
ESQUEMA AFS / ACS

ESQUEMA ELECTRICITAT

ESQUEMA CLIMATITZACIÓ

ESQUEMA SANEJAMENT

RECUPERACIÓ AIGUA PLUVIAL

FUNCIONAMENT CLIMÀTIC ESTIU FUNCIONAMENT CLIMÀTIC HIVERN

I N S T A L · L A C I O N S

I N T R O D U C C I Ó  A L  C L I M A  D E  V A L L S

El projecte s’emplaça a Valls, ciutat que gaudeix d’un clima mediterrani, d’hiverns suaus  

i estius calurosos.

La temperatura mitja anual supera lleugerament los 15ºC i la la precipitació mitja és de 

565 mm. Les precipitacions són irregulars, dins el mateix any com entre diferents anys, si 

bé s’observa un patró segons el qual la estació més seca sol ser l’estiu seguida de l’hivern. 

La tardor i la primavera solen registrar les majors precipitacions, especialment durant 

la primera. La posibilitat de precipitació s’extén al llarg de tot l’any i freqüentment són 

intenses o mol intenses, encara que l’episodi plujós  sol durar poc.

A continuació taula climàtica de la ciutat de Valls (Font: Climate-data.org)

I el climograma (Font: Climate-data.org)

En el cas de la parcel·la que ens ocupa, situada mirant a nord a l’ombra de l’església de 

Sant Joan, hauríem de considerar l’escàs ensolellament, una menor temperatura i una 

major humitat. (veure esquema làmina 2). 

E S T R A T È G I E S

En el clima mediterrani la major atenció s’ha de posar en la portecció enfront la calor de 

l’estiu, tant en l’edifici com en l’espai públic. Sense deixar de pensar en una protecció 

menor enfront el fred de l’hivern i la indefinició de l’entretemps.

El parc es dissenyarà amb bedolls, de fulla caduca, que a l’estiu disposaran ombra pels 

usuaris i a l’hivern deixaran passar els rajos solars. 

Pel projecte de climatització de l’edifici haurem d’estudiar quatre factors ambientals: la 

refrigeració, la calefacció, la ventilació i la deshumidificació.

. Refrigeració: 

Necessària, mitjançant sistema aigua-aire per a les aules i espais tancats que siguin 

d’estança. Per als espais públics, oberts de gran altura i aquells que siguin de pas, 

s’utilitzarà terra radiant com a compensador. La font de fred serà la geomtèrmia.

. Calefacció: 

Necessària, mitjançant sistema aigua-aire per a les aules i espais tancats que siguin 

d’estança. Per als espais públics, oberts de gran altura i aquells que siguin de pas, 

s’utilitzarà terra radiant com a compensador. La font de calor serpa la geotèrmia.

. Ventilació: 

Necessària, per normativa els edificis han de renovar el seu aire interior. En el projecte es 

preveu la ventilació a partir de crear una sobrepressió a l’interior de l’edifici . L’aparcament 

també s’ha de ventilar per evaquar els fums dels cotxes. 

La disposicó de la secció també permet la ventilació creuada com indicat en el dibuix.

. Deshumidificació: 

Necessària pel clima i per l’elevada concentració de persones, es combina aquesta tasca 

al sistema de refrigeració.

El sistema de refrigeració escollit és un sistema geotèrmic en el qual l’intercanvi de calor 

es fa amb el terreny, reduint així la despesa energètica i millorant l’eficiència del sistema, 

en línia amb l’esperit respectuós del projecte.

Cada un dels cossos dels quals es composa el projecte disposa de la seva pròpa columna 

d’instal·lacions donant com a resultat uns esquemes d’instal·lació en arbre. Pels conductes 

verticals del núcli es distribueix en horitzontal a través de falsos sostres registrables sobre 

les aules lliberant els passadissos públics.
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