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energia geotèrmia
CAPTACIÓ D’ENERGIA PRIMÀRIA. GEOTÈRMIA

Per tal d’aprofitar els recursos naturals i poder obtenir-ne energia, es proposa 

la captació de calor del subsòl amb els sistemes de geotèrmia.

La temperatura mesurada en els primers quilòmetres de la terra augmenta 

3ºC cada 100 metres de profunditat, aquesta variació s’anomena gradient 

geotèrmic. 

Actualment, a Catalunya l’ús més estès de l’energia geotèrmica és 

l’aprofitament geotèrmic de molt baixa temperatura mitjançant bomba de 

calor per a la climatització d’edificis. Es tracta d’una tecnologia eficient amb 

uns destacats estalvis energètics i amb l’avantatge de que les condicions 

geològiques per al seu aprofitament són poc exigents i es pot aprofitar el 

recurs a la pràctica totalitat del territori.

Existeixen diferents sistemes d’aprofitament de l’energia geotèrmica de 

molt baixa temperatura, que es classifiquen en dues tipologies principals: 

sistemes oberts, on es capta aigua d’un aqüífer per al seu aprofitament, i 

sistemes tancats, on el fluid de les bombes de calor circula a través d’un 

circuit bescanviador tancat situat en el subsòl. 

AVANTATGES

Utilitzant el sistema d’energia geotèrmica amb sistema tancat aconsseguim 

l’aigua del circuit primari (circuit geotèrmic) a una temperatura molt superior 

a la subministrada per la xarxa de manera que reduim significativament el 

consum d’energia necessària per aconseguir la temperatura exigida.

L’estalvi energètic és molt important: un sistema de gasoil té un 80% més 

de consum de la font d’energia, un 65% més de gas i un 50% més de 

biomassa

FUNCIONAMENT

El sistema de geotèrmia treballa absorbint o cedint calories a través del con-

tacte amb el subsòl a una profunditat adient en cada cas.

A l’hivern absorbeix calories (calor) per obtenir aigua calenta i utlitzar-la per 

a calefacció o ACS. La capacitat per generar energia energia del sòl ens 

permetrà utlitzar-lo d’una o atra manera. 

A l’estiu en canvi, actua absorbint calories de l’exterior, és a dir, del nostre 

edifici i les cedeix al subsòl.

clima
Diferenciem dos sistemes que atenen les necessitats de zones amb usos 

diferenciats.

En primer lloc utlitzarem un sistema de terra radiant calor + refradament a 

les zones públiques que no són cuines, és a dir, espais comuns, auditori, 

biblioteca i aules teòriques.

D’altra banda a la zona de residència s’ha optat per un sistema de radiadors 

de manera que cada petita vivenda tingui un termostat independent i pugui 

adequar la temperatura en funció de les necessitats. 

Tot el projecte està pensat per a poder tenir ventilació natural de manera 

disminueix molt el consum energètic.

SISTEMA DE TERRA RADIANT CALOR + REFRADAMENT

Aquest sistema aconsegueix una millor distribució de temperatures i per 

tant un confort més alt també evita corrents d’aire i per tant l’ambient no es 

carrega de partícules i finalment és ideal per grans espais, sobretot per a 

grans altures ja que la radiació que es produeix del paviment no sobrepassa 

els 3m d’altura.

És un sistema silenciós i vàlid per a tots els tipus de paviment i redueix 

notablement el cost energètic ja que treballa a baixa temperatura i també 

s’utilitza per a refrigerar.

SISTEMA DE CALEFACCIÓ BITUBULAR CONVENCIONAL

Per a la zona de la residència s’utilitza un sistema de calefaciió per radiadors 

convencional. D’aquesta manera funciona independent al sistema de 

climatització general de l’edifici ja que l’ús es dona en horaris invertits dels 

del centre.

Amb aquest sistema cada vivenda pot tenir el seu termostat i climatitzar 

l’espai segons la necessitat, que normalment és diferent a la dels espais 

públics.

aigua
SISTEMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA SANITÀRIA

Subministrament a través de la zona de comptadors (sala d’instal·lacions) i es 

distribueix en tres xarxes diferenciades.

Xarxa 1: És l’aigua utlitzada a tots els espais públics del centre, cuines i 

banys.

Xarxa 2: És l’aigua que va a la zona de la residència. S’opta per diferenciar 

aquesta xarxa en cas que vulgués diferenciar-ne el consum.

Xarxa 3: És l’aigua que arriba als ruixadors automàtics (splinkers) utilitzats 

com a sistema de prevenció d’incendis.

sanajement
SISTEMA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES NEGRES

L’organització del sanejament consisteix en una sèrie de col·lectors horitzontals 

que van per la planta fonementació i que s’uneixen a un col·lector general que 

ho porta a la xarxa de sanejament pública. 

Per aquest projecte no proposem una xarxa d’aigües grises ja que les úniques 

que tenim s’aprofiten per a omplir les cisternes del WC. És a dir les aigues 

dels banys i de les cuines les considerem aigües negres. 

APROFITAMENT AIGÜES GRISES

Es proposa un sistema d’aprofitament d’aigües grises amb el mínim impacte. 

