜏! = 2.5 · 𝑁𝑁-./ = 2.5 · 25 = 62.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚(

La resistència per fust del llim marró clar és:
0

𝑅𝑅!) = E 𝜏𝜏! · 𝑝𝑝! 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 62.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚( · 𝑟𝑟 · 𝜋𝜋 · 2.7 𝑚𝑚 = 530.14 · 𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘
"

𝜏𝜏! = 2.5 · 𝑁𝑁-./ = 2.5 · 25 = 62.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚(
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Ved: 1374.6 kN

Ved: -1422.8 kN

Ved: 137.6 kN

Ved: 467.7 kN

Ved: 230.4kN
Ved: -243.2 kN

Ved: 22.6 kN

Med: -760.5 kNm

Ved: -256.6 kN

Ved: -7.7 kN

Med: -760.4 kNm
Med: -760.4 kNm

Med: 760.5 kNm
Ned: -1374.6 kN

Ved: -482.3 kN

Ned: -1422.8 kN
Med: -760.9 kNm

Med: 4112.7 kNm
Med: 822.6 kNm
Med: 614.0 kNm

Ned: -2169.9 kN
Ned: -2406.9 kN

Med: -17.2 kNm
Med: 10.9 kNm

Med: -822.6 kNm
Med: 136.1 kNm

Med: -174.2 kNm

Med: 177.5 kNm

Ned: -2440.6 kN
Med: -60.0 kNm

Med: -29.6 kNm
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2.2 SISTEMA CONSTRUCTIU
2.2.1 Envolupant i acabats exteriors

2.2.2 Compartimentació i acabats interiors

El projecte sobre rasant es divideix en dos edificis i constructivament el projecte també es divideix
en dues parts, el sòcol de formigó i el volum lleuger, de fusta que es recolza sobre.

Els materials dels habitatges i de la part superior de l’equipament s’han triat segons el treball
d’investigació d’arquitectura i salut.
Els acabats interiors dels habitatges són arrebossats de guix o d’argila, ja que les seves propietats
higrotèrmiques són un benefici per als usuaris.

El sòcol de formigó permet donar una materialitat dura a les plantes baixes, que seran molt
transitades, aportant seguretat a l’espai i creant una presencialitat forta pel ritme de pilars. Alhora
aquest material permet resoldre els sistemes constructius que trobem al soterrani, amb els murs pantalla
i els pilons.
A la planta baixa, el material i el ritme de l’estructura creen una forta presencialitat i resistència
de l’edifici, però no s’entén com un massís, ja que les obertures en planta baixa generen un sòcol
permeable, creant un entorn segur.
El volum superior es construeix amb murs i forjats de fusta contralaminada, aportant lleugeresa i
un canvi de ritme en les plantes, lligat estrictament al seu ús programàtic. Aquest volum d’estructura
lleugera es veu reflectit a l’exterior com un volum blanc amb obertures i balcons, que creix damunt
del sòcol de formigó que configura la ciutat. Aquest sistema permet una ràpida execució, una baixa
transmitància tèrmica i unes baixes emissions de CO2. El criteri de tria dels materials del projecte es
va estudiar durant el “Workshop 3”, fent una comparativa dels materials segons les emissions de CO2,
l’energia embeguda del material, el preu i si eren materials saludables per als usuaris. Fent un balanç
d’aquests punts, s’han triat els materials del projecte.
El volum blanc que creix damunt el formigó té una façana amb sistema SATE. A més a més tots
els materials que s’han triat, són el màxim de respectuosos amb el medi ambient, a causa de les seves
baixes emissions de CO₂, i per a la salut de les persones. Per això tots els aïllaments són de fibres de
fusta o de llana de roca.
Els habitatges compten amb un espai flexible que funciona com a coixí tèrmic segons l’estació de
l’any, acumulant energia per cedir-la a l’interior, minimitzant la demanda. Aquest espai flexible permet
que quan les obertures estiguin totalment obertes, l’habitatge s’estengui fins a la barana del balcó, ja
que les fusteries queden amagades i el paviment és continu.

Els habitatges s’estructuren en dues franges, la de dia i la de nit, i els serveis se situen sempre al
centre. Per accedir als habitatges la passera s’eixampla, deixant que els usuaris gaudeixin d’aquest
espai com una extensió de casa seva. A l’habitatge hi trobem el paviment de rajola, continu des de la
passera fins al final del balcó donant continuïtat a tot ell. El mateix passa amb el cel ras, que unifica tot
l’habitatge permetent el pas d’instal·lacions al seu interior.
Les divisions entre habitatges compten amb uns panells de CLT que configuren l’estructura, una
capa d’aïllament, làmina acústica, dos panells de OSB i un acabat natural de guix o d’argila segons
l’estança.
Tots els panells de CLT són protegits per al foc, permetent així el pas d’instal·lacions a les parets i
sostres. En canvi el material de fusta es fa evident a la passera d’accés on els pilars i jàsseres de fusta
laminada són vistos.

El forjat de la coberta es realitza amb uns panells de CltMix, de més cantell però amb aïllament a
l’interior. La coberta consta de tres parts: coberta plana invertida transitable, una part de coberta és
enjardinada extensiva, augmentant així la superfície verda i disminuint l’efecte illa de calor, i una tercera
part damunt de la pèrgola de fusta, on s’hi troben les plaques fotovoltaiques.
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ESTIU DIA

2.3.1 Sistemes pasius
Els habitatges compten amb uns espais flexibles que funcionen com a coixí tèrmic en relació amb
els balcons, que permeten disminuir la demanda energètica.
Aquest espai flexible compta amb dos tancaments de vidre. A l’hivern aquests estan tancats durant
el dia i s’acumula la calor; durant la nit, el vidre interior s’obre i la calor se cedeix a l’habitatge. En
canvi, als dies d’estiu els vidres estan tancats i les proteccions solars posades, mentre que a les nits les
proteccions s’aixequen i els vidres s’obren.
Aquests espais de coixí tèrmic podrien cobrir fins a un 23% de la demanda de calefacció a l’hivern,
mentre que a l’estiu, amb ventilació creuada nocturna i protecció solar diürna, cobriria fins a un 43%
la demanda de refrigeració. (percentatges estimats seguint l’exemple d’edifici mixt d’habitatges i
allotjaments temporals dels arquitectes Coll Leclerc)

ESTIU NIT

Les limitacions principals d’aquest espai de coixí tèrmic serien a la sala d’estar on es veu reduït
en els mesos d’hivern. Si l’usuari no en fa un bon ús, podria ser motiu de l’augment de la demanda de
calefacció en els mesos d’hivern. Amb mesures passives, l’usuari ha d’estar actiu.
Els espais de coixí tèrmic poden suposar un increment econòmic a l’hora de la construcció de l’edifici
(doble vidre), però també participen en la millora de la qualitat de l’espai i en l’eficiència energètica.

HIVERN DIA

HIVERN NIT
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2.3.2 Subministrament d’aigua
El sistema de subministrament d’aigua consta de l’aigua freda sanitària (AFS), l’aigua calenta
sanitària (ACS) i les aigües pluvials i grises que són reciclades en els dos edificis. Cadascún dels edificis
compta amb entrades diferenciades d’aigua.
En l’edifici d’habitatges socials, l’AFS arriba de l’escomesa a planta soterrani, passant per l’arqueta
i els filtres, arriba al Grup Elevador de pressió (GEP) situat al soterrani també. El GEP compta amb dues
bombes per si una deixés de funcionar. Connectat al GEP, però en planta baixa hi trobem 7 comptadors
amb les seves Claus de pas generals, les quatre primeres corresponen a l’AFS que es distribuirà per
planta, una altra pels serveis comuns, i les últimes dues connecten directament amb els dipòsits ACS i el
dipòsit d’aigües grises, per assegurar un nivell d’aigua mínim en cas que la recirculació del sanejament
no fos suficient.
Les aigües grises són recollides dels lavabos i les dutxes, i són filtrades i tractades dins del dipòsit.
A més a més, l’últim pas del filtratge d’aquestes aigües es realitza mitjançant la fito-depuració a través
de les façanes vegetals que tanques el pati d’accés als habitatges. Del dipòsit es bombeja fins a coberta,
regant i filtrant-se a través de les plantes, aquesta aigua torna a ser recollida a planta baixa al segon
dipòsit d’aigües grises, ara ja filtrades, i preparades per repartir-se als inodors de tot l’edifici i per
netejar.
Pel que fa a l’edifici de l’equipament funciona de manera similar, exceptuant que la sala de dipòsits i
màquines se situa al soterrani també, i que a més a més es recullen les aigües pluvials per regar els horts
urbans i el jardí del soterrani.
L’aigua calenta sanitària s’aconsegueix mitjançant un sistema de bombes de calor en coberta.
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PLANTA SEGONA

PLANTA COBERTA

rdí

a ja

Llegenda subministrament d’aigua
PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA
Baixant aigua reciclada

Comptadors aigua reciclada

Baixant ACS

Comptadors ACS

Baixant AFS
Baixant aigua gris

Comptadors AFS

Dipòsit aigua reciclada

Aigua reciclada
ACS

Dipòsit AFS

AFS
Retorns

Dipòsit i bomba d’aigues reciclades

Aigua gris
Clau de pas aigua reciclada

Dipòsit i bomba d’aigues grises

Clau de pas ACS
Clau de pas AFS

Dipòsit trencador + Grup Elevador de
Pressió + dipòsit de membrana

Punt de consum aigua reciclada
Punt de consum ACS
Punt de consum AFS
Punt de sortida aigues grises

