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ESTRATEGIES D'INTERVENCIÓ

920 m2

1020 m2

415 m2

130 m2

152 m2

ESQUEMA D´INTERVENCIÓ pl. pis

ESQUEMA D´INTERVENCIÓ pl. baixa

26
920
152
415
312

128
-

130
197

S.C
36
57
14

3.

Ampliació Biblioteca Olesa de Montserrat
(antiga zona de hortes regades per la Riera de
Can Llimona i desprès la zona del Parc Municipal)

programa

plec

projecte

1. ACOLLIDA I PROMOCIÓ
1.1. àrea d'accés
1.2. espai de suport
1.3. espai de formació
1.4. espai polivalent
2. GENERAL
2.1. informació i fons gral
2.2. diaris i revistes
2.3. música i imatge
3. INFANTIL
3.1. informació i fons infantil
3.2. espai de suport
3.3. magatzem logistic
4. TREBALL INTERN
4.1. despatx de direcció
4.2. espai de treball int
4.3. dipòsit documental
4.4. magatzem logístic
4.5. descans personal

340
80+60
45
45
100+10
945
765
120
60
330
285
40
5
135
20
25
60
15
15
1.750

382
80+60
87
45
100+10
985
765
125
95
320
283
32
5
124
12
27
55
15
15
1.809
25
1.007

TOTAL
5.1. Instal·lacions Pl. Sot.
COBERTA ECOLOGICA

Enderroc

Reforma alt impacte

Ampliació

Reforma baix impacte

Urbanització

Sense reforma

1.4. polivalent
110m2

coberta verda (espai de lectura exterior) 1007 m2

2.3. musica 95 m2
(60 m2)
1.3. formacio 4.5. 4.4.
45 m2
15m2 15m2
(45 m2)

SORTIDES
1

Reducció de la demanda amb estratègies passives:
-calefacció 9,22 kWh/m2.any i de refrigeració
8.14kWh/m2.any, molt per sota dels estàndard
Passivhaus de 15 kWh/m2.any.
-consum d'energia primària total no renovable de
29,55 kWh/m2.any. 2,8 vegades inferior a lo exigit
pel CTE (83 kWh/m2.any) i dons considerat nZeb.
Exportació de 109.365 kWh/any amb la instal·lació
de 100kW en plaques fotovoltaiques
Creiem una comunitat energètica per l'autoconsum
compartit:
-estalvi en la factura elèctrica per la biblioteca d'uns
4.640 Є/any,
-valor econòmic de la electricitat exportada per
l'autoconsum compartit de 17.500 Є/any.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Carrer de la Riera
de Can Llimona

A B

2.1. info i fons general 765 m2
2.2. diaris i revistes 125 m2
(890 m2)

D
C

4.1.- 4.2.
39m2 (45m2)
4.3.
55m2
(60m2)

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓ pl. pis
(en parentèsis, sup requerida al plec)

EDIFICI D´ENERGIA POSITIVA
1.

2.

Llac dels Closos

25

ESQUEMA D´INTERVENCIÓ

La biblioteca Santa Oliva forma part de l'equipament de la Casa de la Cultura de Olesa, que és un dels edificis situats en el Parc Municipal d' Olesa, una antiga finca agrícola reconvertida
al 1899 en l'Hotel Gori i els seus jardins. El lloc és un ecosistema on han conviscut producció agrícola (fins al 1900), oci i salut (fins al 1931), i parc amb edificis públics. Al 2021 pensem
que la Casa de la Cultura ha de ser protagonista amb un fort compromís climàtic (l'edifici ha de passar de consumidor a productor d'energia renovable), cultural (potenciar la literatura, la
música, les arts plàstiques i la comunicació), sanitàries (aprofitar per fer un conjunt més saludable), ambientals (potenciar la natura) i social (obert a tothom).

Riu Llobregat

S.C

890
150
240

ENDERROCS
0. PLANTA BAIXA
Enderroc de part de la bibl. antiga
Enderroc Rampa Soterrani Ext.
Excavació pati exterior
(ventilació soterrani)

36 m2

197 m2

S.U.

EDIFICACIÓ
-1. PLANTA SOTERRANI
Instal·lacions
0. PLANTA BAIXA
Ampliació (Sala Gral.+Revistes)
Reforma d´alt impacte
Reforma de baix impacte
Sense reforma
+1. PLANTA PRIMERA
Reforma d´alt impacte
Reforma de baix impacte

100 m2

F

QUADRE RESUM DE RECURSOS m2 UTILS

1.1. accés
76 m2
(80 m2)

3.1. info i fons infantil 283 m2
(285 m2)
3.2. suport
32 m2
(40 m2)

E
(142 m2)

1.2. suport 87 m2
(45 m2)

N

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓ pl. baixa
(en parentèsis, sup requerida al plec)

e 1:600

0

6

12

ESTRATÈGIES GENERALS

Sortida a coberta verda. Lloc exterior de lectura i
lleure
Pujada a coberta des de l'àrea d'informació de la
zona general
Sortida al Bibliolià des de l'àrea d'informació.
ESTRATÈGIES AMBIENTALS
Coberta verda. Millorem inercia tèrmica i aïllament.
Pati d' il·luminació i ventilació de la ràdio local i de
l´arxiu històric al soterrani.
Protecció solar a l'oest amb la pergola existent i
lames de fusta.
Panells fotovoltaics per generar 100 kW/m2.any
cobrint demanda de tot el conjunt i crear comunitat
energètica.
Llum natural.
Reciclatge aigua de pluja per un balanç hidric cero
de la coberta. Dipòsit.
Sala instal·lacions.

A

B
C

D
E
F
G

AFEGIM UN JARDÍ I NO UN EDIFICI. L'arquitectura ha de millorar els llocs i recuperar la memòria històrica. Per tant afegim una coberta ecològica on la natura i l' aigua (pel
seu manteniment) seran de nou protagonistes e interactuaran amb les activitats de la biblioteca i del Centre de Cultura. No volem desvirtuar sinó potenciar aquest
ecosistema històric.
AMPLIEM EN UNA SOLA PLANTA: UNA COBERTA ECOLÒGICA DE 1007 m2. Una coberta ecològica gruixuda de 1007 m2 cobreix tot el solar disponible. No deixem
residus, espais per "urbanitzar" sinó que afegim un espai verd on ara hi ha un aparcament. Aquesta coberta verda és un espai de lectura exterior controlat pel Bibliolilà.
LA ZONA GENERAL ES EN SI MATEIXA UN PAISATGE. La coberta ecològica cobreix la nova zona general, situada tota al mateix nivell, amb un sol control central que
també té control visual amb l'antiga biblioteca (nova zona infantil) i amb relació visual directe amb el jardí exterior. Una trama de pilars rodons i tres patis generen un
paisatge interior de lectura on s'introdueix la llum natural fins al semisoterrani, ventilació i frescor a l'estiu i confort per la lectura.
MÀXIMA CONNECTIVITAT: UNA SUMA DE EDIFICIS ES TRANSFORMA EN UNA COMUNITAT. Utilitzem tot el solar disponible, per tant obtenim la màxima connectivitat amb
la planta baixa i planta pis de l'edifici existent sense afegir escales ni ascensors.
INTERVENCIÓ MINIMA A LA BIBLIOTECA EXISTENT. L'unic enderroc és el del diposit existent per facilitar la comunicació visual entre la zona general i la infantil.
EDIFICI PRODUCTOR D'ENERGIES RENOVABLES. Plantegem una comunitat energètica que donaria servei al conjunt d'edificis municipals en un radi de 500 m.
(Ajuntament i escola d'Arts i Oficis).
INTEGRACIÓ URBANA. L'edifici completa la façana nord el passatge que condueix al Parc municipal i als edificis històrics, l'escola d'art i oficis i l'Ajuntament. Com no
afegim un edifici de dues plantes, l'ampliació no entra en competència amb la morfologia de l'edifici existent ni amb l'escola d'Art i Oficis.

