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CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT D'UN CENTRE DE SALUT I PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA (PAC) I APARCAMENT, A ARTÀ, MALLORCA

La proposta atén les particularitats del solar i en treu benefici. El

projecte ordena i coordina accessos i usos.

Accessos:

Per un costat el solar presenta un important desnivell en el sentit

longitudinal. D'un cap a l'altre de la façana principal hi ha prop de 3m de

desnivell. El projecte s'aprofita d'aquesta circumstància per dividir el

programa en dos nivells:

La planta baixa i principal es col·loca a nivell de la part alta del solar.

Des d'aquest punt es produirà l'accés principal a l'edifici.

L'altre nivell, per sota de la planta baixa, ocupa, aproximadament, un terç

de la planta i es situa a l'extrem baix del solar. D'aquesta manera tenim

un segon accés a l'edifici, destinat principalment al personal i

entrada/sortida de material/residus.

Usos :

El projecte empaqueta i ordena els diferents usos seguint un esquema en

pinta. Usos i circulacions segueixen un esquema clar i senzill.

En planta baixa i principal s'hi ubiquen tots aquells usos als quals pot

tenir accés el públic general. S'organitza a partir d'un eix de circulació

longitudinal, a partir d'aquest eix longitudinal es desplega una pinta en

perpendicular. Aquesta pinta la conformen quatre braços: 1. el PAC, 2. la

zona de consultes de medicina general i infermeria, 3. la zona de consultes

de pediatria, polivalents i extraccions i 4. la unitat de psicoprofilaxis

obstètrica i la zona de tractament.

En la planta inferior s'hi ubiquen els usos “privats” als quals només té

accés el personal del centre. Això són: els espais de reunions i despatxos

d'administració, magatzems i sales de màquines.

PLUVIALS

Aiguavessos paral·lels al carrer.

Esquema de recollida de pluvials. Les pluvials es condueixen a un

aljub per a la seva reutilització, a raó de 17m3 per cada 100m2 de

coberta, tal i com manen les NNSS d'Artà

ESTRUCTURA

Estructura de pòrtics prefabricats de formigó. Reduint temps

d'execució i pressupost. El fet d'utilitzar una estructura

prefabricada ens permet tenir llums importants entre pilars i això

beneficia la flexibilitat de la distribució al llarg del temps.

INSTAL·LACIONS

Tant la instal·lació elèctrica, com la instal·lació de climatització,

com veu i dades, es distribueixen amb sistemes vistos, ja siguin tubs

o safates vistes, permetent el fàcil accés i manipulació per part

dels tècnics especialitzats.

SISTEMA CONSTRUCTIU

Façanes executades en una sola fulla de bloc de formigó

cel·lular. Inexistència de ponts tèrmics. Divisòries executades

amb sistemes prefabricats de cartró-guix. Òptima flexibilitat

en la distribució.
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S'ha optat per solucions austeres i senzilles, modulades i repetides, econòmiques i de baix manteniment, funcionals i altament durables. Totes elles basades en els criteris de disseny de l'IBSalut.

FONAMENTACIÓ: Es plantegen sabates puntuals lligades entre elles i executades amb formigó armat. El terra de la planta baixa, sempre que sigui possible s'executarà sobre solera, a fi d'abaratir costos.

ESTRUCTURA PÒRTICS: L'estructura és l'element que ordena i pauta l'edifici. L'estructura modula i, per tant, planteja mides i solucions repetides al llarg de l'edifici.

Es planteja una estructura de pilars i jàsseres de formigó prefabricat. S'utilitzarà formigó fet amb àrid reciclat. La prefabricació redueix els temps i els costos d'execució.

ESTRUCTURA FORJAT: El forjat s'executa amb un sistema de xapa col•laborant. xapa grecada inferior i capa de compressió superior. xapa lacada de color blanc que doni lluminositat a l'interior i alhora

garanteixi una certa vibració del sostre. Aquest sistema garantitza una gran velocitat de muntatge i una reducció del cost.

FAÇANA: No existeixen ponts tèrmics ni acústics entre l'interior i l'exterior. Façana d'una única fulla de bloc de formigó cel•lular tipus Ytong, que passa per la cara exterior de l'estructura i és

continua per tot l'exterior de l'edifici. Fulla de 25cm de gruix i densitat 350kg/m3. Coeficient de conductivitat tèrmica reduidíssim: 0.09 W/mk

ACABAT FAÇANA: A l'exterior de la façana s'aplicarà un atarracat de calç aèria. Es planteja la utilització de dos tipus d'acabat, dos tipus de textura: esquerdejat a la part baixa de la façana i remolinat

a la part alta, tal i com mostren els alçats. Aquest fet vol dialogar amb les façanes tradicionals d'Artà.

FUSTERIES EXTERIORS: Tal i com proposen les bases tècniques de l'IBSalut es planteja la utilització de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble envidrament.

COBERTA: Inclinada amb teula. Aïllament tèrmic a base de planxes de suro de 15cm de gruix. Reforç impermeabilització amb una sistema impermeable continu i industrialitzat.

DIVISIONS INTERIORS: Es resolen majoritàriament amb sistemes prefabricats tipus Pladur, amb perfileria adequada a les exigències acústiques i d'estabilitat de cada tancament. Així mateix les plaques de

cartró-guix a utilitzar respondran a les necessitats del local. Aquest sistema assegura una important flexibilitat de la distribució, podent modificar-la en un futur. Totes les zones de circulació

disposen de sòcol fins a una altura de 150cm, eficaç contra el roçament i els impactes, resolt amb plaques d'HPL d'alta calitat.

PAVIMENT INTERIOR: Es proposa un sistema de gran durabilitat i resistència, fàcil de netejar i alhora econòmic. El projecte planteja la utilització de rajoles de terratzo de 20x20cm i de gra petit. Es

marcaran juntes de dilatació aproximadament cada 4m tot seguint la pauta marcada pels pòrtics estructurals.

INSERCIÓ DE L'EDIFICI DINS EL PAISATGE DE COBERTES INCLINADES DE TEULA ÀRAB DE

L'ENTORN
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