PLANTA PRIMERA

PLANTA QUARTA
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2.3.3 Sanejament
El sanejament es conforma per les aigües pluvials, grises i residuals, d’acord amb la normativa del
CTE-DBHS-5
En l’edifici d’habitatges socials tots els baixants passen pels espais previstos per a instal·lacions
situats entre habitatges fins al sostre de la planta primera, l’espai de la plaça pública, punt on es recullen
tots cap al nucli de circulacions verticals. La plaça compta amb un fals sostre que permet reconduir els
baixants cap a un mateix punt.
Les aigües residuals provinents d’inodors, rentadores i rentaplats es recullen i arriben a un col·lector
fins a la xarxa de clavegueram.
Les aigües grises es condueixen fins a un dipòsit on són filtrades (en el cas de l’edifici d’habitatges
s’utilitza la façana vegetal com a últim filtre, però a l’edifici d’equipament es produeix tot el tractament
de cloració de manera química), i així després es fan recircular per omplir les cisternes dels inodors i reg
o neteja.
L’aigua de les cobertes de l’equipament es recull i es porta a un dipòsit on serà filtrada per evitar
brutícia, però ja és aigua neta per tant no se li aplicarà cap tractament químic. Aquesta aigua s’utilitzarà
per regar els horts urbans i el pati, netejar algunes zones i alimentació de la rentadora de l’espai
plataforma de la roba.
El nombre mínim de boneres a disposar a coberta depèn de la superfície horitzontal i ve determinat
per la taula 2.5 del CTE.
On, segons les superfícies de cada coberta s’estableix que:
Habitatge social 454 m2
4 boneres
Coberta A 		
175m2		
3 boneres
Coberta B		
210m2		
4 boneres
Coberta C		
110m2		
3 boneres
Taula 2.5. Número mínim de boneres segons superfície de coberta (CTE DB-HS)
Les tres tipologies de baixants disposen d’un sistema de ventilació primari, que és suficient perquè
els edificis tenen menys de set plantes d’altura. Els baixants d’aigües residuals es prolonguen 1,30 m
per sobre de les cobertes no transitables i 2 m a les zones transitables.
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Baixant aigües pluvials
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Bonera aigües pluvials

Canonada sanejament aigües grises
Canonada sanejament aigües pluvials
Canonada sanejament aigües residuals
Reixeta de recollida d’aigües pluvials
Dipòsit d’aigües pluvials

Dipòsit 1 d’aigües grises

PLANTA PRIMERA

PLANTA QUARTA

Dipòsit d’aigua gris tractada per les plantes

Dipòsit d’aigua gris tractada
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2.3.4 Climatització i ventilació
L’edifici compta amb 69 zones climàtiques, dividides segons el seu ús i requeriments, per poder
regular el confort de l’edifici.
En termes generals, es preveu un sistema mitjançant el tractament d’aire en cada zona climàtica. Es
realitzarà mitjançant uns aparells (fancoils) que escalfaran o refredaran l’aire segons les necessitats dels
espais i la ventilació es preveu a part, amb un sistema independent.
Per escalfar o refredar l’aire de les zones climàtiques es preveu un circuit tancat, d’aigua freda o
calenta que es repartirà a tot l’edifici, a cada zona climàtica concretament.
Aquest circuit tancat prové d’unes bombes de calor aire-aigua situades en coberta, que extreuen la
calor a l’aire exterior (i a la inversa) per donar-l’ho al circuit d’aigua tancat. Aquest circuit tancat escalfarà
l’ACS.
En l’edifici d’habitatge social, es reparteixen els circuits tancats en columnes (5 columnes per 7
habitatges), baixant pels passos d’instal·lacions previstos entre habitatges i compartint els tubs del
circuit tancat.
Pel que fa a la ventilació se situen recuperadors de calor comuns a les cobertes dels edificis, i
concretament als allotjaments temporals s’instal·len uns recuperadors entàlpics de mesures reduïdes
sobre les cisternes dels inodors.
A la següent taula es preveu l’espai necessari per passar els conductes d’aire pels falsos sostres
segons la mesura dels conductes:
A l’habitatge les instal·lacions de climatització es concentren a la part central, sobre els banys i
cuines i es distribueix com es veu a la imatge:
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PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PARÀMETRES GENERALS
REQUERIMENTS CLIMATITZACIÓ
Estança
Area Altura Ratio Ocupació
Fred Calor Humidificador Deshumidificador Ventilació
Area/Ratio
N.Persones
(m2) (m)persones/m2
Espai Expo
106
4
2
53
x
x
x
Recepció
90
3,5
2
45
x
x
x
Sala Polivalent 1
38
3,5
2
19
x
x
x
Sala Polivalent 2
40
3,5
2
20
x
x
x
Sala Polivalent 3
43
3,5
2
21,5
x
x
x
Hall de UH
66
4
2
33
x
Unitat d'Higiène H
30
4
2
15
x
Unitat d'Higiène D
43
4
2
21,5
x
Bany
3,7
4
3
1,23333
x
Sala de màquines
7,6
4
nula
x
Magatzem
70
3
nula
x
Bany
5,5
3
3
1,83
x
Zona arqueologia exposició
600
3
5
120
x
Taller d'arqueologia
126
3
5
25,2
x
x
x
Magatzem de restes
33
3
5
6,6
x

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Accés botiga
Menjador Social
Cuina
Bany
Residus
Bany
Recepció i zones treball
Consigna/Arxiu
Bany
Estació Transformadora
Sala de màquines
Residus
Bany
Hall
Conserge

99
115
30
4
3,7
4
83
41
6,7
22
23
52
9
46
16

4
3
3
4
4
4
3
3
3
3
4
4
3
4
3,5

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Condicions 0
Estar hall
Estar Alberg
Estar Alberg
Habitació Alberg
Habitació Alberg
Habitació Alberg
Habitació Alberg
Habitació Alberg
Habitació Alberg
Habitació Alberg
Habitació Alberg
Habitació Comuna
Habitació Comuna
Banys Condicions 0
Banys Dones
Banys Homes
Bany
Economat/Cafeteria
Sala de Lactancia
Bany públic

100
72
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22
22
4
12
22
4
134
23
7

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,5
3,5
3,5

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Plataforma de Roba
Aula informativa
Aula d'informàtica
Bany
Estar Allotjaments Temporals
Allotjament temporal 1
Allotjament temporal 2
Allotjament temporal 3
Allotjament temporal 4
Allotjament temporal 5
Banys Allotjaments

22
22
15
4
29
35
16
16
22
16
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,5
1,5
5
3
2

P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3

63
64
65
66
67
68
69

Estar Allotjaments Temporals
Allotjament temporal 6
Allotjament temporal 7
Allotjament temporal 8
Allotjament temporal 9
Allotjament temporal 10
Banys Allotjaments

29
35
16
16
22
16
3

3
3
3
3
3
3
3

2

Planta
PS
PS
PS
PS
PS

2
1,5
no
3
3
3
2
40
3
3
3
3
2
2
2
2
2

3
3
3
3
6
3
3

3

3

49,5
76,67
6
1,33333
1,23333
1,23333
41,5
1,025
2,23333
7,33333
nula
17,3333
3,00
23
8

x
x

x
x

x

x

x

x

10
36
11
5
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1,33
4,00
7,33
1,33
22,3
7,7
2,3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

14,67
14,67
3,00
1,33
14,5
2
2
2
2
2
1,00

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

14,5
2
2
2
2
2
1,00

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Volum
V
m3
424
315
133
140
150,5

CÀLCUL CLIMATITZACIÓ
Tassa ClimatitzacióCaudal mínim aire exterior Q Climatització Velocitat dins conducte Secció conducte
*Segons DIN 1946
Q=V·Tassa
Q/3600 Segons sorroll i normativa Secció=Q/vel.
renov./hora
m3/h
m3/s
(m/s)
(m2)
8
3392
0,942
6
0,157
8
2520
0,700
6
0,117
8
1064
0,296
6
0,049
8
1120
0,311
6
0,052
8
1204
0,334
6
0,056

Quadrat
(m x m)
0,40
0,34
0,22
0,23
0,24

Conducte
Rectangular
altura
base
0,30
0,52
0,30
0,39
0,30
0,16
0,30
0,17
0,30
0,19

378

8

3024

0,840

6

0,140

0,37

0,30

0,47

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

396
345

8
8

3168
2760

0,880
0,767

6
6

0,147
0,128

0,38
0,36

0,30
0,30

0,49
0,43

249

8

1992

0,553

6

0,092

0,30

0,30

0,31

56

8

448

0,124

6

0,021

0,14

0,30

0,07

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

300
216
66
30
30
30
30
30
30
30
30
30
66
66

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2400
1728
528
240
240
240
240
240
240
240
240
240
528
528

0,667
0,480
0,147
0,067
0,067
0,067
0,067
0,067
0,067
0,067
0,067
0,067
0,147
0,147

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,111
0,080
0,024
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,024
0,024

0,33
0,28
0,16
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,16
0,16

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,10
0,30
0,30
0,30
0,30

0,37
0,27
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,11
0,04
0,04
0,08
0,08

469

8

3752

1,042

6

0,174

0,42

0,30

0,58

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

66
66
45

8
9
10

528
594
450

0,147
0,165
0,125

6
7
8

0,024
0,024
0,016

0,16
0,15
0,13

0,30
1,30
2,30

0,08
0,02
0,01

87
105
48
48
66
48

8
8
8
8
8
8

696
840
384
384
528
384

0,193
0,233
0,107
0,107
0,147
0,107

6
6
6
6
6
6

0,032
0,039
0,018
0,018
0,024
0,018

0,18
0,20
0,13
0,13
0,16
0,13

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,11
0,13
0,06
0,06
0,08
0,06