BIBLIOLILÀ
Pati Llum
(per La Radio)

100kWp

R=500m

Area Reis

Serveis

Inst.

Dipòsit
aigua
150m3

TIC

Aula Radio
Pluja
512.933 l/any

Reg
433.200 l/any

Desp.

MIN
DO
)
NT
VE -NO
E
(S

Pati Llum
(per l´Arxiu)

R=

AN

500

m

T

Arxiu hist.
(sense llum)
MIN
DO
)
NT
VE -NO
E
(S
AN
T

N

PLANTA EMPLAÇAMENT

e 1:400

0

4

PLANTA SOTERRANI

8

e 1:400

0

4

8

e 1:400

0

4

8

e 1:400

0

4

8

Bibliolilà

ALÇAT F-F PASSATGE NORD - CONTINUACIÓ DEL VERT
Vista Montserrat

Bibliolilà

Parc

Plaça Ajuntament

SECCIÓ A-A - SUCCESSIÓ ESPAIS CIVICS

IMATGE EXTERIOR - SOTA LA PERGOLA
(ESTAT PROPOSTA)

IMATGE EXTERIOR - PASSATGE NORD
(ESTAT PROPOSTA)

Info

Vestibul - Expo

2/4

APLEC.OLESA

CONCURS PER L´AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA SANTA OLIVA D´OLESA DE MONTSERRAT, OLESA. // DIPUTACIÓ DE BARCELONA - 2018/8715

Bibliolilà

+117.90

Musica i Imatge
+114.68

Info

Zona Infantil

+111.10
+110.25

SECCIÓ B-B - PROLONGACIÓ ESPAIS CULTURALS
Aerotermia + UTA

e 1:200

0

2

4

e 1:200

0

2

4

e 1:200

0

2

4

Dipòsit aigua 150m3
Conexió amb Vestibul i Sala Polivalent

+117.90

+114.68

Accès
+111.10

Arxiu Històric
+107.40
Enderroc

SECCIÓ C-C - MILLORA DE LA RADIO MITJANÇANT NOUS PATIS DE LLUM I VENTIL·LACIÓ

Nova obertura
(Pati llum + Ventilació per la Radio)

Aerotermia + UTA

Nova obertura
(Pati llum + Ventilació per l´Arxiu històric)

SALA POLIVALENT
FONS
GENERAL
r
Carre

10

11

de Jo
sep A

+110.22

nselm

12

é
Clav

+110.27

+107.40
R5

R1
+110.03
DIARIS I
REVISTES +110.40

INFORMACIO

+109.86
R3

13

13
R4
DIRECCIÓ

+109.70

INFORMACIO I
FONS INFANTI

+110.40

+110.40

R2

INST.
ESPAI SUPORT
INFANTIL

SALA EXPOSICIONS

AUTOSERVEI
COMUNICACIO

INFO.

ESPAI SUPORT
DESPATX
WC.

RECORREGUTS
R1. Itinerari a fons general (n. 111,10)
R2. Itinerari a zona infantil (n. 110,40)
R3. Itinerari amb control a Bibliolilà, al Parc Municipal
R4. Pujada a coberta verda (n. 115.00)
R5. Itinerari a Sala Polivalent

PLANTA BAIXA
* en lila mobiliari i intervencions noves

IMATGE INTERIOR - ACCÈS
(ESTAT PROPOSTA)

+111.10
110.0

110.5

Carrer de Salvador Casas i Baltasar

N
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Vestibul Existent

Recepció Nova Biblioteca

Plaça Ajuntament

+117.90

+114.68

+111.10

SECCIÓ D-D

+107.40

+111.10

+110.40

CONTINUITAT ESPACIAL - Encadenament d´espais

Pati llum+ventilació
per La Radio

Pati llum + ventilació
(per la Biblioteca)

Bibliolilà

e 1:200

0

2

4

e 1:200

0

2

4

e 1:200

0

2

4

Pergola existent
Plaça Ajuntament

+117.90

+114.68

+111.10

+111.10

+110.40

+107.40

SECCIÓ E-E - PROLONGACIÓ DEL ESPAI DE LECTURA SOTA LA LILA + PERFORACIONS MITJANÇANT PATIS DE LLUM
Pati Llum
(per la Radio)

Diposit Aigua (150m3)

COBERTA
1 Tepe de sedum tipus I.D. MAT Prado
ornamental de Vivers Ter:
- Composta de 5 a 7 varietat de
sedum i plantes aromatiques:
(Prunella vulgaris, Achillea millefolium,
Hieracium, Allium hoenoprasum)
2 Dunes de 10 a 50cm d’alçada amb:
- 1 Prunus cerasifera multitronc c50L
de 2,5m d’alçada

3 - Grup arbustiu C10L de 1,5m
d’alçada en densitat de 1/m2

4 - Grup arbustiu petit C2L-3L en
densitat 6/m2

SALA

8

10
SALA

5 Gravas de 12-20 cantó:
- Rodat drenant a 40cm del perimetre
en 12-15cm d’espessor
1

5

SALA
7

6 Tarima de fusta de pi:
- Dimensió de 2400x140x30mm amb
protector solar

SALA
BIBLIOLILÀ

7 Pletina separadora ranurada galvanitzada
- Dimensió de 15x15x1,5mm
8 Banc de fusta

SALA

2

R6

3

4
6

SALA
SALA

9

9 Barana d´aver inoxidable
SALA

PATI
10 Tilia plataphyllos CTM 20/25:
- Caducifoli de copa pyramidal.
Floració final de primavera i estiu

SALA

R7
SALA

11 Vegetació baixa:
- Tipus Liriope muscaria,
en densitat 6 u/m2

SALA

MÚSICA I IMATGE

DIRECCIÓ
TREBALL INTERN

12 - Tipus Vinca major,
en densitat 6 u/m2

DIPOSIT
AULA FORMACIÓ

DESPATX
13 Codols de marbre blanc 12-20mm:

DESCANS

MAG. LOG.

RECORREGUTS
R6. Itinerari amb control a Bibliolilà, a la coberta verda
R7. Itinerari amb control a la coberta verda

PLANTA PRIMERA

N

* en lila mobiliari i intervencions noves

Vista Montserrat

IMATGE EXTERIOR - VISTA MONTSERRAT
(ESTAT PROPOSTA)

IMATGE EXTERIOR - VISTA MONTSERRAT
(ESTAT ACTUAL)

IMATGE EXTERIOR - BIBLIOLILÀ
(ESTAT PROPOSTA)

IMATGE EXTERIOR - VISTA MONTSERRAT
(ESTAT ANTIC)
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6
1

3

3

R2
2

A
B
C

2

5
1

D
R1
13.0
0h 2

4

13.0

1/07

CONFORT INTERIOR

BIODIVERSITAT. COBERTA ECOLÒGICA
1.

