
IL·LUMINACIÓ                 

- Il·uminació natural                

Al tractar-se d’una rehabilitaió les obertures del projecte ja venen donades. És cert que hi ha la possibilitat de crear-ne 
de noves, però mantenir l’essència i el caràcter del monestir era un dels objectius principals. 

Així doncs, alhora de dissenyar els nous espais del monestir, les fi nestres existenTs han sigut un punt de referència en 
el seu nou disseny, adaptant les estances a ella, per intentar tenir el màxim de llum natural a l’interior de l’edifi ci.

Les obertures en general són de tamany petit-mitjà, excepte a l’ala nord-oest, la galeria, una de les construccions més 
recents, que compte amb uns grans fi nestrals que omple de llum el seu interior.

Les obertures que dónen al clauste són petites, i per això s’ha obert un fi nestral a la planta primera, just davant de la 
rampa-pasarela per donar més llum al punt central de l’edifci, i convidar a fer una visita a una de les parts més antigues 
del monestir.

Les habitacions tenen totes més o menys la mateixa quantitat d’obertures ( segons la planta i segons l’ala en què estan 
situades). La zona d’estar es situa al costat de les fi nestres per poder tenir llum natural  

El nucli princpal, un dels seus principals atractius és la llum natural. Les grans fi nestres recobertes per plaques d’acer 
corten foradades, ofereixen una llum natural més dinàmica amb les ombres que van varian segons el moment del dia, i 
alhora oferixen una privacitat respecte l’exterior.

PROTECCIÓ CONTRA INDENDIS              

Com en tots els projectes és necessàri tenir un contol de l’ocupació màxim que permet l’edifci per així poder garantir la 
seguretat de les persones en cas d’emergència i necessitat d’evacuació

Per a aquest càlcul agafem de refèrencia la taula 2.1 que trobem al CTE DBSI3:

PLANTA BAIXA
PLANTA SEMISOTERRANI

ESQUEMES EVACUACIÓ OCPANTS EN EL CAS MÉS DESFAVORABLE

SENYALITZACIÓ:

S’utilitzaran senyalitzacions per in-
dicar els recorreguts d’evacuació, i 
en cas d’emergència.

També s’instal·laran llums d’emer-
gència per marcar els recorreguts 
en cas de fallo elèctric. Aquests 
sempre estaran encesos..

Marca la direcció 
de la sortida més 
propera

Prohibeix l’ús de 
l’ascensor en cas 
d’incendi

Senyalització de la 
ubicació de l’ex-
tirntor

Senyalització de la 
ubicació de la boca 
d’incendis.

Senyalització de la 
ubicació del pol-
sador per avisar 
d’una emergència

PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA

Amb això coneixem el màxim de nombre de persones que pot abastir l’edifi ci i així poder saber el nombre de sortdies 
necessàries.

PSoterrani_ Aquesta planta el seu recorregut màxim és de 50m, i només diposa d’una sortida

PBaixa_ Aquesta és la planta on pot ocupar més persones. Per això diposa de fi ns a 4 sortides directes a l’exterior.

PPrimera_ al tractar-se d’una zona on la gent dorm el seu recorregut màxim és de 35 m. Per això s’han habilitat unes 
escales tant a la part nord com a sud-est, apart de el nucli de comunicació vertical, per complir amb la normativa

PSegona_ aquesta té les mateixes condicions que la planta primera

- Il·uminació artifi cal                

A les zones de pas on es deixa el sostre vist per mantenir les voltes existents, els llums estan situats a la paret. Es 
tracten d’uns aplics de parets que enfoquen el sostre, que dóna llum ambient i ens dóna la llum sufi cient  per marcar 
correctament els passos. Al costat de cada habitació n’hi ha situat un per donar mes llum a l’accés de cada estança.
Aquestes són llum de led, així ens permet tenir-le engegades moltes hores amb un mínim de consum. 

A la sala d’estar comú, que es manté el sostre de voltes existent, és l’única part on es colquen llums penjats al centre, 
amb les instal·lacions vistes, i aixó poder garantir la bona iluminacio en les activitas que s’hi realitzin.

Les zones d’on disposem de fals sostre els llums es troben empotrats dins ells per així donar una continuitat al sostre.

A les zona d’administració es col·loquen fl uorescents, ja que és una de les zones on necessita més suport de llum degut 
a les activitats que s’hi puguin realitzar.

UNITAT HABITACIONAL LLUM ARTIFICAL
E: 1500

COMMUTADOR DOBLE LLUM SOSTRE

LLUM DE PEU

LLUM NIT

ENDOLL

COMMUTADOR SIMPLE

APLIC PARET

UNITAT HABITACIONAL LLUM NATURAL
E: 1500

INNEXISTÈNCIA DE LLUM NATURAL

INNEXISTÈNCIA DE LLUM NATURAL

IL·LUMINACIÓ NATURAL INDIRECTE

IL·LUMINACIÓ NATURAL INDIRECTE

Il·LUMINACIÓ NATURAL DIRECTE

Il·LUMINACIÓ NATURAL DIRECTE

LLUM FALS SOSTRE

FLUORESCENT

APLIC PARET

LLUM PENJAT

ESQUEMA IL·LUMINACIÓ NATURAL E:1/250

ESQUEMA IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL E:1/250
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