87
105
48
48
66
48

8
8
8
8
8
8

696
840
384
384
528
384

0,193
0,233
0,107
0,107
0,147
0,107

6
6
6
6
6
6

0,032
0,039
0,018
0,018
0,024
0,018

0,18
0,20
0,13
0,13
0,16
0,13

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,11
0,13
0,06
0,06
0,08
0,06

x
x
x
x
x
x
x

CÀLCUL DE VENTILACIÓ
N.PersonesTassa Ventilació
Q Ventilació
Velocitat Secció conducte
Area/Ratio
IDA
N.Persones x Tassa x 0,001
Q/velocitat
l/s x persona
litres/segon
m3/s
m/s
m2
53
12,5
662,5
0,6625
6
0,110
45
12,5
562,5
0,5625
6
0,094
19
12,5
237,5
0,2375
6
0,040
20
12,5
250
0,25
6
0,042
21,5
12,5
268,75
0,26875
6
0,045
33
12,5
412,5
0,4125
8
0,052
15
12,5
187,5
0,1875
8
0,023
21,5
12,5
268,75
0,26875
8
0,034
1,233333
12,5
15,41666667
0,01542
8
0,002
nula
12,5
0
0
8
0,000
nula
12,5
0
0
8
0,000
1,83
12,5
22,91666667
0,02292
8
0,003
120
12,5
1500
1,5
6
0,250
25,2
12,5
315
0,315
6
0,053
6,6
12,5
82,5
0,0825
6
0,014

Quadrat
(m x m)
0,33
0,31
0,20
0,20
0,21
0,23
0,15
0,18
0,04
0,00
0,00
0,05
0,50
0,23
0,12

Conducte (mxm)
Rectangular
altura
base
0,30
0,37
0,30
0,31
0,30
0,13
0,30
0,14
0,30
0,15
0,30
0,17
0,30
0,08
0,30
0,11
0,30
0,01
0,30
0,00
0,30
0,00
0,30
0,01
0,30
0,83
0,30
0,18
0,30
0,05

49,5
76,66667
6
1,333333
1,233333
1,233333
41,5
1,025
2,233333
7,333333
nula
17,33333
3,00
23
8

12,5
8
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

618,75
613,3333333
75
16,66666667
15,41666667
15,41666667
518,75
12,81
27,92
91,67
0
216,6666667
37,5
287,5
100

0,61875
0,61333
0,075
0,01667
0,01542
0,01542
0,51875
0,0128
0,0279
0,0917
0
0,21667
0,0375
0,2875
0,1

6
6
6
8
8
8
6
6
6
6
8
8
8
8
6

0,103
0,102
0,013
0,002
0,002
0,002
0,086
0,002
0,005
0,015
0,000
0,027
0,005
0,036
0,017

0,32
0,32
0,11
0,05
0,04
0,04
0,29
0,05
0,07
0,12
0,00
0,16
0,07
0,19
0,13

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,34
0,34
0,04
0,01
0,01
0,01
0,29
0,01
0,02
0,05
0,00
0,09
0,02
0,12
0,06

10
36
11
5
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1,33
4,00
7,33
1,33
22,33
7,67
2,33

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

125
450
137,5
62,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
75
75
16,7
50,0
91,7
16,7
279,2
95,8
29,2

0,13
0,45
0,14
0,06
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,075
0,075
0,017
0,050
0,092
0,017
0,279
0,096
0,029

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,021
0,075
0,023
0,010
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,013
0,013
0,003
0,008
0,015
0,003
0,047
0,016
0,005

0,14
0,27
0,15
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,11
0,11
0,05
0,09
0,12
0,05
0,22
0,13
0,07

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,07
0,25
0,08
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,04
0,04
0,01
0,03
0,05
0,01
0,16
0,05
0,02

14,67
14,67
3,00
1,33
14,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00

12,5
12,5
8
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

183,3
183,3
24,0
16,7
181,3
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
12,5

0,183
0,183
0,024
0,017
0,181
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,013

6
7
8
6
6
6
6
6
6
6
6

0,031
0,026
0,003
0,003
0,030
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,002

0,17
0,16
0,05
0,05
0,17
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,10
0,09
0,01
0,01
0,10
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

14,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

181,3
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
12,5

0,181
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,013

6
6
6
6
6
6
6

0,030
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,002

0,17
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,10
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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Tub d’aigua calenta

Conducte impulsió
d’aire ventilació

Tub retorn d’aigua calenta

Conducte extracció d’aire
ventilació

Tub d’aigua freda
Tub retorn d’aigua freda

Punt impulsió d’aire ventilació
Punt extracció d’aire ventilació
Conducte impulsió d’aire ventilació

Tub d’aigua calenta

Conducte extracció d’aire ventilació

Tub d’aigua freda
Tub retorn d’aigua calenta

Recuperador de calor

Tub retorn d’aigua freda
Conducte d’impulsió d’aire
Conducte extracció d’aire
Reixeta d’impulsió d’aire

Reixeta extracció d’aire

Dipòsit aigua calenta

Fan-coil

Bomba de calor, màquina a coberta
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2.3.5 Protecció contra incendis
L’edifici es divideix en quatre sectors d’incendi, tots inferiors a 2.500 m2 de superfície construïda:
Sector 1 (vermell): Planta soterrània, planta baixa i planta primera.
Sector 2 (taronja): Planta segona i tercera
Sector 3 (verd): Planta baixa i primera de l’edifici d’habitatge social
Sector 3 (blau): Engloba des de la planta segona fins a la coberta de l’edifici d’habitatge social
Les escales són protegides i amb vestíbul d’independència, ja que totes comuniquen amb dos
sectors d’incendis.
La resistència al foc dels elements que separen i delimiten els sectors són les següents:
Sector 1- EI 120 / Sector 2- EI 90 / Sector 3-EI90 / Sector 4- EI90
Les divisions entre habitatges i entre habitacions seran d’EI 60
S’han tingut en compte les següents zones de risc:
Arxiu i consigna - Risc baix
Zones de residus - Risc mitjà
Cuina – Risc Baix
Bugaderia - Risc baix
Estació transformadora - Risc baix
Forats d’ascensor - Risc baix.
SORTIDES DE PLANTA SEGONS L’OCUPACIÓ:
Habitatge:
Ocupació inferior a 500, una sortida de planta (recorregut inferior a 25 m)
Espai comercial:
Comercial (140/3=46) una sortida de planta
Equipament:
Planta soterrània: 1200/2= 600, dues sortides de planta (rec.50 m)
Planta baixa:
Recepció: 175/2= 88. 1 sortida (25 m)
Menjador i hall: 120/1,5 + 100/2 = 130, dues sortides (50 m)
Planta 1:
Condicions 0 i Alberg: 280/20= 24 ocupants
Espais de circulació i sales comuns: 175/2= 88
Total= 101 - dues sortides (50m)
Planta 2:
Allotjaments temporals: 175/20= 9 ocup. 1 sortida (25 m)
Terrassa: 220/2= 110. 2 sortides (50 m)
Aules: 28 ocupants, 1 sortida (25 m)
Planta 3:
Allotjaments temporals: 175/20= 9 ocup. 1 sortida (25 m)
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2.3.6 Electricitat
A les cobertes dels edificis s’instal·len captadors fotovoltaics seguint la quantificació de l’exigència
segons el CTE DB HE
L’edifici d’habitatge social
Pmín. 0,01x S = 30Kw Pmín. 0,01x3000m2 = 30Kw
Plím. 0.05x Sc=29Kw Plím. 0.05x581=29Kw
On (S) Superfície construïda i (Sc) Superfície de coberta), on Pmín no ha de superar la Plím.
S’escullen uns panells de fotovoltaics de 450w, per tant s’instal·len 65 panells per arribar als 29Kw
L’edifici d’equipament
Pmín. 0,01x S = 30Kw Pmín. 0,01x3084m2 = 30,84Kw
Plím. 0.05x Sc=29Kw Plím. 0.05x530=26,5Kw
On (S) Superfície construïda i (Sc) Superfície de coberta), on Pmín no ha de superar la Plím.
S’escullen uns panells de fotovoltaics de 450w, per tant s’instal·len 59 panells per arribar als 26,5Kw
El model escollit compta amb unes dimensions de 1,05x2,12, fent un total de 145 m2 de panells
fotovoltaics a l’edifici d’habitatges social i 132 m2 en l’equipament.
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ARQUITECTURA I SALUT
3.1 INTRODUCCIÓ
Podríem dir que durant la història de l’arquitectura i de l’urbanisme s’han produït canvis significatius
que han donat respostes tècniques als requeriments de benestar i salut de les persones. Arran del
confinament que hem viscut en els últims mesos, de passar tant de temps tancats en un mateix espai,
s’han evidenciat les necessitats de crear espais saludables. Des del punt de vista normatiu d’Espanya,
encara no es recullen dins de les normatives aspectes concrets que ens influeixen a nosaltres com
a persones usuàries dels espais en la nostra salut directament. Però això està canviant arran de les
situacions viscudes en l’últim any.
Si busquem el terme salut al diccionari:
1 1 f. [LC] [MD] Estat de l’organisme lliure de malalties, que exerceix normalment totes les seves
funcions.
Avui en dia, els materials que utilitzem en el sector de la construcció s’allunyen del que és favorable
per a la nostra biologia i salut. A més a més, els residus generats pel nostre sector superen els generats
per la indústria.
Davant d’això es necessita una profunda reflexió, i presa de consciència i una urgent aplicació
de criteris de sostenibilitat reals i efectius en el nostre sector. Reduir l’impacte ambiental negatiu, i
prioritzar els aspectes de salut del medi ambient i de les persones.
En aquest treball d’investigació es busca estudiar com els espais que dissenyem incideixen sobre
la salut i el benestar dels usuaris, així com la incidència negativa de l’ús de determinats materials sobre
les persones.
La salut i l’arquitectura es vinculen directament amb el disseny, els sistemes constructius escollits,
els sistemes d’instal·lacions i el manteniment.