2.
3.
4.

Afegim un jardi, no un edifici. Coberta verda de
1.007 m2 transitable per ús públic dels usuaris de la
biblioteca com lloc de lectura exterior controlat.
Evita efecte illa de calor.
Cicle de l'aigua. Reciclatge de l'aigua de pluja per
un balanç hídric cero del manteniment de la coberta
verda.
Vegetació absorbent de CO2.
Control de les escorrenties.

1.

2.
3.
4.
5.

ACV-MATERIAL I REDUCCIÓ DE LES EMISIONS C02

Il·luminació natural. Càlcul de les àrees amb llum
natural, considerant árees paralel·les a façana i
patis de 7 metres de profunditat. Compensem area
amb poca llum amb lluernaris.
Ventilació natural gràcies als patis interiors.
Vistes exteriors al Parc Municipal i edificis històrics.
Materials respectuosos amb el medi ambient: fusta
sostenible, lliures de compostos orgànics volàtils,
linòleum natural.
Protecció sorrol exterior 32dB > 31dB CTE

1.

2.

3.
4.

14 Pergola existent

Reducció de la demanda. Optimització del
disseny: Menys pilars i de secció reduida
Ø200mm en trama 7,5x7,9m per suportar una
sola planta i pels brise-soleil de fusta estructurals.
Augment de la eficiencia. Materials amb menor
impacte ambiental: forjat alleugerit Bubble Deck
de 35cms. amb 24% menys formigó, fusteria i
brise-soleil de fusta CLT en lloc d'alumini.
Us de recursos local. S'aprofiten les
dependències existents com els banys, accés,
zones de lectures i mur contenció rampa.
Reciclatge/renovable:
-Estructura: 70% materials reciclats/ reutilitzables
-Facanes+acabats interiors: 70% renovables

5 Gravas de 12-20 cantó:
- Rodat drenant a 40cm del
perimetre en 12-15cm d’espessor
7 Pletina separadora ranurada
galvanitzada
- Dimensió de 15x15x1,5mm

SISTEMES ACTIUS DE CLIMATITZACIÓ/ VENTILACIÓ
1.
2.

R1
R2
5.
6.

Conducte impulsió a soterrani (aire) 1500x600
Conducte impulsió a ventilació a soterrani
1500x600
Conducte extracció aire a soterrani 2000x600
Conducte extracció ventilació a soterrani
2000x300
Reixa d´extracció ventilació lineal
Reixa d´extracció aire lineal
Difusor model minitoveres aire
Difusor ventilació

A.
B.
C.
D.

2 x Ud. Aerotermia Interior 800x500mm
1 x Ud. Aerotermia Exterior 800x800mm
UTA 2000x1000mm
Diposit Aigua 150m3

3.
4.

1 Tepe de sedum tipus I.D. MAT Prado
ornamental de Vivers Ter:
- Composta de 5 a 7 varietat de
sedum i plantes aromatiques:
(Prunella vulgaris, Achillea millefolium,
Hieracium, Allium hoenoprasum)

Evapotrans

0h 2
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13.0

0h 2

1/12

piració

Disipació c
alor
per la nit

TERMODINAMICA - ESTIU
1.

2.
3.

TERMODINAMICA - HIVERN

Protecció radiació solar de lames de fusta vertical
ajustades a les orientacions de ponent,
suplimentades amb un ràfec de 1.5m per la
component sud.
Disipació calor per ventilació nocturna finestres
practicables altes i monitoritzades amb sensors, per
no comprometre l'acústica
Evapotranspiració

2 Dunes de 10 a 50cm d’alçada amb:
- 1 Prunus cerasifera multitronc c50L
de 2,5m d’alçada

6 Tarima de fusta de pi:
- Dimensió de 2400x140x30mm amb
protector solar

10 Tilia plataphyllos CTM 20/25:
- Caducifoli de copa pyramidal.
Floració final de primavera i estiu

3 - Grup arbustiu C10L de 1,5m
d’alçada en densitat de 1/m2

8 Banc de fusta

11 Vegetació baixa:
- Tipus Liriope muscaria,
en densitat 6 u/m2

4 - Grup arbustiu petit C2L-3L en
densitat 6/m2

9 Barana d´acer inoxidable

1.
2.
3.

Captació solar directa a la façana sud-oest, al pati
central i els 2 altres, la reculada sud i
complementem per lluernes.
Captació amb inèrcia tèrmica al paviment i la
coberta, ambdues de formigó, per emmagatzemar i
dissipar el calor.
Vegetació de fulla caduca

12 - Tipus Vinca major,
en densitat 6 u/m2
13 Codols de marbre blanc 12-20mm:

13.0

DETALL ALÇAT FAÇANA

B.P.

DETALL PLANTA FAÇANA

IMATGE INTERIOR - BIBLIOTECA
(ESTAT PROPOSTA)

e 1:50

DETALL SECCIÓ FAÇANA

Coberta (µ: 0.17 W/m2k<0.23 CTE):
- 8-60cm substrat
- 4cm lamina feltre i de drenatge
alveolar
- 10cm aïllant xps reciclat
- 15cm formigó cel·lular
- 27cm llosa de formigó alleugerit amb
esferes de PVC reciclat bubble deck
- bafles de llana de vidre d'alta
densitat 20x180x4cm Solo bafles
Ecophon suspès amb cables d'acer

Façana massissa:
- 38mm Fusta Làrix
- 15mm llistons de pi
- Entramat de fusta, reomplert amb 12
cm d'aïllament de fibra de fusta, entre
2 panells de fusta OSB amb barrera
de vapor a la cara interior i lamina
tallavent a l'exterior

Forjat (µ: 0.21 W/m2k<0.36 CTE):
- 4mm linòleum
- 10cm autonivellant
- 15m solera formigó
- 10cm xps reciclat
- 20cm graves de formigó reciclat

Fusteria:
- De fusta, vidre climalit 4.4/12/3.3,
vidres baix emissius i factor solar 0,38
a sud/ oest.

A ESQUEMA FALS SOSTRE
Solo Buffle Acustic 1800x200x40 c.600
Fals Sostre Acustic existent continu tipus Knauf
Fals Sostre Acustic existent tipus Heraklith
Fals Sostre Pla Dur?

µ: 0.24 W/m2k< 0.29 CTE.

