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Totes les plantes segueixen
s
el ma
ateix esquema, una franja a la
a
cara nord conté els espais se
ervidors, escales, ascensors i
servveis, i la resta de
e la planta acull el programa específic.
Planta baixa: gran
n vestíbul per trrobades i recep
pcions, àrea de
e
desscans pels científica i despatxoss administratius.

El “Centro de
e Ciencias de Benasque Pedro
o Pascual” ocup
pa el
solar de les anttigues escoles, davant d’una pe
etita plaça que fa
a un
temps va ser el pati de jocs.
El Centre és un volum únic que segueix le
es alineacions dels
carrers excepte
e a l’angle sud-o
oest, on es trenc
ca la cantonada
a per
provocar l’accé
és, emfatitzat amb
a
una tribuna
a volada i el joc
c de
cobertes, que s’eleven fins a formalitzar un
n gran finestral que
accentua l’efec
cte.

Planta primera: despatxos d’inve
estigació comunicats per una
a
ó amb paramentts verticals revesstits de pissarra
a
àrea de distribució
es entre científfics i àrea de
e
perr fomentar l’inttercanvi d’idee
desscans.

Les façanes re
esponen compositivament a una
u
construcció
ó de
murs de càrreg
ga predominant el ple sobre el buit.
b
Els revestiments de façana só
ón de pedra del país amb apla
acats
de fusta a les parts
p
opaques de
d la planta superior. La coberta
a de
pissarra, es desenvolupa
d
a dues aigües, on una d’elless es
prolonga dona
ant forma a una
a finestra correg
guda orientada a la
façana nord que
q
permet la ventilació
v
creua
ada i afavoreix una
bona il·luminac
ció natural.
L’alçada decre
eixent de les plantes, les dimenssions dels foratss i el
ritme d’aque
est pretenen recordar, dins una lec
ctura
contemporània
a, les proporcion
ns de les antigue
es escoles.
En resum el nou CCBPP es presenta con
n un volum ún
nic i
compacte que
e pretén integrarr-se formalmentt a l’arquitectura
a de
la vila.

Planta segona: sala
s
polivalent sectoritzable en tres auless
sem
minaris mitjançant mampares m
mòbils.

el Centro de Ciencias de Bena
asque presidida
a pel
La fundació de
físic Pere Pasc
cual es constitu
uí i començà le
es seves activitat a
partir de l’any 1995 amb l’objectiu de fomentar la trobada entre
e
científics de tott el mon.
El Centre ten
nia que potenc
ciar l’intercanvi i les discussions
científiques d’a
alt nivell en els esspais adequats..
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MESURES D’E
EFICIÈNCIA ENE
ERGÈTICA
Un dels objecttius del projecte
e ha estat el de
e realitzar un ed
difici
eficient i intell·ligent que, mitjançant
m
la uttilització d’enerrgies
renovables i de
d sofisticades tecnologies, re
edueixi de man
nera
important la de
emanda energètica.

3. Paràmetres
P
d’ec
coeficiència
 Utilització de plaques
p
alveolars prefabricadess de formigó alss
forjats i utilitza
ació d’estructura
a de fusta lamina
ar a la coberta.
 Estalvi d’aigua
a als sistemes de descàrrega de
els inodors.
 Sistema separratiu d’aigües re
esiduals.

El Centre de Ciències
C
destaca
a per la seva efficiència energè
ètica,
tant en la redu
ucció i de la demanda
d
tèrmic
ca com la lumín
nica,
compleix àmplliament els requ
uisits establerts al Codi Tècnic
c de
l’Edificació, aconseguint un estalvi energètic de l’ordre del 60%
6
respecte d’un edifici convenc
cional que com
mplís estrictamen
nt el
CTE-HE.
1. Calefacció i refrigeració
 Utilització de caldera d’a
alt rendiment de biomassa (ene
ergia
renovable) i sistema de
e calefacció a baixa tempera
atura
mitjançantt terra radiant.
 Protecció dels efectes de
d sobreescalfa
ament, a la pla
anta
superior amb
a
la introducc
ció de ventilació creuada provoc
cada
per oberttura automàtica
a de les finestres per mig dels
sensors de temperatura i de vent.
 Disminució del sobreesc
calfament a la coberta, ventilació
mitjançantt doble enrastrellat.
 Utilització de vidres de ba
aixa emissivitat, amb càmera d’aire
de 15 mm
m que s’omple de
d gas argó a le
es grans superfíícies
envidrade
es per a disminuir la transmitànc
cia tèrmica.
 Tancamen
nt exteriors amb
b doble aïllament i doble càme
era i
eliminació
ó de pont tèrmicss.
 Xemeneie
es amb sistema de
d convecció d’aire.