Es tracta de reconduïr l’aigüa sobrant dels rentamans per a omplir els dipòsits 

de descàrrega dels w.c.

APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS

Les aigües pluvials, que es recullen de les cobertes, es dirigeix a un dipòsit on 

s’emmagatzema i s’utilitza posteriorment per a netejar i per regar els terres.

DISSENY

Aspectes normatius que s’han tingut en compte pel disseny de la xarxa:

- Elements: tancaments hidràulics (sifons), xarxa de petita evacuació, baixants 

i col·lectors.

- La xarxa segueix el recorregut més curt i amb un pendent del 2% en els 

col·lectors.

- Tots els col·lectors són accessibles per al manteniment i reparació ja que es 

col·loquen unes arquetes de fàcil accés per al manteniment

- El col·lector general està situat en el punt on conflueixen els volums amb el 

sòcol de la plaça. Es disposa de registres que no superen els 15m de dsitància 

entre ells i estàn situats en els punts on es poden produir embossament com 

les unions entre baixants i col·lectors.

gas
El sistema de gas l’utilitzem només per a les cuines del centre (no a la 

residència).

El principal factor a tenir en compte per a la instal·lació de gas és que el 

circuit ha d’estar ventilat en el màxim recorregut possible.

En aquest cas utlitzem l’espai entre la viga horitzontal i el seu revestiment per 

a la seva distribució, ventilant l’espai mitjançant una reixeta.

L’espai que queda a l’interior (fals sostre) anirà embainat però sempre buscant 

el mínim recorregut possible.

Tindrem una clau de pas general i una clau de pas per a cada un dels aparells  

per asegurar un bon funcionament del centre i evitar accidents.

il·luminació
IL·LUMINACIÓ INTERIOR

La il·luminació interior s’adapta a cada espai de treball per permetre un bon ús 

de l’espai en hores de foscor. Es dissenyeran els espais per evitar reflexions 

en els llocs de treball.

Tipus generals d’iluminació:

 - enllumenat localitzat

 . enllumenat general

 - enllumenat d’emergència

Zones de treball: cuines - aules - oficines

Per aquest espai es proposen lampades fluorescents amb una distribució 

regular que mantenen una iluminacio constant de l’espai.

Restaurant

Posem làmpedes penjades sobre cada taula amb una llum més tènue per a 

crear un ambient més relaxat i ressaltar l’interior de la cuina amb una iluminació 

més potent.

TIPUS DE LLUMINARIES UTLITZADES EN EL PROJECTE

Le Perroquet spot (Iguzzini)

Spot que pot insertar-se a múltiples 

àmbits i ofereix solucions luminotècniques 

personalitzades. En el projecte es col·loca 

a la zona baixa del lluernari. 

Lens (Iguzzini)

Destinat a l’ús de làmpades fluorescent i 

ideal per a zones de treball. Té un difusor 

de metacrilat que assegura una correcta 

distribució de llum. 

Disponible per a ser empotrat o penjat.

Central 42 (Iguzzini)

Làmpara de suspensió amb llum difusa i 

pantalla de policarbonat satinat.

S’utilitza en espais alts per la seva 

capacitat de suspensió i en zones on no 

es requereix una alta lluminància.

iDuo (Iguzzini)

Rail electrificat que accepta mòdul 

fluorescents per a iluminacions general. 

En aquest cas, el posem al cada costat 

costat dels passadissos per garantir una 

iluminació homogènia.

Reflex Easy (Iguzzini)

Punts de llum situats en zones on la 

ilumanació és puntual com banys, 

magatzem, cuartos d’instalacions.

Es caracteritzen per la seva alta 

eficiencia.

Light Up Walk (Iguzzini)

Lluminària per a exterior amb tecnologia 

LED per a empotrar en paviments.

Ilumina des del terra donant al terreny 

múltiples jocs de llum. En aquest cas el 

posarem la voltant del pati i a l’entrada.

Zona lluernaris: sala d’actes - aula i biblioteca

En aquest espai col·loquem uns spots a la part baixa del lluernari orientats 

de manera que s’ilumini tant l’espai del terra com el del sostre.

A l’espai de la biblioteca a més posem uns punts de llum just a les zones 

de les taula per reforçar la iluminació quan s’està treballant.

Zona doble alçada

En aquest espai és important que la llum baixi fins a la cota d’us per 

evitar posar llums innecessaries. Reforcem en aquestes zones la llum a 

les zones de les escales i ascensors.

Exterior

Es proposa un sistema de d’iluminació exterior tènue però suficient per a 

veure els diferents obstacles i ressaltar l’espai ajardinat que es proposa.

Planta primera i altells      e  1/300 
Il·luminació i gas

Planta baixa      e  1/300 
Il·luminació i gas

Secció tipus doble espai     e  1/250 
Il·luminació 

Secció nau antiga     e  1/250 
Il·luminació 

Secció nova construcció     e  1/250 
Il·luminació 

Planta baixa      e  1/300 
Aigua i sanajament

Planta primera i residència      e  1/300 
Aigua i sanajament

Planta baixa      e  1/300 
Clima ventilació i extracció de fums

Planta primera i residència      e  1/300 
Clima, ventilació i extracció de fums

Esquema de funcionament geotèrmia

Planta coberta    e  1/300 
Sanajament