µ conjunt: 1.55 W/m2k <1.6 a 2 CTE

B ESQUEMA PAVIMENTS
Linoli natural
Paviment tèxtil modular
Paviment drenant

A

B
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AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA SANTA OLIVA D’OLESA DE MONTSERRAT

APLEC.OLESA

1.QUALITATS ARQUITECTÒNIQUES
La biblioteca Santa Oliva forma part de l'equipament de la Casa de la Cultura de Olesa, que és un
dels edificis situats en el Parc Municipal d' Olesa, un ecosistema on conviuen edificis públics amb
natura: de fet aquest lloc era una zona d'hortes, regades per la Riera de Can Llimona i a prop del
Riu Llobregat, una finca amb masia i camps de conreu reconvertits al 1899 pel Dr Joaquim Casals
en l'Hotel Gori (actual casa de la Vila) i els seus jardins. Aquest hotel servia als clients del Balneari
de la Puda. Des del 1931, l'edifici i els jardins son propietat de la Vila.
El lloc per tant, és un ecosistema que ha passat de zona productiva agrícola (fins al 1900), a espai
per l'oci i salut (hotel i jardins fins al 1931), i a espai públic (parc i equipaments públics). Al 2021
pensem que la Casa de la Cultura ha de ser protagonista amb un fort compromís climàtic (l'edifici
ha de passar de consumidor a productor d'energia renovable), cultural (potenciar la literatura, la
música, les arts plàstiques i la comunicació), sanitàries (aprofitar per fer un conjunt més saludable),
ambientals (potenciar la natura) i social (obert a tothom). Per tant l'ampliació de la biblioteca ha de
seguir les següent estratègies:
1.1. Afegim un jardí i no un edifici.
L'arquitectura ha de millorar els llocs i recuperar la memòria històrica. Per tant afegim una coberta
ecològica, on la natura i l' aigua (pel seu manteniment) seran de nou protagonistes e interactuaran
amb les activitats de la biblioteca i del Centre de Cultura. No volem desvirtuar sinó potenciar aquest
ecosistema històric.
1.2. Ampliem en una sola planta: una coberta ecològica de 1007 m2.
Una coberta ecològica gruixuda de 1007 m2 cobreix tot el solar disponible. No deixem residus,
espais per "urbanitzar" sinó que afegim de espai verd on ara hi ha un aparcament. Aquesta coberta
verda és un espai de lectura exterior controlat, accessible des de les escales actualment tancades
o des del primer pis, tant l'escola de musica como des de la biblioteca i per tant es un "plus" 1007
m2 d'espai per activitats d'esbarjo (per exemple el Bibliolilà), una superfície gratuïta (finançada amb
el pressupost d'urbanització).
1.3. La zona general es en si mateixa un paisatge.
La coberta ecològica cobreix la nova zona general, situada tota al mateix nivell i amb relació visual
directe amb el jardí exterior. Una trama de pilars rodons i tres patis generen un paisatge interior de
lectura on s'introdueix la llum natural fins al semisoterrani, ventilació i frescor a l'estiu i confort per
la lectura.
1.4. Màxima connectivitat: una suma de edificis es transforma en una comunitat.
Utilitzem tot el solar disponible, per tant obtenim la màxima connectivitat amb la planta baixa i planta
pis de l'edifici existent sense afegir escales ni ascensors. La connectivitat amb el Parc es produeix
amb la sortida des de l'àrea d'informació.
1.5. Edifici productiu d'energies renovables.
Plantegem una comunitat energètica que donaria servei al conjunt d'edificis municipals en un radi
de 500 m. (Ajuntament i escola d'Arts i Oficis). Per tant transformar una antiga zona productiva
agrícola, a zona productiva d'energies renovables. Un referent per urbà per la ciutadania.
1.6. Integració urbana.
L'edifici completa la façana nord el passatge que condueix al Parc municipal i als edificis històrics,
l'escola d'art i oficis i l'Ajuntament. Com no afegim un edifici de dues plantes, l'ampliació no entra en
competència amb la morfologia de l'edifici existent ni amb l'escola d'Art i Oficis.
2. ADEQUACIÓ PROGRAMA FUNCIONAL
2.1. AMPLIACIÓ
- Màxima connectivitat.
Des de la cantonada dels carrers Salvador Casas i Josep Anselm Clavé entrem al vestíbul compartit
de la Casa de la Cultura, on es situarà l' àrea d'accés de la biblioteca. Des de allà, podem accedir
directament al mateix nivell, 111,10m a l'ampliació amb el fons general, diaris i revistes i l' àrea
d'informació. L'ampliació connecta diverses parts de la Casa de la Cultura: la sala polivalent, el foyer
i sala d'exposicions, la pujada a la coberta ecològica, i la connexió visual des de l'àrea d'informació
amb la zona infantil (biblioteca existent).
- Nova àrea d'informació central i fons general.
Ampliem en una sola planta de 920 m2 on posem l’àrea d'informació i el fons general i diaris i
revistes. Això ens permet afegir el nou control d'informació al darrera de l'antic i formar un nucli únic
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més central, equipat i compartit, amb relació visual amb la zona infantil (antiga zona general). En
cas d' absència de la persona al punt d'informació d'infantil, des del nou punt es podria controlar
tota la planta baixa de la biblioteca.
- Patis.
Un pati interior circular [1] de 6,5 metres de diàmetre amb un gran til·ler, permet articular diferents
àrees de la zona general al seu voltant i introdueix un punt de llum, frescor a l'estiu i confort per la
lectura. Dos patis més, un semicircular a sobre la actual rampa d’accés al semisoterrani [2] i l'altre
de quart de cercle a la cantonada de l'àrea d'accés [3], ventilaran e il·luminaran els despatxos de
Tic, Radio, Cultura i Arxiu. Un quart pati [4] conté la antiga escala (ara clausurada) que recuperarem
per pujar a la coberta verda.
- Coberta
A sobre de la zona general, una coberta ecològica de 1007 m2 serà un lloc més de lectura i lleure
exterior, controlada amb un accés des del quart pati, al costat de la nova informació o des de planta
pis, amb sortida per l' àrea de música i imatge o inclús des del vestíbul de l'Escola de Música. Pot
ser el nou lloc pel Bibliolilà.
2.2. EDIFICI EXISTENT
- Intervenció mínima.
Proposem una intervenció mínima a la biblioteca existent: desplaçament de mobiliari i desmuntatge
o muntatge de mampares lleugeres. L'únic enderroc és el del dipòsit existent per facilitar la
comunicació visual entre la zona general i la infantil. A planta baixa a nivell 110,70 posem el fons
infantil, la nova sala de suport, (en el lloc on hi ha ara la biblioteca infantil) i a planta pis amb zona
de treball intern, música i aula de formació. L'ampliació no necessita escala ni ascensor. Per tant hi
ha un estalvi de nuclis de comunicació, estructura, millor control i millor relació amb l'exterior.
- Funcionament com a comunitat.
El funcionament compartit i integrat de la Casa de la Cultura amb la biblioteca permetrà a més
revisar les instal·lacions d'energia existents per a un funcionament optimitzat de tot l'equipament, el
nou i l'existent, com una sola comunitat.
3. QUALITAT DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ESTRATÈGIA ENERGÈTICA
Condicions: El projecte sorgeix d’un desig d’integrar les consideracions de sostenibilitat en la
generació del edifici. A la fase inicial de concurs es va utilitzar com a eina de control els criteris
"Propostes per a l'ambientalització de concurs públics d'edificació" de la Diputació de Barcelona. En
esta segona fase, s’utilitzarà la eina HADES que propicia el GBC així com la guia del ICAEN “Edificis
de consum d’energia gairebé zero” per acabar d’integrar cada estratègia d’estalvi i fer les
compatibles entre si.
Objectiu: L’objectiu mediambiental es no tan sols estalviar energia fins arribar a un consum casi nul
sinó també estalviar tots els recursos es a dir el material, el aigua i els residus en unes quantitats
que llistem a continuació.
Resultat HADES: ens dona una nota de 5/5 amb un pes màxim del impacte de 17,39% de salut i
confort (IN08), de 13,04% d’esgotament d’energia no renovable (IN03) i de adaptació al canvi
climàtic (IN01). Per tant, el nostre projecte dona una bona resposta a les 2 crisis actuals: la sanitària
amb la COVID-19 i la climàtica.
Els resultats de l’avaluació son fruits de
la implementació de estratègies de
disseny tan passives com actives. Les
estratègies passives estalvien els
recursos d’energia, materials, aire i
ambient interior i les actives els
recursos d’energia i també i d’aigua.
La solució d’edifici-paisatge dona
una resposta molt eficaç als distintes
efectes del canvi climàtic com son
augment de temperatura i pluges
torrencials.
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Estalvis globals:
Els estalvis de recursos o millores per damunt de la normativa vigent son:
Energia
(demanda)
Energia
(creació)
Aigua potable
Aigua de reg
Material
(impacte)
Material
sostenibles
Residus terres