2. Control lumín
nic
 Regulació
ó d’intensitat lu
umínica mitjançant un heliòme
etre,
col·locat a la coberta, detector de la intensitat de llum
u sistema de senyals
s
a cada punt
p
de llum inte
erior.
exterior, i un
 Encesa de llumeneres amb detecto
ors de presència
col·locats als espais comuns.
 Instal·lació
ó de plaques fottovoltaiques.
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To
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Data projecte / execució Ð 20
009 / 2009
Superfície
Ð 17
7.400 m²
PEC
Ð 35
55.021,96 €

A finals de 200
09 es van inaugu
urar les obres de renovació inte
egral
de l’enllumenat de l’avinguda Generalitat de Tortosa
T
(Baix Eb
bre).
La duració de les obres ha estat de 4 mesos.
El criteri amb el
e qual s’ha disssenyat aquesta il·luminació
i
és basa
b
en dues priorita
ats bàsiques:







Reglamentt d’Eficiència energètica en instal·lac
cions
d’enllumen
nat exterior (RD 1890/2008).
1
Reglamentt d’Ordenació Ambiental
A
de l’e
enllumenat per a la
Protecció del
d Medi Nocturn
n (Decret 82/200
05, de 3 de maig
g de
2005).
Estalvi ene
ergètic.
Reproducc
ció cromàtica ad
dequada.
Uniformitatt. Optimitzar les despeses d’inve
ersió.

La instal·lació antiga estava formada
f
per llum
minàries equipa
ades
amb làmpadess de vapor de sodi
s
i vapor de mercuri de 400
0 W,
amb les següents deficiències principals:






e les làmpadess actuals). Elevvada
Baix rendiment (respecte
contaminació en la difusió dels feixos de llum.
nterdistàncies en
ntre bàculs. Pèrd
dua d’uniformita
at.
Diferents in
Diferents re
eproduccions crromàtiques de le
es làmpades.
Contamina
ació lumínica mo
olt elevada amb un flux de llum cap
a l’hemisfe
eri superior de l’o
ordre del 20%.
contaminació vertical intrussa a façanes pa
articulars.

ó es considerava
a deficient.
Per la qual cossa, la il·luminació

esentava nombrroses deficiènciies, degut a la
a
La instal·lació pre
sevva antiguitat, la qual cosa repe
ercutia en avaries, dificultat de
e
ma
anteniment i perfil de caiguda de
e bàculs.
Aqu
uesta actuació
ó ha consistit en l’execució
ó d’una nova
a
insttal·lació d’enllu
umenat (obra c
civil, cablejat i lluminàries) i
retirada de la install·lació existent.
ó està formada per noves llum
minàries d’última
a
La nova instal·lació
tecnologia, d’alt ren
ndiment (84 lm/w
w).
Con
ncretament s’ha
an col·locat 52 punts de llum que inclouen
n
equ
uip i làmpades d’halogenurs m
metàl·lics de 250
0 W, dels qualss
17 punts disposen
n de braç per a enllumenat de
e vianants amb
b
làm
mpada de 70 W.
Aqu
uestes lluminàries es caracterittzen per la sevva funcionalitat i
perr incorporar reflectors d’alta efficàcia, que enss donen la llum
m
nom
més on és nec
cessari, reduint les pèrdues i augmentant ell
rendiment, evitant la llum intrusa
a i eliminant co
ompletament la
a
con
ntaminació lumín
nica.
Aqu
uestes lluminàries presenten u
una tonalitat càllida i amb moltt
bon
na reproducció cromàtica, el qu
ue ens permet veure
v
els colors,,
sim
milars com els ve
euríem amb la llu
um natural.

Abans de
l’actuació

Resu
um dades

Pun
nts de llum (unitaats)
Pottència unitària (W
W)
Pottència nominal in
nstal∙lada (W)
Uniformitat
Horres funcionamentt anual (h)
Con
nsum anual (kW)
Estaalvi econòmic (€//any)
Estaalvi ecològic (Ton
nes CO/any a
l’atmosfera)

EE

Després de
l’actuació

53
69
400
250 i 70
21.600
14.190
0,31
0,57
4.10
00
88.560
58.179
3.950 (0,13 €/kW)
7
2,5 TEP
T
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ACTUACIÓ

DESPRÉS DE L’AC
CTUACIÓ

 Incompliment Decret
D
82/2005, co
ontaminació lumínica
 Incompliment RD 1890/2008. Contaminació
C
vertical intrusa a façanes
particulars
mbres
 Eliminació d’om
 Il·luminació deficient.

 Adequació
A
a la normativa actual
 Eliminació
E
punts de
e llum de difícil ma
anteniment
 Enllumenat
E
de bo
ona qualitat i rep
producció cromàtica complint a la
a
normativa cromàtic
ca
ns als màxims permesos
R
contaminació lumínica fin
p
segonss
 Reducció
Decret
D
82/2005
 Compliment
C
RD 18
890/2008, la superrfície a il·luminar serà
s
només la del
vial.
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