Fig.: Arquitectura i salut
Font: ArquitecturaSana
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3.2 HABITATGE I SALUT
3.2.1 L’IMPACTE A L’ENTORN
A Espanya, entre el 40% i 50% dels recursos energètics són consumits per la construcció, i això
pertany a un 45-60% de materials extrets de la litosfera.(La construcció consumeix més que el sector del
transport i gairebé també de la indústria pel que fa a consum). A través de les dades del canvi climàtic
es percep com aquests sectors han anat evolucionant fins a dia d’avui, creant la necessitat d’aplicar
criteris sostenibles amb urgència. És a dir, actualment, construir edificis sostenibles és una necessitat.
Per mesurar la sostenibilitat, un dels paràmetres que utilitzem són les emissions de CO2. El decret
d’Ecoeficiència de Catalunya (2006) atribueix al sector de la construcció el 40% de les emissions de CO2.
S’estima que la fabricació de materials per a construir 1m2 d’un habitatge és de l’ordre de 700Kilos de
CO2. (Aquesta dada és 20 vegades més gran que el propi C02 que s’emet al generar l’energia necessària
per habitar en aquell m2).
Per això és tan important apostar per sistemes de construcció sostenibles i amb baix impacte
mediambiental.

Fig.: Impacte a la terra
Font: Elaboració pròpia
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3.2.2 L’IMPACTE A LA SALUT
Les persones passem entre un 80-90% del nostre temps dins dels edificis. Generalment són ambients
tancats, sintètics, plens d’instal·lacions i equips elèctrics, de sistemes d’ofimàtica, amb molta tecnologia
i exposats a una qualitat deficient de l’aire o amb llum artificial de poca qualitat.
Totes aquestes característiques poden generar en les persones, símptomes crònics, estrès, fatiga
crònica, sensació de refredat permanent, noves malalties com electrosensibilitat,etc... Trastorns o
malalties relacionades directament amb el medi ambient en el que vivim, i per això és important la
qualitat dels espais en els quals estem.
La relació entre habitatge i salut no és una cosa nova ni moderna, els nostres avantpassats ja
tenien la preocupació per emplaçar i construir habitatges en llocs favorables per al benestar de l’humà,
integrant-se a l’entorn i adaptant-se a les lleis de la naturalesa i les de la biologia humana, en comptes
d’anar contra ella.
Sembla que la nova cultura ha renunciat a aquests principis, però la nostra biologia ha estat la que
ens ha donat un toc d’atenció.
Que un edifici ens pugui causar patologies no és un fet inventat, sinó que la pròpia OMS l’any 1982
va informar que els edificis poden constituir un risc per a la salut dels seus ocupants; decretant així la
síndrome de l’edifici malalt.

Fig.: Actualment passem aproximadament el 80% del temps, dins dels edificis
Font: Elaboració pròpia
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3.3 CRITERIS DE BIOHABITABILITAT

3.2.3 LA SÍNDROME DE L’EDIFICI MALALT
Els materials que antigament s’utilitzaven per a la construcció com: pedra, terra, calç, guix, fusta o
argila, han estat totalment substituïts pel formigó armat, pel ferro, el PVC, l’alumini, acabats sintètics;
hem passat d’espais amb ventilació preferentment natural a espais amb tancaments hermètics; sistemes
de calefacció i refrigeració centralitzats o sistemes de recirculació d’aire. La tecnologia i els productes
derivats del petroli tenen un paper molt fort en el sector de la construcció, amb diferents tipus de
materials plàstics amb els quals podem impermeabilitzar, aïllar, i que a més a més generen electricitat
electroestàtica.
Un 30% dels edificis de nova construcció tenen la síndrome de l’edifici malalt, i un 20-30% dels seus
ocupants en patiran les conseqüències.
Un diagnòstic d’un edifici malalt, es fa basant-se en els factors biològics (bacteris, àcars, espores...);
factors químics (compostos orgànics volàtils, formaldehids, monòxid i diòxid de carboni, pols, fibres...);
factors físics (confort tèrmic, il·luminació, soroll, renovació d’aire, radiacions...) i factors psicosocials
(organització del treball, relacions, índex de satisfacció...)

3.3.1 ANÀLISI DE L’ENTORN
Procurarem que estigui envoltat de vegetació abundant i amb espais cuidats. És necessari fer
diferents visites al lloc en diferents hores i dies, per observar aspectes de clima que a la llarga seran
importants. Observar l’orografia del terreny, l’orientació solar i si hi ha edificis als voltants, saber d’on
venen els vents predominants, tant els freds com les brises que ens refresquen.
També pot resultar interessant fer una valoració de l’entorn social de la casa. Així com la proximitat
al lloc de treball i als serveis bàsics com botigues i escoles per als nens. Per així evitar desplaçaments en
cotxe evitant el consum d’energia.
També està bé valorar la integració urbanística de la habitatge, procurant que s’integri al lloc.

3.2.4 LA BIOHABITABILITAT
La biohabitabilitat és la ciència que estudia la influència de l’ambient interior en la salut i en el
benestar de les persones. La Biohabitabilitat analitza la qualitat d’un espai per ser habitat.
Avui en dia passem un 90% del nostre temps en espais tancats (oficines, transport, habitatges ...), la
qualitat de l’ambient interior (l’aire, la humitat, el soroll ...) és fonamental per gaudir de salut i benestar.
Amb la gran oferta de materials que trobem avui en dia al mercat, la salut i a construcció no haurien
d’anar renyides entre elles.
Es podria elaborar una llista de factors potenciadors per a la salut i una llista de factors de risc per
a la salut.

FACTORS D’ORIGEN NATURAL
Valoració de la geologia del terreny
Orografia
Orientació

Condicions climatològiques
El vent i temperatura
La humitat
Radioactivitat natural del terreny
Electricitat estàtica ambiental
Radiacions naturals o magnetisme de la terra

FACTORS D’ORIGEN ARTIFICIAL
Camps elèctrics alterns
Camps electromagnètics
Electricitat estàtica

Proximitat de l’habitatge a fàbriques o 		
incineradores
La composició química dels materials i acabats
interiors
Ús de pesticides o tractaments fitosanitaris

Fig.: Anàlisi de l’entorn, segons el context urbà i els condicionants ambientals
Font: Elaboració pròpia
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3.3.2 FACTORS DE RISC DE L’ENTORN

3.3.3 TRIAR UN BON LLOC

Abans de comprar un solar per edificar…
Comprovació de fonts de soroll que impliquin una intensa contaminació sonora (carreteres, trànsit,
el tren o aeroports propers, hospitals propers amb sorolls de sirenes, bars, fàbriques o escoles, sales de
festes o pedreres d’extracció d’àrids...)
També hem d’observar fonts properes de contaminació elèctrica o electromagnètica (línies d’alta
tensió, o línies elèctriques enterrades a pocs metres de l’habitatge). També s’ha de prestar atenció a les
antenes de telecomunicacions i telefonia mòbil (haurien d’estar a més de 400 m de llunyania).
Contaminació química ambiental: (abocadors de residus urbans o industrials, plantes incineradores,
camps de cultiu agroquímic, fàbriques contaminants o un taller de xapa i pintura, o resina epoxi i altres
pintures.)
És difícil evitar totes les fonts de risc, però no les hem d’ignorar encara que no les aconseguim
evitar.

Avui en dia construïm a qualsevol parcel·la que està disponible, però antigament no era així.
El cos humà està en relació amb l’entorn a través de sensors biològics, per això és important saber
si hi ha nivells alts d’exhalació del gas radó, un corrent d’aigua soterrània, una fissura al terreny, un
subsòl amb presència de minerals ferromagnètics, són factor que hauríem de tindre en compte.
Per exemple, avui en dia, se sap que l’electromagnetisme, aquest tipus de radiacions ens afecten.
Són ones naturals que provenen del subsòl de la terra.
Amb l’era de la tecnologia en la qual ens trobem, vivim envoltats d’ones les 24 hores al dia, tant de
camps electromagnètics i camps elèctrics.
Tindre una bona relació amb les ones i els camps tant naturals com artificials és fonamental per
tindre una bona salut.
El primer pas és identificar i reconèixer tots els factors de risc potencial per a la salut relacionats
amb energies naturals i artificials que ens envolten i ens relacionem de manera quotidiana.

Energies i vida

Tot l’univers és energia i per tant la terra sempre ha estat sotmesa a diferents radiacions. Així
doncs, els humans també estem exposats a aquestes radiacions naturals. Aquestes radiacions poden
ser amplificades per la geofísica natural de la terra o incidències còsmiques.
La sobreexposició a aquestes radiacions pot produir desequilibris biològics que es manifestin com
alteracions de la salut

Energies naturals, radiacions artificials i higiene energètica

Com ja hem dit estem exposats a moltes radiacions naturals, però amb l’evolució de la tecnologia
estem exposats a moltes radiacions artificials i de forma constant. Radiacions procedents d’aparells
elèctrics, electrodomèstics, equips de música, ordinadors, bluetooth, wifi…
- Espectre de les radiacions electromagnètiques
L’espectre de les radiacions electromagnètiques indica les diferents freqüències característiques
associades a les característiques físiques i energètiques. Es diferencia entre les de tipus ionitzant i no
ionitzant.
Les ionitzants tenen risc per la nostra salut, ja que tenen la capacitat de malmetre l’ADN dels nuclis
de les nostres cèl·lules (radiografies i energies nuclears).
Les no ionitzants, no hi ha una gran evidència del fet que malmetin la salut com les ionitzants, però
en exposicions de llargues durades, sí que malmeten la salut; les trobem en baixes freqüències (50 Hz)
en camps electromagnètics derivats de transformadors, instal·lacions elèctriques domèstiques...