Consum d’energia primària: 29,55 Kwh/m2.any < 83 CTE-HE 280%
Potencia fotovoltaica instal·lada: 100kW, lo màxim
CTE no exigeix per ampliacions <3000m2
Per ampliació >3000m2, >30kW però <100kW
Consum d’aigua potable: no exigit per normativa
inodor de doble descarrega 4/2l, urinari sec, aixeta mans
amb aire de 1.9lpm
Consum d’aigua de reg: 433.200 l anuals
Aportació aigua pluja coberta existent: 512.9334 l anual
No exigit per normativa.
Impacte façana en energia embeguda: 34,384MJ/m2
Estructura: 70% materials reciclats i/o reutilitzables
Façanes+ acabats interiors: fusta/linòleum: 70% renovables
Balanç de terres d’excavació nul. Es compensen

100kW
(133 MWh/ any)
50%
118%
Hades: 4.7/5
70%
100%

3.1 ESTRATÈGIES PASSIVES DE DISSENY:
- Energia. Implementació de estratègies bioclimàtiques en el disseny.
Condicions climàtiques: El anàlisis de les seves evolució entre els períodes
1961-1990 i 2009-2019 evidencia el escalfament climàtic amb un augment
de la temperatura mitja actual de 0,9° C i un augment de la temperatura
mitjana al agost de 1.8° C fins 25.8°C. La temperatura mitjana anual dels
últims 10 anys es de 15.3°. Segons el diagrama psicomètric de Givoni,
deduïm que estem en una zona de confort de juny a setembre, a la tardor
i primavera necessitem guanyes internes i a l' hivern calefacció solar
passiva. Per tant, aplicarem sobretot estratègies d’estalvi d’hivern tot i que,
també les d’estiu ja que la seva necessitat anirà creixent.
Estratègies d’estiu: Per combatre el sobreescalfament creixent al estiu, combinem la inèrcia
tèrmica que ens procura la coberta verda de formigó vist amb dissipació de calor per ventilació
nocturna amb finestres practicables altes i monitoritzades amb sensors, per no comprometre
l’acústica. Dissenyem unes proteccions solars de lames de fusta vertical ajustades a les
orientacions de ponent amb major irradiància a la tarda, suplementades amb un ràfec de 1.5m
per la component sud.
Estratègies d’hivern: Per estalviar calefacció al hivern potenciem la captació solar directa a la
façana sud-oest, al pati central i els 2 altres, la reculada sud i complementem per lluernes. Allí els
vidres baixaran fins el terra i seran baix emissius amb factor solar. Per millorar els guanyes
tèrmiques, completarem aquesta estratègia de captació amb inèrcia tèrmica al paviment i la
coberta, ambdues de formigó, per emmagatzemar i dissipar el calor.
- Energia. Implantació i orientació
Per la latitud de Olesa, 41°, de clima fred al hivern, s’hauria de
potenciar l’orientació sud que rep a les 12h del solstici 860
W/m2 de radiacions. Tot i que l’ampliació es situa al nord, en
contacte amb l’edifici existent, fem una sèrie d’operacions
per guanyar radiació: 2 patis i retallades del sostre
augmenten les superfícies captadores en orientació sud.
Aprofitem la façana sud-oest, que rep 675 W/m2, per ubicar
les zones de treball. A prop de la façana nord-oest, s’ubiquen
els prestatges. La coberta verda redueix la exposició de la
superfície horitzontal a l'estiu quan també protegim des de
l’exterior els lluernes, que capten al hivern 455 W/m2.
- Energia. Geometria i definició envolupant tèrmic
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L’envolupant es planteja amb inèrcia per la part interior per a radiar, molt aïllat per la part exterior.
Les façanes envidriades es revisen per a incorporar un sòcol de fusta molt aïllant. Tots els valors
de transmissió tèrmica µ son mes baixos que els exigits pel CTE: De dalt a baix i
exterior/interior:
-coberta verda: 8-60cm substrat extensiu, lamina feltre i de drenatge alveolar de 4cm, aïllant xps
reciclat 10cm, formigó cel·lular 15 cm sobre llosa de formigó alleugerit “bubble deck” de 35cm. µ:
0.17 W/m2k<0.23 CTE
-terra: linòleum 4mm sobre autonivellant 10cm, solera formigó 15cm, xps reciclat 10cm, graves de
formigó reciclat 20cm. µ: 0.21 W/m2k<0.36
-Sòcol massís façanes: Fusta Làrix 38mm, llistons pi 15, entramat de fusta, reomplert amb 12 cm
d’aïllament de fibra de fusta, entre 2 panells de fusta OSB amb barrera de vapor a la cara interior i
lamina tallavent a l’exterior. µ: 0.24 W/m2k< 0.29 CTE.
-Fusteries: De fusta, vidre climalit 4.4/12/3.3, vidres baix emissius i factor solar 0,38 a sud/ oest. µ
conjunt: 1.55 W/m2k <1.6 a 2 CTE

- Material. Estratègia per minimitzar el seu impacte.
Objectiu: Reduir les emissions associades als materials emprats, disminuir la generació de residus
i maximitzar el contingut de material provinent de reciclatge.
- Material. 1.Reducció de la demanda. L’optimització del disseny busca limitar la quantitat de
materials pel factor forma (0,4), limitant la quantitat de façana, per la estructura de gran llum 8x8m
amb menys pilars i de secció reduïda Ø20cm, per suportar una sola planta i pels brise-soleil de fusta
actuant a la vegada com a estructura portant al perímetre i evitar redundàncies.
- Material. 2.Augment de la eficiència. Substituïm materials per altres amb menor impacte
ambiental: forjat alleugerit Bubble Deck amb 24% menys formigó, fusteria i brise-soleil de fusta CLT
en lloc d’alumini
- Material. 3.Us de recursos local. S’aprofiten i comparteixen al màxim les dependències existents
del complex com els banys, accés, zones de lectures i mur contenció rampa.
- Material.4.Reciclatge/renovable: us de materials reciclats industrials o renovables
- Reutilitzat i reciclats:
- Sostenibles i renovables:

Estructura ferro reciclat en un 88% (3,13 kg CO2/Kg), forjat “bubble deck” alleugerit
amb bombolles de PVC, Solo baffle acústic 56% reciclat (8,07kg/Co2/m2) segell M1
i VOC A+ (França)
Fusta contraxapada, placa rígida de fibra de fusta (1,14 kg CO2/m2), fusta massissa
(làrix), linòleum paviment, xarxa d’aigua de polipropilè(11,7 kg CO2/Kg), baixants de
polietilè 1,21 kg CO2/Kg.

