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L’objecti u es aconseguir un confort als es-
pais. La primera decisió que afectarà al con-
fort es l’ubicació de les diverses acti vitats en 
aquests espais, a conti nuació serà important 
l’acondicionament d’aquests.
Classifi cant les necessitats segons el programa: 
- Les sales d’espectacle i assaig necessiten un 
control sobre la temperatura així com de la hu-
mitat relati va (HR). Aquests espais es controlaran 
a parti r d’un sistema tot aire de climati tzadores.
- El viver d’empreses no requereix un control de 
la HR i amb un sistema de fancoils que climati tzi 
i renovi l’aire serà sufi cient.

SISTEMES DE CONDICIONAMENT

Climati tzadora (UTA)
Sistema tot aire, unitat de tractament d’aire 
(UTA) situada a coberta, amb impulsió per tub. 
Processen l’aire conti nuament per retornar-lo 
amb la temperatura i humitat adequades. Sis-
tema free-cooling d’abasti ment exterior quan 
les condicions ho permeti n i intercanviador de 
calor.

Fancoil (FCU)
Sistema aire-aigua, unitats de FCU registrables a 
façana.Es un sistema de baix consum energèti c 
idóni per a la venti lació i la climati tzació.

IDA 2 (aire de bona qualitat); ofi cines, sales de 
lectura, museus, aules d’ensenyament i assimi-
lables.
IDA 3 (aire de qualitat mitja); teatres, sales 
d’actes,restaurants, cafeteries, bars, sales 
de festa, gimnas, locals per fer esport i sales 
d’ordenadors.

La ramifi cació dels sistemes d’acondicionament 
climàti c permeten el control selecti u per zones. 
Per taules (1.4.2.1) trobem el caudal d’aire exte-
rior necessari: 
 IDA 2: 12,05 dm3/persona
 IDA 3: 8 dm3/persona

IT 1.1.4.2.2 Categories de qualitat del aire inte-
rior en funció de l’ús de l’edifi ci

    Volum  Renovacions hora  Caudal
Sala polivalent                 2.464,9 m3   8   19.719 m3/h  
Sala d’assaig                  1971,9 m3   8   15.775 m3/h
Bar/Restaurant                1.150,4 m3              10   11.504 m3/h
Espai viver (PB+1)                862,8 m3               8   6.902,4 m3/h
Espai viver (PB+2)                 862,8 m3               8   6.902,4 m3/h

Dimensionament
Amb el caudal necessari mirem catàleg i escollim model:
    Sistema       Ubicació   Dimensions
Sala polivalent                  UTA        Coberta   2x3x1  
Sala d’assaig                     UTA        Coberta   2x3x1
Bar/Restaurant                 FCU        Sistema banc/pilar      -
Espai viver (PB+1)                 FCU        Doble pell       -
Espai viver (PB+2)                  FCU        Doble pell       -

Aigua calenta sanitaria (ACS)
La instal·lació d’aigua calenta sanitària queda limitada a les piques i a les dutxes dels vestu-
aris, així com a la cuina del restaurant. La recomenació general diu que es situin els punts 
de producció d’aigua calenta aprop dels punts de consum. Quan la longitud de la canonada 
d’abasti ment sigui igual a 15 m o superior, caldrà disposar d’una xarxa de retorn.
La instal·lació considerada més adequada es la següent:
Degut al baix consum d’aquesta dins del programa existent, es proposa una caldera elèctrica 
per als vestuaris i aprofi tant l’instal·lació de gas existent, una caldera de gas per al restaurant.
No s’instal·laran col·lectors solars tot i que la llei invita a fer-ho, per que es considera una 
inversió fora de lloc en la linia del projecte, i l’estalvi que s’aconseguiria seria molt peti t. El alt 
rendiment d’una caldera elèctrica ja el compensa.
Tot i així, al calcul estructural es contemplen, per si en algun moment el consum augmentes i 
fos rentable instal·lar-les.