Fig.: Factors de risc a tindre en compte
Font: Elaboració pròpia
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Radioactivitat i gas radó a l’interior dels habitatges

El gas radó és un gas procedent del subsòl, sense color ni olor, i és dels primers causants del fet
que a les nostres cases estiguem exposats a la radioactivitat. Seria beneficiós que abans de construir un
edifici, miréssim la presència i la quantitat de radioactivitat que el terreny presenta. Aplicant diferents
sistemes constructius, la presència d’aquesta radioactivitat es pot evitar: aïllaments especials o càmeres
de ventilació entre el terra i l’edifici.
Aquest gas és més dens que l’aire i s’acumula a les zones baixes de l’habitatge, així doncs, amb una
correcta ventilació de l’habitatge s’eliminaria la seva presència.
- Radioactivitat i materials de construcció
Hi ha diferents materials que desprenen radioactivitat degut a la seva composició; el millor seria
evitar aquest tipus de materials. Materials com la fusta, el marbre, les pedres calcària o materials de
base calcària tenen baixa emissió radioactiva; en canvi, el granit, la pissarra, o les rajoles ceràmiques
(depenent del tipus d’acabat vitrificat que aquestes tinguin) tenen nivells més alts de radioactivitat.

Fig.: Espectre d’ones electromagnètiques
Font: Casa Saludable. Elisabet Silvestre i Mariano Bueno

Radiacions naturals i les seves influències sobre els éssers vius

Les radiacions naturals de la terra i del cosmos són necessàries i han existit sempre. Sabem que
prendre el sol mitja hora al dia és beneficiós perquè ens ajuda a sintetitzar la vitamina D i enforteix el
nostre sistema immunitari, però també sabem que té efectes negatius una exposició excessiva a les
radiacions solars, com serien les insolacions, les cremades i el càncer de pell.
És per això que hem d’evitar llargues exposicions a tota mena de radiacions, sobretot durant
el descans a la nit (ja que és quan el nostre sistema biològic es regenera). Aquestes radiacions que
emergeixen de la terra, són molt més intenses en alguns punts com serien els corrents d’aigües
subterrànies, una falla...
- Efectes de les radiacions naturals en els éssers vius
Les radiacions de la terra no només afecten els éssers vius, sinó que l’arquitectura també es pot
veure afectada, en les zones on hi ha fortes radiacions tel·lúriques. Això es manifesta amb l’aparició
d’humitats que remunten les verticals d’una paret, o les esquerdes verticals que reparació rere reparació
tornen a aparèixer.
- Tipus de radiacions de la terra
Dins de les radiacions denominades tel·lúriques hi trobem: radiació ionitzant, els corrents d’aigües
subterrànies, les falles, fissures, alteracions del camp magnètic terrestre a causa de la presència
de minerals (ferromagnètics sobretot), xarxes energètiques, zones inestables, xemeneies cosmos
tel·lúriques o emissions de gasos tòxics.

Fig.: Presència de gas radó
Font: Elaboració pròpia

Fig.: Presència de radioactivitat en els materials
Font: Casa Saludable. Elisabet Silvestre i Mariano Bueno
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Corrents d’aigua subterrània

Està demostrat que quan hi ha corrents d’aigües subterrànies o falles naturals al terreny, s’emeten
radiacions tel·lúriques amb més intensitat que en els llocs on no hi ha aquests corrents o falles. Això
incideix directament en la salut: com per exemple, canvis en la freqüència cardíaca, i també s’ha vist
en estudis que la gent que està sobre d’aquestes corrents tel·lúriques està més estressada perquè el
sistema nerviós simpàtic està molt més actiu. (estrès geopàtic). A més a més, les aigües subterrànies
augmenten la conductivitat elèctrica del terreny i això també ens afecta.

Falles, esquerdes i diàclasi

Quan hi ha aquests accidents terrestres, a través d’ells és por on s’emeten més radiacions i gasos
provinents de la terra.

Xarxes energètiques de la terra

Existeix un camp electromagnètic terrestre, malla on cada x distància hi ha línies de més intensitat
que d’altres (Línies Hartmann, cada 2-2,5 m; líneas Benker, cada 4 línies Hartmann; i línies Kunnen, cada
4 líneas Benker 40 m). A més a més també existeixen les línies curry (malla en diagonal) cada 4-6 m.
Aquesta xarxa es deforma duplicant les seves línies quan es troba una xarxa d’alta tensió per
exemple.
Els estudis geobiològics es fixen en aquestes xarxes energètiques; dibuixen els plànols de les xarxes
i eviten distribuir els espais o estances en les quals més estona passem en coincidència d’aquestes
malles, per evitar així mals de cap, insomni...
- Com buscar un bon lloc pel descans reparador
A través de tècniques com la radioestèsia es pot escollir un bon lloc per descansar, ja que les
varilles s’ajunten quan hi ha un corrent d’aigua o un corrent d’energia al subsòl, indicant que allà no serà
el millor lloc per posar-se.

15,0 mV

10,0 mV
Diferències de potencial elèctric

00,0 mV

Corrent d’aigua subterrània

Fig.: Radiacions radiostèsiques segons les variacions del terreny
Font: Elaboració pròpia

Fig.: Xarxes energètiques de la terra
Font: Casa Saludable. Elisabet Silvestre i Mariano Bueno
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3.3.4 TECNOLOGIA SALUDABLE
Els avenços tecnològics ens han fet la vida més còmoda, avui en dia no podríem portar el ritme de
vida que portem sense l’electricitat. Actualment podríem dir que sense electricitat, la vida es para, les
classes online o el teletreball, l’internet, els electrodomèstics bàsics de casa.... Vivim dia i nit envoltats de
circuits i aparells elèctrics i com a conseqüència vivim envoltats també dels camps magnètics i elèctrics
que generen.
Aquestes exposicions continuades poden ser molt contraproduents pel nostre organisme; es
relacionen amb desequilibris dels sistemes biològics, també s’associen a símptomes com són el mal de
cap, cansament, fatiga, irritabilitat, astènia, problemes de son, disminució de la memòria o palpitacions,
podrien estar darrere d’una excessiva sensibilitat per part de l’organisme en enfront d’aquestes
exposicions diàries a aquestes radiacions i camps artificials. (Informe BioInitiative 2007)

Electricitat, electricitat estàtica i camps elèctrics alterns
Vivim envoltats de camps elèctrics, naturals i artificials. A més a més vivim rodejats de materials
sintètics, d’aïllaments, i les soles de les sabates sintètiques ajuden a crear camps d’electricitat estàtics.
La gent més sensible percep més els camps elèctrics sobretot els dies abans de la tempesta.
- Ionització de l’aire, electricitat estàtica i energia vital
El tipus de càrrega que trobem en un ambient pot influenciar la nostra ment i el nostre cos aportant
energia i vitalitat o irritabilitat i nerviosisme.
L’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva, per
gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Quan un ambient està carregat de partícules positives ens sentim cansats, sentim la pesadesa, com
els dies abans que hi hagi tempesta. El que passa és que després de la tempesta ja no tenim aquests
símptomes però en canvi en un espai carregat de partícules positives (que aquestes partícules estan
afavorides en ambients totalment artificials), ja que els seguirem tenint.
Les plantes ajuden a equilibrar les càrregues negatives de l’aire. Els ionitzadors són bons si no
emeten ozó. En canvi els materials sintètics com per exemple les melamines generen càrregues
electroestàtiques, que augmenta els camps elèctrics dels ambients interiors.

Materials sintètics

- Beneficis de viure en un ambient saludable amb un predomini de ionització negativa
Quan a l’ambient hi predomina la ionització negativa, en sentim més relaxats, amb més vitalitat i
energia, amb un estat d’ànim òptim. Es redueixen la fatiga, l’ansietat, els problemes respiratoris i les
al·lèrgies. No afavoreix el creixement de determinats microorganismes amb efectes negatius sobre els
humans, es redueix la presència de substàncies químiques ambientals. Es regula la pressió ambiental,
es reforça el sistema immunitari, rejoveneix a nivell físic i mental, optimitza el funcionament de l’aparell
digestiu. Contribueix en reduir les hormones de l’estrès.
- Camps elèctrics alterns
Som conscients de tots els beneficis que ens ha donat l’electricitat, però hauríem de ser conscients
de les negatives, i és que estar exposats constantment als camps elèctrics no és gens saludable i ens
pot provocar malestar, mals de cap, estats d’estrès, esgotament i fatiga crònica...
- Com evitar l’exposició regular als camps elèctrics
Amb un bon disseny, amb toma terra, amb cables protegits, evitant bucles, és molt important que
els cables que han de passar per darrere el capçal siguin els mínims i siguin protegits.
Alguns punts clau són: disseny d’instal·lacions elèctriques en espiga, apantallament de cables, toma
a terra, allunyar-se de la font, instal·lar sistemes de desconnexió elèctrica, optar per un calçat i roba no
sintètics.
- Com mesurar un camp elèctric
En les zones de descans hauria de ser nul o inferior a 5 V/m. En les altres estances el recomanable
és no passar mai dels 10 V/m

Materials sintètics

Materials naturals

Descàrrega de l’electricitat a terra
Fig.: Electricitat estàtica en el ambient segons els materials del lloc
Font: Elaboració pròpia

Fig.: Camp elèctric ambiental, induccions elèctriques corporals
Font: Redibuixat de llibre Casa Saludable. Elisabet Silvestre i Mariano Bueno. Elaboració pròpia
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Camps electromagnètics de baixa freqüència
Aquests camps provenen principalment de: torres de mitja o alta tensió, xarxes de distribució
elèctrica o dels transformadors. Però a dins de l’habitatge també en trobem: transformadors de les
làmpades, els ordinadors, ascensors, el televisor...
- Electrosensibilitat als camps electromagnètics
Les persones electrosensibles, el 3% de la població aproximadament, pateixen mal de cap,
cansament, ulls vermells i irritats, vertigen, sudoració, picor...com si fos una al·lèrgia: noten millora quan
a la nit ho apaguen tot. Hi ha estudis que ho relacionen amb malalties com leucèmia o càncer, però no
són tan evidents.
- Fonts de cem externes a l’habitatge
Així com amb els camps elèctrics ens podem protegir; amb els electromagnètics només ens
protegeix el distanciament.