- Sistema constructiu
a. Sistema Estructural.
Estructura alleugerida: estructura vertical de pilars Ø200mm de ferro reciclat al 88% i llosa de
formigó tipus Bubble Deck amb esferes de PVC inserides al armat per alleugerir 24% el seu pes.
b. Envoltant exterior: lleugera, ventilada, en sec.
El tancament exterior està format per muntants de fusta laminada CLT cada 125 cms a la façana
nord i 130 cm a la façana oest, 6 muntants per cada crugia estructural. Cada mòdul entre muntants,
està format per un acabat interior de tauler d'avet tricapa, aïllament de fibres de fusta i acabat
exterior de fusta de làrix. Amb un sòcol de 90 cms d'alçada, on es recolza un tauler de lectura i una
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part envidrada fixa de 200 cms d'alçada i una practicable (cada 3 mòduls) pivotant de 60 cms. A
l'exterior, uns panells verticals (brise-soleil) de CLT de 12x90x350 cms dels quals un de cada 4 és
estructural.
Resultat Hades. Material. Impacte façana: 4.7/5. Energia embeguda: 34, 384MJ/m2

c. Acabats i divisòries interiors.
Paviment: linòleum natural a sobre morter autonivellant i paviment tèxtil modular tipus
Scandinavian Design de Interface amb un 68 de material reciclat, a zona de revistes.
Envans: Divisions interiors de entramat de muntants de fusta i tauler d'avet tricapa i plaques rígides
de cel·lulosa reciclada construïdes a sobre els paviments.
Sostres: panells absorbents acústics de llana de vidre de alta densitat Ecophon de 20x180x4 cms
- Qualitat ambient interior. Aire
Estratègies de millora del ambient: Tot i ser un espai tancat de lectura, es planteja la ventilació
natural nocturna pel pati bioclimàtic per assolir millorar no tan sols la temperatura sinó el grau
d’humitat i disminuir la presencia de Co2 a l’aire i controlar la aparició de floridura. Seleccionem
materials sans i naturals, garantim mitjançant els patis i disposició de lluernes la il·luminació natural
i evitem les reverberacions amb uns bafles acústics ben repartits.
- Qualitat ambient interior. Confort visual
- il·luminació natural.

- Garantim llum natural a tota la biblioteca. Totes les zones de lectura de la
biblioteca estan en una franja a menys de 6 metres del punt d'entrada de
llum natural. Tres lluernes afegeixen més llum a l’àrea de revistes i diaris.

- Qualitat ambient interior. Confort acústic.
-protecció soroll exterior:
-protecció soroll interior:

- Aïllament al soroll exterior amb climalit 4.4/12/3.3 de 32dB>31 dB CTE.
- Propiciem un absorció mitjana, ni massa reverberant ni massa apagat, amb
absorbents acústics al sostre tipus Ecophon de 180x20x4 cms a 35 cms del
sostre amb coeficient 0,60 apte per espai de lectura

- Canvi climàtic: Estratègia d’adaptació: la coberta verda
Front a l'escalfament climàtic i l’augment de pluges
torrencials proposem una gran coberta verda per
augmentar la protecció solar de la biblioteca al estiu,
gestionar l’aigua de pluja del edifici existent i reduir el
consum d’aigua potable pel reg i controlar les
escorrenties amb el sistema de lamina drenant. A nivell de
bari, volem disminuir l’efecte illa de calor i retornar als
veïns la vegetació i biodiversitat del antic jardí amb la
corresponent millora de la qualitat del aire i cohesió
social. Proposem una coberta amb baix requeriment hídric,
majoritàriament espècies mediterrànies i adaptades al clima actual. Es planteja com un espai
agradable d’estada amb una composició florística interessant alternant zones de cultiu extensiu de
sedum ornamental i dunes. Unes tarimes de fusta al voltant del pati central i sota una pèrgola vegetal
permeten llegir entre la vegetació, amb accés per l’interior de la biblioteca nova i també pel vestíbul
de l’escola de musica.
Solució constructiva: El sistema multicapa es composa de substrat “ID FLORE SP” específic per a
cobertes enjardinades de varis espessors sobre una làmina drenant de PEHD alveolar amb reserva
d’aigua permanent tipus “Multidrain i.D. 400”amb feltre (4,1 L/m2 reserva
d’aigua) i impermeabilització antiarrel. De maig a octubre, la capacitat
d’emmagatzematge de la lamina, sent insuficient al nostre clima, s’instal·larà
un sistema de reg per degoteig que aprofitarà la recollida de pluja de la
coberta existent, emmagatzemada a un dipòsit, tractada amb raig ultraviolats
i bombejada: xarxa de tubs Ø16mm de PEBD cada 30cm. El perímetre es
drenant amb extensió de graves de granulometria 12-20 de 15cm d’espessor
i d’amplada separades per una platina ranurada d’acer galvanitzat. S’
inserten 7 caixes de registres de desaigües de 30x30x10 ranurades.
Vegetació:
5

APLEC.OLESA

AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA SANTA OLIVA D’OLESA DE MONTSERRAT

1. Vegetació de les dunes:
- arbrat petit multi tronc prunus cerasifera
(1 ut. per duna),

- grups arbustius grans 1ut/m2 i grups
arbustius petits 6ut/m2

2. Vegetació zona extensiva:
precultivada de tepes de sedum i especies.

3. Vegetació pati central: Tilia Platyphyllos caducifoli de copa piramidal CTM 20/25 amb floració
molt olorosa i vegetació baixa tipus Liriope muscaria Vinca major per crear un microclima i capaç
d’ombrejar la zona de lectura de la coberta.
Manteniment: També s’ha tingut en compte el futur manteniment, que aquest sigui mínim i amb un
ús moderat de segues i desbrossades. Aquest manteniment el podrà dur a terme la brigada de
jardineria d’Olesa, es preveu un traspàs d’informació de requeriments i s’aconsella que la empresa
instal·ladora faci el manteniment durant el 1r any.
3.2 ESTRATÈGIES ACTIVES DE DISSENY: Sistemes tècnics i instal·lacions.
- Aigua. Estratègia d’estalvi d’aigua
Condicions climàtiques: El anàlisis de la evolució de les precipitacions entre els períodes 1961-1990
i 2009-2019 evidencia una disminució de 6% de la precipitació mitjana anual (de 621.9 a 584.54
mm) i un patró de variació mes extrem entre mesos amb mesos mes secs i mesos mes plujosos
ocasionant episodis d’escorrenties i de sequera alternats.
Estratègies: Plantegem reduir un 50% el consum d’aigua potable sanitària amb 1. la utilització
d’aparells més eficient com inodor de doble descarrega 4/2l, urinari sec i aixeta mans amb aire de
1.9lpm i 2. limitar les necessitats de reg escollint una vegetació adient. Pel que fa al aigua no
potable, en el nostre cas, de pluja, plantegem un balanç hídric 0 gracies a la combinació de la
capacitat acumuladora de la lamina drenant, el baix requeriment hídric de les especies
seleccionades i l’aprofitament de les aigües de pluja de la coberta existent pel reg durant els mesos
de maig a octubre.
Necessitat aigua de reg anual
(coberta verda)
Consum*
Àrea (m2)
mig/mes (l/m2)
760
10
760
85

