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INSTAL·LACIONS

RECURSOS NATURALS PASSIUS

CRITERIS PER A LA CLIMATITAZACIÓ DE L’HOTEL

ASSOLELLAMENT

La orientació del solar en el nostre cas (Nord), és probablement la més 
desfavorable possible quant a l’assolellament ja que l’edifici restarà a l’ombra 
gairebé tot el dia. D’altra banda, la forta pendent existent tampoc beneficia a 
l’edifici ja que un cop ens adaptem al terreny anirem baixant de cota, fet que 
encara dificulta més la obtenció del sol.

Així doncs, el projecte tracta de buscar alternatives per a obtenir part d’aquest 
asolellament i treure’n un befefici per al programa de l’edifici; 

- La adaptació al terreny sempre serà esgraonada, evitant alçades superiors 
a una planta i d’aquesta manera evitant la projecció de grans ombres a les 
plantes inferiors.

- Una altra alternativa és la d’aprofitar les cobertes de les plantes inferiors per 
tal d’anar a buscar l’asolellament i evitar la ombra projectada pel mateix 
edifici. Així doncs, establim unes terrasses “secundàries” ja que la privacitat 
serà menor però que a la vegada permetran gaudir del sol i les vistes al mateix 
temps.

No obstant, la incidència de sol a l’edifici es produirà en una proporció molt 
baixa en la major part de les plantes. Únicament la planta superior serà la que 
gauidrà d’un major assolellament amb el que treiem diverses conclusions:

- A l’estiu l’hotel gaudirà d’unes temperatures comfortables sense necessitat 
de climatització ja que l’edifici està mig soterrat i orientat a Nord. Això significa 
que sense incidència directa del sol, l’edifici romandrà a temperatures baixes 
equilibrantse amb la del propi terreny natural.

- A l’hivern l’hotel requerirà d’un sistema de calefacció ja que la incidència del 
sol a l’edfici és molt reduïda i necessita de sistemas actius per tal d’escalfar 
l’edifici.

VENTILACIÓ NATURAL

Tant a la part de les habitacions (Cua) com a la part de serveis de l’hotel (Cap) 
s’ha procurat que existís una ventilació apropiada per tal d’assolir una 
renovació de l’aire i un major comfort tèrmic.

Així doncs, en el cas de les habitacions, hem optat per la solució dels patis 
que ens aportaran aquesta ventilació creuada i a més facilitaran la entrada de 
llum tant a les habitacions com al passadís que les comunica.

º C

º C

º C

Per a la part de serveis de l’hotel ens trobem amb dues plantes amb diferents 
condicions. Així com la primera gaudeix de l’asolellament directe i a més 
d’una venilació creuada natural, en el cas de la planta inferior, hem optat per 
enretirar l’edifici i així obtenir patis oberts que convertirem en grans jardineres 
per tal de imitar la topografia del terreny. D’aquesta manera assolim una 
venilació creuada a cada una de les sales igual que la il·luminació del 
passadís d’accés a les sales.

RECURSOS DE CLIMATITZACIÓ ACTIVA

Ja que l’hotel consta de diversos usos i sales, no podem establir per a tots  un 
mateix sistema de climatització. Per aquest motiu hem optat per solucions 
diferents segons el programa i el seu ús:

Recordem que en el nostre cas, ens centrarem en els sistemes de calefacció 
ja que creiem prescindible l’aire acondicionat.

CALEFACCIÓ PER TERRA RADIANT

Aquest sistema assoleix gràcies a la inèrcia dels forjats una temperatura més 
constant i sense grans esforços energètics per fer-la entrar en càrrega 
tèrmica.

Es basa en la circulació d’aigua per una instal·lació tubular realitzada per sota 
del paviment, la temperatura de la qual oscil·la entre els 28 ºC i els 40 ºC. 
D’aquesta manera, la temperatura del terra queda limitada entre els 25 ºC i 
els 30 ªC.

El fet de comptar amb aquesta instal·lació solar tèrmica, que no implica 
despesa energètica de consum, permet tenir la sala o habitació sempre en 
bones condicions de confort, inclús en períodes de baixa ocupació.

VENTIL·LACIÓ MECÀNICA DE CUINES I BANYS

Els banys i les cuines tenen ventil·lació directe a través de la finestra tant a la 
part de l’hotel com a totes les habitacions però també incorporarem un 
sistema de ventil·lació mecànica que consisteix  en uns conductes verticals 
de ventil·lació amb un extractor mecànic d’aire ubicat a la coberta. Aquests 
conductes seran d’un material fonoabsorbent per tal de minimitzar el soroll 
del extractor.

SISTEMA  AIGUA-AIRE

Aquest sistema ens proporciona la temperatura adequada i a més ens permet 
la renovació de l’aire sense haver d’obrir la finestra. A més, la secció dels tubs 
és molt més reduïda en front d’altres sistemes com el d’aire-aire i ens permet 
independitzar unes sales de les altres.

El sistema consta d’una bomba de calor que situarem a la sala d’instal·lacions 
amb una sortida directe cap a l’exterior. D’aquesta manera, la bomba de calor 
agafa el calor o el fred de l’aire exterior i el cedeix a l’aigua en funció de si és 
estiu o hivern. Aquesta unitat abasteix els fan-coils situats als cel-rasos i des 
d’aquests l’aire anirà als difusors. Per tal d’estalviar energia i assolir una 
renovació de l’aire interior, els tubs d’impulsió barregeran l’aire exterior amb 
l’aire de la sala a través de recuperadors entàlpics.
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