Fig.: Camps electromagnètics de baixa freqüència, transformadors
Font: Elaboració pròpia

Treball d’investigació

Camps electromagnètics d’alta freqüència
Aquests camps estan presents a gairebé tots els habitatges, les ones de ràdio, telecomunicacions,
els dispositius mòbils, el bluetooth, el wifi...
- Ones electromagnètiques de la telefonia mòbil i l’efecte a la salut
L’ús continuat d’aquests dispositius provoca: mals de cap, estrès, pèrdues de concentració i de
memòria, depressió, alteracions al sistema immunitari, alteracions neuroquímiques, augment de la
permeabilitat de la barrera hematoencefàlica, alteracions de síntesi de proteïnes, i inclús trencaments
del material genètic (ADN).
Això afecta sobretot a nens que encara no tenen ben desenvolupat el sistema nerviós, hem d’anar
amb compte sobretot amb les embarassades.

Fig.: Camps electromagnètics d’alta freqüència, wifi, telèfon mòbil
Font: Elaboració pròpia
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3.3.5 EL CONFORT
Els sistemes més eficients per generar temperatures agradables són aquells basats en la radiació, i
els menys confortables són els que es basen en el moviment de l’aire.

El confort tèrmic i ambiental
El nostre cos té una temperatura mitjana interior d’uns 37 ℃ que per mantenir estable interiorment
dissipa energia contínuament, ja que els processos metabòlics del cos generen calor. La temperatura
mitjana a l’interior dels edificis és de 20-23 graus, sempre inferior a la del nostre cos, amb un marge que
varia dels 18 als 25 graus.
El fet de passar el 80% del temps en espais tancats fa que els factors que intervenen en el confort
tèrmic i depenent de l’activitat que s’hi realitza, prenguin gran rellevància, com són la temperatura, la
humitat relativa, els moviments de l’aire o si els materials que ens envolten estan més calents o més
freds que l’aire de l’ambient.
- Temperatures idònies i confort tèrmic
En condicions ambientals normals les zones de confort per a la majoria oscil·len entre els 18-19℃ i
els 24-25℃ (amb una humitat ambiental d’entre 45-65%). Però el confort no només depèn dels factors
com la humitat o les temperatures i velocitats de l’aire;
-Depèn també de l’època de l’any i el contrast entre temperatura interior i exterior.
-La humitat ambiental: com més alta sigui la humitat relativa, més baixa haurà de ser la temperatura
per estar en confort, això és degut al fet que hi ha major conductivitat elèctrica de l’aire es produeix una
percepció major de la temperatura de l’ambient)
-La roba de les persones, ens poden ajudar a mantenir o a dissipar la calor.
Altres factors que influencien en la sensació de confort:
- La temperatura de l’aire ha de ser homogènia en la totalitat de l’espai.
-La temperatura mitjana de les superfícies i els materials interiors serà similar, o superior que la
temperatura de l’aire.
- Percepció tèrmica corporal
La percepció tèrmica corporal és decisiva en la sensació de confort, el cos capta i percep l’energia,
sobretot en forma de radiació (70-80%). La pell capta l’energia i la radiació emesa pels materials que ens
envolten. La resta de percepció l’obtenim per mitjà de la convecció o amb el contacte directe. Per això
és tan important que els materials que ens envolten tinguin una temperatura més elevada que l’aire de
l’espai, en el cas de l’hivern.

Parets a 24 ℃

Aire a 14 ℃

Fig.: Percepcions tèrmiques
Font: Redibuixat de llibre Casa Saludable. Elisabet Silvestre i Mariano Bueno. Elaboració pròpia

- Humitat relativa ideal per un bon confort tèrmic i vital
En condicions normals, una temperatura de 20℃ i un aire amb saturació d’aigua entre el 40-60%
(50% seria la ideal), representen els nivells d’humitat relativa idònia i creen millors condicions per a la
respiració, per a la transpiració de la pell i propicien les sensacions agradables de confort tèrmic.
Els nivells elevats d’humitat fan que l’aire es torni més conductor elèctric i tèrmic i això genera que
percebem més el fred i la calor. Per això la humitat relativa ambiental no hauria de superar el 70%. Per
això, com més humitat relativa hi hagi, menors hauran de ser les temperatures ambientals.
Quan la humitat relativa és inferior al 40% es resseca l’aire i es generen càrregues elèctriques
estàtiques (ionització amb càrregues positives) i es generen fenòmens com, irritació ocular nerviosisme
i descàrregues electroestàtiques.
Per sota del 30%, l’aire és massa sec i es ressequen les mucoses, com a conseqüència no poden
retenir els gèrmens patògens que inhalem. Per sobre del 80%, el cos no pot realitzar ni l’evaporació ni
la transpiració i l’ambient es torna dens.
Així doncs, els nivells de confort higrotèrmic s’aconsegueixen amb humitats relatives d’entre 4565%, amb unes temperatures d’entre 18-25℃, són els valors de confort tèrmic per a la majoria de la
població.
- Correcta ventilació i renovació de l’aire interior
Durant els últims anys la tendència d’incrementar els aïllaments amb finalitats com l’estalvi energètic,
propicien l’hermeticitat, reduint la ventilació natural dels habitatges.
El que genera és la disminució de la qualitat de l’aire interior, associat a l’aparició de microorganismes
com bacteris o floridures no desitjades, i també la concentració de contaminants químics que desprenen
els materials utilitzats per aïllar o incrementar l’estalvi energètic.
La ventilació és vital per als ocupants, aporta aire nou que disminueix les partícules contaminants,
elimina l’aire viciat i permet una bona regulació de la humitat interior, evitant així condensacions i aire
ressec.
La ventilació saludable és aquella que mou l’aire a uns 10 metres per minut durant l’hivern, i a uns
6 metres per minut a l’estiu.

Parets a 14 ℃

Aire a 24 ℃

Fig.: Percepcions tèrmiques
Font: Redibuixat de llibre Casa Saludable. Elisabet Silvestre i Mariano Bueno. Elaboració pròpia
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3.3.5 EL CONFORT

DECIBELS

El confort acústic
El confort acústic és un factor important a considerar pel benestar de la salut, l’OMS considera la
contaminació acústica com la tercera més important, darrere de la contaminació de l’aire i l’aigua.
- Efectes de la contaminació sonora
Amb valors inferiors a 30 decibels no s’observen canvis biològics substancials. Entre els 30 i 40
decibels comencen els problemes com agafar el son, en valors superiors a 55 decibels s’observa estrès
en el sistema cardiovascular, és a partir del 85-120 decibels quan es poden produir pèrdues irreversibles
d’audició.
- Associació del nivell de contaminació acústic, activitats i efectes
Aïllaments acústics
Segons si el so és sòlid o aeri, escollirem diferents materials d’aïllament
Sòlids: els que s’originen per impacte. Per atenuar aquests sorolls s’escolliran materials de baixa
densitat o porosos com moquetes o feltres, o aïllaments de llanes de fibres naturals en terres i parets,
envans o caixes de persianes.
Aeris: es propaguen per l’aire, normalment provinents de l’exterior serien del trànsit rodat i
crits, i de l’interior serien converses, televisors, sorolls d’electrodomèstics… Per reduir aquests sons,
s’escolliran aïllaments de grans densitats o massa. Els aïllaments escollits poden ser; llana de roca, o
llana de cel·lulosa, suro natural o fibres de fusta.
Les finestres seran un element important. Pel soroll aeri, funciona millor un vidre espès que dos
vidres amb cambra d’aire.

ACTIVITAT

60 dB

Aire condicionat, gent en un lloc tancat

65 dB

Conversació a 1 m, trànsit rodat a 150 m

70 dB

Trànsit rodat a 60 m

75 dB

Trànsit rodat a 25 m, tren a 50 m

80 dB

Despertador, oficina sorollosa

85 dB

Compresor pneumàtic, trànsit intens a 15 m

Tempesta, motoserra, discoteca

110 dB

Maquinaria industrial

Molt perjudicial, perill en exposicions
superiors a 15 min.
Molt perjudicial, perill en exposicions
superiors a 15 min.

120 dB

Tró fort, soroll d’avió

Proper a silenci

35 dB

Biblioteca

Límit per a un son tranquil

45 dB

Sala d’estar amb persones llegint

Llindar de relaxació

50 dB

Carrer tranquil, interior d’una casa

Interfereix el son

55 dB

Trànsit rodat normal a 500 m

Molèsties al 10% de la població

Perjudicial
Molt perjudicial, perill en exposicions
superiors a 15 min.