Recollida anual aigua de pluja
(coberta existent)

Consum
anual (l)
45.600
387.600
433.200
* consum mig varia entre tardor/hivern i primavera/estiu
mesos
6
6

Àrea (m2)
975

factor dism.
0,9

Pluja anual
(l/m2)
584,54

Recollida
anual (l)
512.933,85

Recollim un 118% de l’aigua necessària per a regar mitjançant un dipòsit de 150 m3 ubicat a la nova
sala de maquines al soterrani. (La pestanya 1.2 i 2 de aigua del HADES es defectuosa i no permès
entrar aquests dades que si hem calculat amb precisió)
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- Energia. Climatització/il·luminació/ventilació
El sistema de energia es planteja de forma independent al edifici actual amb una maquinaria de
climatització / fred i calor) mitjançant un sistema de aerotèrmia molt eficient amb un COP de 3,5 per
ACS i calefacció. Tenint en compte que a mes aquesta maquinaria estarà recolzada en el seu
consum elèctric per la implantació de panells fotovoltaics a la coberta del edifici existent. Aquesta
maquinaria es situa en un soterrani amb una façana a la rampa exterior per permetre l’intercanvi
d’aire amb un espai mes atemperat que no l’espai exterior directament i allibera completament la
coberta verda. La instal·lació permet disposar de fred i calor simultàniament segons les necessitats
i estarà modulada amb diferents unitats interiors de forma que nomes funcionin aquelles unitats que
calgui pel seu funcionament horari etc. La difusió es realitzarà per mini-toveres per la zona envidrada
/ superfície mes freda a l’hivern i amb mes radiació al estiu amb millora de la temperatura de
sensació i amb els retorns en les parts inferiors dels murs de les sales en el costat oposat i
connectades amb la maquinaria pel soterrani.
- Sistema de gestió de l'energia: Es disposaran de comptadors de energia en els diferents circuits i
un sistema de control BMS que permeti ajustar el funcionament en funció de les consignes
determinades en el edifici en relació a les temperatures raonables de confort versus la temperatura
exterior.
- El sistema de ventilació es realitza amb una unitat de aire UTA que també estar en el soterrani
amb façana ventilada, i que de forma independent a la climatització podrà garantir la qualitat del
aire segons RITE i amb un sistema de filtratge superior als requeriments normatius. Aquest sistema
garantirà quan sigui necessari en casos excepcionals com el actual el 100% de aire exterior de
forma puntual i també el free cooling en cas de condicions exteriors favorables
- La il·luminació serà eficient amb LED i s’estudiarà la opció de respectar la il·luminació circadiana
mantenint els cicles estables permetent passar de una llum biològica estimulant de contingut màxim
de blau a una obscuritat biològica tranquil·la mes càlida .
- Gestió per zones per optimització de us:
El sistema de gestió de les enceses estarà automatitzat amb detectors de presencia en espais de
circulació, amb interruptors crepusculars en les zones de façana.
Resultat de la simulació energètica: consum 2.8 X inferior
La simulació de la certificació energètica simplificada ens dona valors de demanda molt baixos, fruit
de les estratègies passives implementades: calefacció 9,22 kWh/m2.any i de refrigeració
8.14kWh/m2.any, molt per sota dels estàndard Passivhaus de 15 kWh/m2.any. El consum d’energia
primària total (segons CTE per climatització, ventilació i il·luminació), si no tinguéssim fotovoltaica,
es 29,55 kWh/m2.any. El màxim consum d’energia primària no renovable permesa segons CTE es
de 83 kWh/m2.any. Això indica que estem, sense considerar l’aportació fotovoltaica, a un consum
d’energia primera 2,8 vegades inferior.
3.3 ESTRATÈGIES ACTIVES DE DISSENY: Descripcions de les fonts d’energia utilitzades i
possibles aportacions d’energies renovables.
Aquesta ampliació es una magnifica oportunitat per a crear un edifici d’energia positiva,
exportador d’energia i per conseqüent sense emissions de CO2.
Es proposa l’ús de les cobertes existents (960 m2)
per realitzar una instal·lació de panells fotovoltaics de
una potencia superior a 100 kW (espai assolellat
sense obstruccions ni visió). Limitant la instal·lació a
100 kW, per reduir la complexitat de la tramitació
administrativa, podem generar de l’ordre de 133
MWh/any, lo que representa anualment mes de 81,1
kWh per m2 edificat, sumat l’edifici nou i la biblioteca
existent, una quantitat d’electricitat que pot cobrir el
100% la demanda del edifici nou i de tot el complex
existent (biblioteca i Casa de Cultura).
El consum elèctric actual d’instal·lacions de la biblioteca existent es de uns 15 kWh/m2, any. El
disseny del nou edifici estarà en valors d’aproximament 13 kWh/m2.any sota les mateixes
condicions d’operació. D’aquesta manera es disposarà d’un excedent d’electricitat per poder
promoure l’autoconsum compartit.
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Un cop cobert el consum de tota la biblioteca, comptant amb horaris d’operació actuals, l’exportació
d’electricitat ascendeix a 109.365 kWh/any, que s’utilitzarà per l’autoconsum compartit amb altres
equipaments. L’estalvi en la factura elèctrica per la biblioteca serà d’uns 4.640 € a l’any,
mentre que el valor econòmic de la electricitat exportada per l’autoconsum compartit es sitúa
en 17.500 €/any.
L’entrada en vigor del RD 244/2019 ha obert un nou format d’autoconsum: l’autoconsum compartit.
Aquest nou format, permet un major aprofitament de l’energia generada a través dels sistemes
fotovoltaics, gràcies a la possibilitat de compartir-la entre una comunitat d’usuaris o edificis. Al haverhi més usuaris que poden fer us d’una mateixa instal·lació, augmenta la probabilitat de simultaneïtat
entre la demanda i generació, millorant l’aprofitament energètic i rendibilitat d’aquestes
instal·lacions. La dificultat de la implementació d’aquest nou format d’autoconsum, recau en el
metodologia empleada pel repartiment d’energia entre els usuaris/consumidors participants. El RD
244/2019 proposa una metodologies de repartiment, la de coeficients fixes (a nivell anual), tot
anunciant l’objectiu de migrar cap a coeficients dinàmics. Al llarg de l’últim semestre l’IDAE va
comunicar un següent pas en aquest tema, que seria l’admissió de coeficients de repartiment fixes
diferenciats per cada hora de l’any, cosa que permetria un millor us d’energia generada localment.
En quan a les comunitat energètica local, podem constatar que és una nova figura emergent en la
cadena de valor del sector energètic, amb una forta component social d'empoderament de l’usuari
final –ciutadà o empresa– sobre un recurs vital bàsic. La formació de comunitats energètiques
sorgeix inicialment de les iniciatives ciutadanes en diferents països de tot el món, però ara es
fomenta fins i tot des de les institucions i diferents marcs normatius, com són les directives europees
o polítiques nacionals de diferents països. Es tracta d'un concepte ampli i innovador que ja ha estat
experimentat amb diferents fórmules en diversos llocs d'Europa, i que està guanyant protagonisme
a conseqüència dels reptes de la transició energètica i de l'emergència climàtica, que tant
necessiten de nous models de governança des de o amb la ciutadania.
Els ajuntaments, com a administració local i més propera a la ciutadania, gaudeixen d’una posició
central en la transició energètica, especialment si es vol aconseguir una transició democràtica i
justa. Per això, els ajuntaments tenen l’oportunitat de jugar un rol clau en la promoció, creació i
dinamització de comunitats energètiques locals.
Per això, proposem crear una comunitat energètica per utilitzar els excedents que pot abastar els
edificis inclosos dintre d’un radi de 500m com es l’edifici de l’Ajuntament, Fundació escola municipal
d’Arts i Oficis, , (a priori entren en 500m en
línia recta, marcat com el condicionant per
poder fer autoconsum compartit, segons el
RD 244/2019). La raó d'ampliar el nombre
d’edificis seria per poder aprofitar l'energia
generada els caps de setmana, quan els
poliesportius estan oberts, mentre que els
altres estan tancats.
A la vegada, proposem tenir una escomesa
elèctrica unificada per el nou edifici amb els
espais ja existents (biblioteca i Casa de
Cultura). D’aquesta forma podrem reduir la
potencia contractada a la empresa
distribuïdora a la vegada que augmentar el
grua de l’autoconsum
de la electricitat
fotovoltaica. Aquesta aproximació redundarà
en una despesa de la part fixa (potencia
contractada) de la factura elèctrica. De fet,
donada la proximitat entre els equipaments,
aquesta unificació d’escomesa es podria
estendre a la Casa de Cultura, ja que el RDLlei 23/2020. D’aquesta forma contaríem amb
un autoconsum col·lectiu “behind the meter”,
on el repartiment de l’electricitat generada
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entre edificis no esta limitada per els coeficients de repartiment fixes segons el RD 244/2019.
4. ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA AL COST DE REFERENCIA I PROPOSTES DE
MINIMITZACIÓ DELS COSTOS DE MANTENIMENT.
Superfícies:
Se'ns demanen 2.275 m2 de sup construïda. La proposta té 2.237 m2, dividits en ampliació nova
(920 m2), reforma d'alt impacte (redistribució i fals sostres, 303 m2) i reforma de baix impacte
(mobiliari, informàtica i audiovisual, 1.014 m2).
A+B+C
B
C
A