La xarxa de distribució es conecta a la red pública, la conexió més propera es troba al passatge 
Bofarull. La xarxa de sanejament es separati va, evacuant per separat les aïgues grises de les 
negres.

SUBMINISTRAMENT D’AIGÜA I SANEJAMENT

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals

Nau Ivanow (existent)

Aigües grises
APARELL   UD  TOTAL  PLANTES  Ø (mm)
2 pica bany (públic)   2      4  PB+2    4 UD      50
2 pica bany (públic)    2      4  PB+1      8 UD      50
2 pica bany (públic)   2      4  PB  12 UD      63    
 
Aigües negres
APARELL   UD  TOTAL  PLANTES  Ø (mm)
2 Inodor (públic)   5     10  PB+2 10 UD      63
2 Inodor (públic)   5     10  PB+1    20 UD      75
2 Inodor (públic)   5     10  PB        30 UD      75

Nova construcció (grup 1)

Aigües grises
APARELL   UD  TOTAL  PLANTES  Ø (mm)
4 pica bany (públic)   2      8  PB+3    8 UD      50
4 pica bany (públic)   2      8  PB+1    16 UD      63
3 pica bany (públic)   2      6  PB 22 UD      63     

Nova construcció (grup 2)

Aigües grises
APARELL   UD  TOTAL  PLANTES  Ø (mm)
2 Dutxa vestuari (públic)  3      6  PB+3      6 UD      50
1 pica bany (públic)   2      2  PB+2    8 UD      50
2 Dutxa vestuari (públic)  3      6  PB+1    14 UD      63

Aigües negres
APARELL   UD  TOTAL  PLANTES  Ø (mm)
2 Inodor (públic)   5     10  PB+3     10 UD      63
1 Inodor (públic)   5      5  PB+2     15 UD      63
2 Inodor (públic)   5     10  PB+1     25 UD        75
4 Inodor (públic)   5     20  PB   45 UD      75

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials

  SUPERFÍCIE (M2)       Nº SUMIDEROS      PENDENT CANALÓ (%) Ø (mm)
Coberta 1         291,2                   4   2     200
Coberta 2         351,1       4   2     200
Coberta Nau existent        297,2           4   2     200

   SUPERFÍCIE (M2)        Ø  baixant (mm)
Coberta 1         291,2 (318)             90
Coberta 2         351,1 (580)            110 
Coberta Nau existent        297,2 (318)            90

Esquema edifi ci existent:  Nau Ivanow
Sistema: AIRE - AIGUA

Esquema nova construcció:
Sistema: AIRE - AIRE
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Locals humits (Nau Ivanow)

Restaurant: disposarà d’ACS i AFS (i gas). L’entrada de les 
instal·lacions d’aigua es farà verti calment per l’espai res-
ervat per a instal·lacions i es punxarà horitzontalment per 
les parets interiors. Tant els banys com la cuina disposaràn 
de falç sostre.

Totes les zones humides del viver d’empreses disposaran d’ 
AFS. Es considera un ús de 24 h tant de banys com de living.
L’entrada de les instal·lacions d’aigua es farà verti calment 
per l’espai reservat a instal·lacions i es punxarà horitzontal-
ment per les parets interiors. Tot l’espai de serveis dispo-
sarà de falç sostre 

Els banys públics  de la Black box només disposaran d’ AFS. 
L’entrada d’aigua es farà verti calment per les zones reser-
vades a les instal·lacions i horitzontalment puntxant les pa-
rets interiors. Tot l’espai disposarà de falç sostre.

Els vestuaris disposaran d’ AFS i ACS gràcies a una caldera 
elèctrica que abasti rà les dues dutxes. L’entrada de l’aigua 
es farà verti calment per les zones reservades i horitzontal-
ment punxant les parets interiors. L’espai ambé disposarà 
de falç sostre.

Locals humits (Serveis Black box)

La part d’administració de l’equipament també disposarà d’ 
AFS. L’entrada de l’aigua es farà verti calment per la zona 
reservada i punxant horitzontalment les parets interiors. El 
recinte ti ndrà falç sostre.