Imperceptible

Dormitori, carrer tranquil de barri

la

Aeroport a 300 m

Soroll lleuger de fulles mogudes pel vent

30 dB

de

105 dB

10 dB

Proper a silenci

Molèsties al 100%
poblacio

Perjudicial

100 dB

durant

Molest, risc de sordesa

Crits, estació de metro

Clàxon d’automòbil a 1 m

Murmuri a 1 m , habitació d’hospital

Suportable només
curts períodes

95 dB

115 dB

25 dB

L’exposició habitual durant
anys produeix pèrdues

Perjudicial

EFECTES

Proper a silenci

Límit
de
tolerància
segons l’OMS

Trànsit intens a 10 m

ACTIVITAT

Conversació a 1,5 m de distància

Alguna molèstia

90 dB

DECIBELS

15 dB

EFECTES

125 dB
130 dB
150 dB
160 dB

Motor gran
Enlairament d’un reactor
Espetec sònic
Llençament d’un cohet espacial

Perill, mal en l’acte
Perill, mal en l’acte
Llindar de dolor
Possible trencament del timpà
Lesions auditives irreversibles

Fig.: Taula de contaminació acústica
Font: Casa Saludable. Elisabet Silvestre i Mariano Bueno. Elaboració pròpia
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3.3.5 EL CONFORT
El confort lumínic

SUD

La llum natural a l’interior dels edificis és un requisit indispensable. Els avantatges que se l’hi
associen són: revitalitza i aporta energia, prevé l’astènia, potencia el bon humor, evita la depressió, és
font de vitamina D, ajuda a la mineralització dels ossos i regula les funcions vegetatives i psíquiques.
Efectes de la llum en la salut
Una il·luminació deficient pot produir dolor ocular, fatiga visual, mals de cap, problemes de
concentració i llagrimeig. Però no només això, el nostre rellotge biològic que regula els ritmes circadiaris
dia-nit, que se sincronitzen amb la llum natural.
Hi ha diferents estudis d’investigació que ho avalen, com per exemple el de la Facultat de Medicina
de la Universitat de Múrcia 2006-2007, on es va analitzar la influència de la llum natural en pacients de
l’UCI. Els pacients que tenien habitacions amb llum natural tenien uns ritmes diaris de major estabilitat,
en canvi els que no tenien llum natural patien alteracions dels ritmes biològics i alteracions en la son.
La glàndula pineal i el descans reparador
La glàndula pineal situada al centre del cervell regula els cicles circadiaris. La glàndula s’activa
gràcies a la llum que capta la retina de l’ull. L’estimulació lumínica durant el dia i la foscor durant la nit
modulen la secreció de l’hormona, la melatonina que regula els cicles. S’allibera durant la nit, quanta més
foscor, més quantitat d’hormones s’alliberen, perquè la glàndula és fotosensible. També és radiosensible
així que tots els camps electromagnètics tindran afectacions sobre aquesta glàndula. Quan surt el sol,
s’inhibeix la producció de melatonina i el cervell activa la producció de serotonina, amb la funció de
despertar i estimular l’activitat durant el dia.

OEST

EST

El trastorn afectiu estacional
L’absència de llum solar pot causar malalties, com el trastorn afectiu estacional, que implica canvis
en l’estat d’ànim, que acaba suposant una depressió en relació amb determinades estacions de l’any,
majoritàriament l’hivern. S’estima que el 25% de la població pateix aquest trastorn.
La il·luminació artificial
Es prioritzarà sempre la llum natural, però a l’hora de triar la il·luminació artificial tindrem en compte:
- La intensitat de la llum: quantitat o densitat de llum que incideix sobre una superfície determinada.
La unitat de mesura el lux (lumen per metre quadrat). Ha de ser una llum que s’adeqüi a les activitats
previstes, ja que el cervell en no detectar un bon nivell d’intensitat pot interpretar que s’està fent de
nit, i preparar el cos per dormir.
- L’índex de reproducció cromàtica (IRC): unitat d’avaluació que ens indica en quina mesura la
lluminària reprodueix l’espectre electromagnètic solar. Una làmpada saludable hauria de tindre un ICR
del 90-95%, ja que vol dir que reprodueix al màxim l’espectre solar.
- La temperatura de color o K (graus Kelvin): es refereix a l’ambient càlid o fred que produeix una
determinada font de llum. Per il·luminar ambients càlids utilitzarem làmpades d’entre els 2000 i 4000K i
per il·luminar zones d’estudi optarem per 5500 o 10000K.
Fig.: Esquema de la intensitat i el color de la llum del sol, segons el moment del dia
Font: Redibuixat de llibre Casa Saludable. Elisabet Silvestre i Mariano Bueno. Elaboració pròpia
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3.4 TIPUS DE CONTAMINANTS
L’aire dins dels habitatges. Respirar aire sa.
Per obtenir unes condicions òptimes per a la vida és necessari un aire net i pur, que revitalitzi
l’ambient, l’organisme que sigui font de benestar i salut. En un dia inhalem entre 15000 i 20000 litres
d’aire, per tant, la qualitat de l’aire ha de ser òptima per tindre una bona salut, però l’aire conté molts
contaminants per a l’organisme encara que no en siguem conscients.
Segons dades de l’OMS, moren cada any dos milions de persones per causa de la contaminació
de l’aire, i la meitat es troben en països desenvolupats. A Espanya, hi ha més morts degudes a la
contaminació de l’aire (16000) que per accidents de trànsit (1700). A més a més l’aire de les ciutats està
qualificat de carcinogen per a les persones.
L’aire de l’interior dels nostres habitatges, pot estar compromès amb molts compostos químics que
converteixen l’aire que respirem en aire tòxic. Hi ha estudis realitzats per L’EPA (Agència de Protecció
Ambiental Americana) que demostren que l’aire de l’interior dels habitatges es troba més contaminat
que l’exterior.
La majoria de tòxics presents a l’interior dels habitatges es generen dins: la pols, les floridures,
àcars, fums, combustions, ambientadors, productes de neteja, mobles, teles...
Compostos orgànics volàtils, semivolàtils i persistents
La qualitat de l’ambient interior juga un paper important en la salut dels residents. Els compostos
orgànics volàtils (COV) són un dels factors de risc més importants. Aquests compostos, encara que
no els veiem ni els olorem, normalment els trobem a l’interior dels habitatges. Tenen la capacitat de
volatilitzar-se en forma de gas, de manera que els podem inhalar i introduir fàcilment dins del nostre
organisme.
Símptomes com irritació del nas, tos seca, mal de cap, picor i reaccions al·lèrgiques, dificultats
respiratòries... poden ser causa de COV en l’ambient. Altres problemes com desequilibris del sistema
immunitari, problemes reproductius o embrionaris i fetals o alguns càncers també es relacionen a
exposicions cròniques a compostos volàtils, i també semivolàtils, que tot i que aquests no romanen en
forma de gas, es dipositen sobre la pols, que respirem igualment.
Químicament, els Covs es caracteritzen per formar cadenes amb un número inferior a 12 àtoms de
carboni. Els compostos volàtils més destacats o coneguts són el formaldehid i els dissolvents. Alguns
són compostos orgànics persistents (COP), tenen la capacitat d’acumular-se a l’organisme durant anys i
ocasionar els efectes negatius en la descendència. Per totes aquestes causes, l’exposició a compostos
orgànics es vincula a la generació de problemes de salut relacionat amb els edificis, contribuint en
generar també la síndrome de l’edifici malalt.
Les fonts principals d’on provenen aquests compostos orgànics volàtils són:
- El fum del tabac
- La combustió de gas, fuel, fusta, carbó, benzina, biomassa i querosè
- Materials de construcció: fusta i taulers contraxapats i aglomerats, melanines, llana de roca,
espumes aïllants d’urea-formaldehid, panells de fibres per panells i sostres
- Materials d’acabats interiors i bricolatge: pintures, vernissos, vitrificants, decapants, coles,
adhesius, massilles, segelladores

- Materials de decoració: mobles contraxapats, armaris, moquetes, papers pintats, cortines,
escumes antilliscants de sota les catifes, coixins, matalassos
- Productes de neteja: detergents, blanquejants, suavitzants, llevataques, ambientadors,
insecticides, neteja en sec.
- Productes d’higiene corporal: sabó, desodorants, esmalts d’ungles, colònies, perfums, cremes i
tints
- Productes i material d’oficina: impressores, líquids correctors, papers, gomes, adhesius
- Productes de paper, com tovallons i mocadors, que inclouen substàncies per preservar la humitat.
- La roba de llit i la personal poden incloure tints i substàncies conservants, també en calçats.

Partícules nocives

COVs

COPs

Fig.: Esquema de COPs, COVs i partícules
Font: Redibuixat d’Arquitectura Sana. Sonia Hernández
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte
L’habitatge tipus del projecte es distribueix en una franja de dia, i una de nit. L’accés es realitza
a través d’una passera, que s’entén com a extensió de l’habitatge. Es compon d’un espai polivalent
a l’entrada, la cuina i la sala d’estar. La sala d’estar agafa diferents mesures gràcies a l’espai flexible,
que pot formar part de l’interior de l’habitatge, o pot formar part com a extensió del balcó, creant una
terrassa, alhora que funciona com a coixí tèrmic. Compta amb dues habitacions i un bany complet.

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte
Font: Elaboració pròpia
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Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, materials i radioactivitat
Font: Elaboració pròpia
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Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva,
podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de vegetació, ens propiciaran
aquests espais no carregats.

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, electricitat estàtica
Font: Elaboració pròpia
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva,
podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de vegetació, ens propiciaran
aquests espais no carregats.

Camps elèctrics alterns

Es realitzarà una correcta instal·lació de toma terra, s’allunyaran els cables elèctrics dels capçals
dels llits i les zones de descans. El cablejat està protegit.

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, camps elèctrics alterns
Font: Elaboració pròpia
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva,
podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de vegetació, ens propiciaran
aquests espais no carregats.

Camps elèctrics alterns

Es realitzarà una correcta instal·lació de toma terra, s’allunyaran els cables elèctrics dels capçals
dels llits i les zones de descans. El cablejat està protegit.

Camps electromagnètic d’alta i baixa freqüència

Per un descans reparador s’aconsella desconnectar tots els aparells que generin aquests tipus de
camps, com són els transformadors, o les ones de wifi, entre altres. Bon ús per part dels usuaris.

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, camps electromagnètics d’alta i baixa freqüència
Font: Elaboració pròpia
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva,
podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de vegetació, ens propiciaran
aquests espais no carregats.

Camps elèctrics alterns

Es realitzarà una correcta instal·lació de toma terra, s’allunyaran els cables elèctrics dels capçals
dels llits i les zones de descans. El cablejat està protegit.

Camps electromagnètic d’alta i baixa freqüència

Per un descans reparador s’aconsella desconnectar tots els aparells que generin aquests tipus de
camps, com són els transformadors, o les ones de wifi, entre altres. Bon ús per part dels usuaris.

El confort tèrmic

Temperatura de l’aire homogènia. L’espai flexible del menjador, actua com a coixí tèrmic, reduint
la demanda.
Tot i que no s’irradiara calor des de les superfícies (parets o terres), es col·locaran fan coils, amb
filtres que milloraran la qualitat de l’aire interior.