DADES DEL PLEC:
TOTAL PROG 2019 (existent+nou)
Biblioteca existent
Vestíbul i sala polivalent existent
Nova ampliació
TOTAL SUP SOLAR

Sup de Programa Sup útil (wc, inst, cir)
1.750
2.045
773
817
240
281
737
947

S. const (S.P.x1,3)
2.275
962
312
1001
1.060

Sup útil
1.988
890
278
539
281

S. const
2.126
920
282
612
312
1.218

DADES DE LA PROPOSTA:
A+B+C
A
B1
B2
C

TOTAL SUPERFICIES
TOTAL EDIFICACIÓ NOVA (proposta com a fase 1)
TOTAL REFORMA d'alt impacte (proposta com a fase 2)
TOTAL REFORMA de baix impacte
TOTAL SENSE REFORMA (Vestibul + Polivalet)
TOTAL DE URBANITZACIÓ (coberta eco+patis)
Sup C. m2
920
1.218

PEM
1.365.300
Urbanització i coberta
133.868
Gestió residus
24.140
Seg i salut
26.335
B1 REFORMA BIBLIOTECA D'ALT IMPACTE*
282
1.049
295.900
B2 REFORMA BIBLIOTECA BAIX IMPACTE**
612
570
349.017
TOTAL PRESSUPOST PEM
2.194.560
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE IVA INCLÒS
3.159.947
* enderrocs, modificacions estructurals, paviments, fals sostres, revestiments, fusteries int i ext, instal·lacions, il·luminació,
senyalética, seguretat.
** fals sostres, revestiments, fusteries int i ext, instal·lacions 30%, senyalética, seguretat, mobiliari.
A NOVA AMPLIACIÓ

PEM €/m2
1.484

Minimització de costos de manteniment:
- Àrea d'informació del fons general lligada a la informació de la zona infantil. Per tant, aquest nucli
compacte optimitza al personal i el control de la biblioteca.
- Aprofitem al màxim els espais de l'edifici antic amb mínimes modificacions d’elements
desmuntables (mampares, cel rasos) i reorganització del mobiliari.
- Polivalència: la múltiple connectivitat de l’ampliació amb la casa de la cultura permet que la zona
de revistes es podria utilitzar com ampliació del foyer de la sala polivalent / galeria expositiva.
- Millora de les condicions ambiental del soterrani (il·luminació i ventilació del arxiu).
- Manteniment del jardí: Cobrim la demanda de reg al 118% amb l’aigua de pluja de la coberta
existent i la selecció de la vegetació adient. Incloem la formació de la brigada de jardineria d’Olesa
pel manteniment de la coberta a partir del segon any de la seva recepció.
- Per la gestió energètica de tots els edificis de la biblioteca i, si es dona el cas, del conjunt dels
edificis participants en la comunitat energètica, es faria servir una plataforma amb capacitats de
donar tot un seguit d’informació, d’assessorament i ajut en la gestió, manteniment i optimització:
- Detectar i ajudar a reduir consums parasitics, com els que es donen actualment en la biblioteca
existent, segons l’Estudi d’estalvi energètic, realitzat per la DIBA.
-Realitzar la monitorització: seguiment de la instal·lació i visualització dels principals indicadors
(generació renovable, balanços generació/consum, fracció d’autogeneració, estalvis...)
- Ajustos i optimització: optimització dels coeficients fixos o horaris, optimització de la potencia
PV instal·lades (més PV o una bateria...) i revisió de les tarifes i potencies contractades (que més
s'ajustin a la instal·lació d'autoconsum).
- Gestió i manteniment: distribució dels estalvis, detecció d'anomalies (garanties panells
fotovoltaics, necessitat de manteniment...)
- Gestió lumínica: Tots els encesos estaran controlats per detectors de presencia i/o
crepusculars.
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Pressupost:

Estratègies de la inversió econòmica:
1 Aprofitar al màxim les dependències de l' edifici existent de manera que la inversió en
obra nova sigui menor de lo previst.
2 Reinvertir els conseqüents estalvis en una instal·lació d’energia solar fotovoltaica de 100
kW amb un cost d’inversió de 106.436,16€. Organitzar una comunitat energètica amb
diversos edificis veïns, tots de titularitat municipal, per a permetre l’autoconsum compartit de
manera que l’estalvi anual en la factura elèctrica de la biblioteca sigui de 4.640€ i que, a mes
a mes, l’ajuntament pugui exportar electricitat per autoconsum per un valor de 17.500€ anual.
Un retorn de inversió de 4.8 anys.
3 Invertir tota la partida reservada a la urbanització en la coberta verda i la vegetació dels
patis.
4 Aprofitar les aigües de pluja de la coberta existent per a cobrir al 118% el consum d’aigua
de reg de la nova coberta verda.
5 Possibilitat la execució en 3 fases: obra nova (A), reforma de alt impacte(B1), reforma de
baix impacte (B2)
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