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, confort tèrmic
Font: Elaboració pròpia
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva,
podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de vegetació, ens propiciaran
aquests espais no carregats.

Camps elèctrics alterns

Es realitzarà una correcta instal·lació de toma terra, s’allunyaran els cables elèctrics dels capçals
dels llits i les zones de descans. El cablejat està protegit.

Camps electromagnètic d’alta i baixa freqüència

Per un descans reparador s’aconsella desconnectar tots els aparells que generin aquests tipus de
camps, com són els transformadors, o les ones de wifi, entre altres. Bon ús per part dels usuaris.

El confort tèrmic

Temperatura de l’aire homogènia. L’espai flexible del menjador, actua com a coixí tèrmic, reduint
la demanda.
Tot i que no s’irradiara calor des de les superfícies (parets o terres), es col·locaran fan coils, amb
filtres que milloraran la qualitat de l’aire interior.

Humitat

Ús de materials amb capacitats higroscòpiques, com la fusta, el guix i l’argila

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, materials higroscòpics
Font: Elaboració pròpia
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva,
podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de vegetació, ens propiciaran
aquests espais no carregats.

Camps elèctrics alterns

Es realitzarà una correcta instal·lació de toma terra, s’allunyaran els cables elèctrics dels capçals
dels llits i les zones de descans. El cablejat està protegit.

Camps electromagnètic d’alta i baixa freqüència

Per un descans reparador s’aconsella desconnectar tots els aparells que generin aquests tipus de
camps, com són els transformadors, o les ones de wifi, entre altres. Bon ús per part dels usuaris.

El confort tèrmic

Temperatura de l’aire homogènia. L’espai flexible del menjador, actua com a coixí tèrmic, reduint
la demanda.
Tot i que no s’irradiara calor des de les superfícies (parets o terres), es col·locaran fan coils, amb
filtres que milloraran la qualitat de l’aire interior.

Humitat

Ús de materials amb capacitats higroscòpiques, com la fusta, el guix i l’argila

Ventilació

Els habitatges gaudeixen de ventilació natural creuada i del recuperador de calor. L’aire es mourà a
10 m/mín. a l’hivern i a 6 m/mín. a l’estiu.

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, ventilació
Font: Elaboració pròpia
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva,
podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de vegetació, ens propiciaran
aquests espais no carregats.

Camps elèctrics alterns

Es realitzarà una correcta instal·lació de toma terra, s’allunyaran els cables elèctrics dels capçals
dels llits i les zones de descans. El cablejat està protegit.

Camps electromagnètic d’alta i baixa freqüència

Per un descans reparador s’aconsella desconnectar tots els aparells que generin aquests tipus de
camps, com són els transformadors, o les ones de wifi, entre altres. Bon ús per part dels usuaris.

El confort tèrmic

Temperatura de l’aire homogènia. L’espai flexible del menjador, actua com a coixí tèrmic, reduint
la demanda.
Tot i que no s’irradiara calor des de les superfícies (parets o terres), es col·locaran fan coils, amb
filtres que milloraran la qualitat de l’aire interior.

Humitat

Ús de materials amb capacitats higroscòpiques, com la fusta, el guix i l’argila

Ventilació

Els habitatges gaudeixen de ventilació natural creuada i del recuperador de calor. L’aire es mourà a
10 m/mín. a l’hivern i a 6 m/mín. a l’estiu.

El confort acústic

S’utilitzaran aïllaments per reduir els sorolls sòlids i aeris, provinents tant de l’exterior com dels
propis veïns.

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, confort acústic
Font: Elaboració pròpia
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la
càrrega positiva, podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i
major rendiment). Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de
vegetació, ens propiciaran aquests espais no carregats.

Camps elèctrics alterns

Es realitzarà una correcta instal·lació de toma terra, s’allunyaran els cables elèctrics dels
capçals dels llits i les zones de descans. El cablejat està protegit.

Camps electromagnètic d’alta i baixa freqüència

Per un descans reparador s’aconsella desconnectar tots els aparells que generin aquests tipus de
camps, com són els transformadors, o les ones de wifi, entre altres. Bon ús per part dels usuaris.

El confort tèrmic

Temperatura de l’aire homogènia. L’espai flexible del menjador, actua com a coixí tèrmic, reduint
la demanda.
Tot i que no s’irradiara calor des de les superfícies (parets o terres), es col·locaran fan coils, amb
filtres que milloraran la qualitat de l’aire interior.

Humitat

Ús de materials amb capacitats higroscòpiques, com la fusta, el guix i l’argila

Ventilació

Els habitatges gaudeixen de ventilació natural creuada i del recuperador de calor. L’aire es mourà a
10 m/mín. a l’hivern i a 6 m/mín. a l’estiu.

El confort acústic

S’utilitzaran aïllaments per reduir els sorolls sòlids i aeris, provinents tant de l’exterior com dels
propis veïns.

El confort lumínic

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, confort lumínic
Font: Elaboració pròpia

Els habitatges compten amb il·luminació natural, de forma directa des de la façana sud i indirecta
des de la façana nord. El control lumínic es realitzarà mitjançant la persiana i les cortines tèxtils.
La llum artificial instal·lada tindrà un ICR d’entre el 90-95%.
La temperatura de color, en ambients càlids serà (2000K-4000K) i en ambients d’estudi
(5500K-10000K)
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva,
podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de vegetació, ens propiciaran
aquests espais no carregats.

Camps elèctrics alterns

Es realitzarà una correcta instal·lació de toma terra, s’allunyaran els cables elèctrics dels capçals
dels llits i les zones de descans. El cablejat està protegit.

Camps electromagnètic d’alta i baixa freqüència

Per un descans reparador s’aconsella desconnectar tots els aparells que generin aquests tipus de
camps, com són els transformadors, o les ones de wifi, entre altres. Bon ús per part dels usuaris.

El confort tèrmic

Temperatura de l’aire homogènia. L’espai flexible del menjador, actua com a coixí tèrmic, reduint
la demanda.
Tot i que no s’irradiara calor des de les superfícies (parets o terres), es col·locaran fan coils, amb
filtres que milloraran la qualitat de l’aire interior.

Humitat

Ús de materials amb capacitats higroscòpiques, com la fusta, el guix i l’argila

Ventilació

Els habitatges gaudeixen de ventilació natural creuada i del recuperador de calor.
L’aire es mourà a 10 m/mín. a l’hivern i a 6 m/mín. a l’estiu.

El confort acústic

S’utilitzaran aïllaments per reduir els sorolls sòlids i aeris, provinents tant de l’exterior com dels
propis veïns.

El confort lumínic

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, confort lumínic
Font: Elaboració pròpia

Els habitatges compten amb il·luminació natural, de forma directa des de la façana sud i indirecta
des de la façana nord. El control lumínic es realitzarà mitjançant la persiana i les cortines tèxtils.
La llum artificial instal·lada tindrà un ICR d’entre el 90-95%.
La temperatura de color, en ambients càlids serà (2000K-4000K) i en ambients d’estudi
(5500K-10000K)
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3.5 CAS PRÀCTIC. estudi d’un habitatge tipus del projecte

Treball d’investigació

Emissions de CO2del projecte

Durant el workshop 3, es va realitzar un estudi ambiental d’una part del projecte (veure annex), i a
partir de l’estudi de materials es van triar aquells menys perjudicials per a la salut, amb menys emissions
i menys energia consumida.

Gas radó

El projecte parteix d’un sòcol des del qual s’observen les restes trobades, que ja actua com espai
ventilat, elevant tota la part residencial i evitant l’aproximació d’aquest gas.

Materials i radioactivitat

Els materials escollits són baixos emissius de radioactivitat, ja que són materials com la fusta. Per
les rajoles ceràmiques de terra, es triaran unes amb un acabat no vitrificat, o vitrificat sense emissions.

Electricitat estàtica

Quan l’ambient està carregat d’electrons, on predominen els ions negatius sobre la càrrega positiva,
podem gaudir d’un bon espai interior.(ens aporten benestar, relaxació i major rendiment).
Els materials triats com la fusta, el guix o l’argila, així com la presència de vegetació, ens propiciaran
aquests espais no carregats.

Camps elèctrics alterns

Es realitzarà una correcta instal·lació de toma terra, s’allunyaran els cables elèctrics dels
capçals dels llits i les zones de descans. El cablejat està protegit.

Camps electromagnètic d’alta i baixa freqüència

Per un descans reparador s’aconsella desconnectar tots els aparells que generin aquests tipus de
camps, com són els transformadors, o les ones de wifi, entre altres. Bon ús per part dels usuaris.

El confort tèrmic

Temperatura de l’aire homogènia. L’espai flexible del menjador, actua com a coixí tèrmic, reduint
la demanda.
Tot i que no s’irradiara calor des de les superfícies (parets o terres), es col·locaran fan coils, amb
filtres que milloraran la qualitat de l’aire interior.

Humitat

Ús de materials amb capacitats higroscòpiques, com la fusta, el guix i l’argila

Ventilació

Els habitatges gaudeixen de ventilació natural creuada i del recuperador de calor.
L’aire es mourà a 10 m/mín. a l’hivern i a 6 m/mín. a l’estiu.

El confort acústic

S’utilitzaran aïllaments per reduir els sorolls sòlids i aeris, provinents tant de l’exterior com dels
propis veïns.

El confort lumínic

Fig.: Axonometria de l’habitatge tipus del projecte, confort lumínic
Font: Elaboració pròpia

Els habitatges compten amb il·luminació natural, de forma directa des de la façana sud i indirecta
des de la façana nord. El control lumínic es realitzarà mitjançant la persiana i les cortines tèxtils.
La llum artificial instal·lada tindrà un ICR d’entre el 90-95%.
La temperatura de color, en ambients càlids serà (2000K-4000K) i en ambients d’estudi
(5500K-10000K)
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