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ENERGÍA_  CLIMATITZACIÓ

SISTEMES PASSIUS VS. ACTIUS

COMPORTAMENT ESTACIONAL

ESTIU  [DIA] HIVERN  [DIA]

ESTIU  [NIT] HIVERN  [NIT]

ESTRATÈGIES DE DISSENY PASSIU

PROTECCIÓ SOLAR

mitjançant elements tèxtils 
mòbils que permetin regular la 
il·luminació interior dels espais

aprofitant al capacitat de 
captar i acumular energía dels 

paraments horitzontals interiors

generant les condicions òpti-
mes de confort per aquelles 

zones amb un ús més constant

a través de la realització de 
noves obertures que ampliin la 

superfície de ventilació

afavorint els espais intermitjos i 
només refredant o calefactant 

els mòduls interiors

introduïnt vegetació a les zones 
comuns, s’introdueixen l’ombra 

i la humitat als espais

INÈRCIA PASSIVA AÏLLAMENT SELECTIU

VENTILACIÓ CREUADA BOX IN BOX VEGETACIÓ CADUCA

SISTEMES ACTIUS  [escala 1/400] ESQUEMA INSTAL·LACIÓ

El projecte incorpora paràmetres de sos-
tenibilitat energètica, utilitzant en gran 
mesura els recursos propis del lloc i im-
plementant a la vegada tot un seguit de 
sistemes passius d’estalvi energètic.

Es pretén aprofitar els recursos que ens 
ofereix el medi ambient i el mateix em-
plaçament. Des del control de la radiació 
solar o la ventilació fins a la reutilització 
dels propis materials del lloc [molts d’ells 
obtinguts a partir del desmuntatge de 
part del teixit industrial existent], per a 
tornar-los a incorporar al projecte. A la 
vegada, els nous materials utilitzats seràn 
de baix impacte ambiental, de naturalesa 
orgànica o bé reutilitzables.

A partir de l’anàlisi dels espais de la nau 
actual, es planteja intervenir en funció de 
les necessitats de cada espai, intentant 
concentrar els esfoços en actuacions 
puntuals que, lligades a la lògica de di-
visió dels espais de la passera, permetin 
adaptar l’ús de l’edifici industrial a les no-
ves necessitats.

SEGREGACIÓ DELS ESPAIS_

Donat que suposaria un gran esforç cli-
matitzar tot el volum d’aire de la nau, es 
planteja aquest espai cobert com a semi-
exterior. On a partir de la incorporació 
d’estratègies de climatització passives es 
pugui aconseguir un clima temperat.

IL·LUMINACIÓ NATURAL_

El projecte proposa la substitució 
d’alguns dels panells actuals de coberta 
per panells de policarbonat que, junta-
ment amb la incorporació d’un sistema 
de cortines de control solar permetrà 
millorar les condicions lumíniques dels 
espais interiors a la vegada que facilita el 
control de la radicació solar per part dels 
usuaris a l’interior de la nau.

VENTILACIÓ NATURAL_

Per tal de millorar la ventilació creuada 
es proposen noves obertures a la façana 
dels horts que a la vegada que permetin 
millorar la ventilació, permetràn l’entrada 
de la vegetació a l’interior de la nau, de 
manera que també es millorarà la quali-
tat de l’aire interior.

AÏLLAMENT SELECTIU_

Per tal de reduïr les pèrdues dels espais 
tancats i climatitzats de la nau actual, es 
planteja aïllar-los per la cara interior dels 
tancaments, ja que donat l’ús discontinu 
dels espais, es facilitarà la posada en rè-
gim dels mateixos.

Pel que fa als mòduls de treball, aquests 
també funcionen com a elements aïllats, 
amb el benefici d’estar ubicats en un es-
pai semi-climatitzat.

CLIMATITZACIÓ_

Donades les característiques dels espais, 
i la condició de tractar-se d’espais tem-
porals, s’opta per un sistema de climatit-
zació VRV amb recuperació de calor.

Aquest sistema permet climatitzar per 
aire amb sistema de bomba de calor 
[fred i calor] els diferents espais de ma-
nera que cadascun d’ells pugui funcionar 
a temperatures independents.

El recuperador de calor fa que la 
instal·lació sigui molt més eficient ja que 
permet pretractar l’aire introduït als es-
pais amb l’energía recuperada de l’aire 
que s’extreu. 

La connexió entre les unitats exteriors i 
les interiors es realitza a través de tubs 
frigorífics, de manera que permet adap-
tarse a l’edificació existent i a la vegada 
permet un grau més alt de flexibilitat per 
a futures modificacions en les distribu-
cions dels espais.

RENOVACIÓ D’AIRE_

Per als espais tancats i climatitzats de les 
plantes primera i segona, la renovació 
d’aire s’assegura a partir de l’aportació 
forçada d’aire exterior [provinent de la 
coberta] al plenum on es troben les uni-
tats interiors. D’aquesta manera les ma-
teixes unitats interiors asseguren la reno-
vació d’aire.

Per als mòduls de treball, la renovació 
d’aire es garanteix a través de l’aportació 
d’aire de l’espai semi-exterior a la unitat 
interior de cassete de cada mòdul.

PREVISIÓ SISTEMA ACS_

En cas de voler incorporar ACS, es con-
templa la previsió d’un sistema de pla-
ques termodinàmiques, amb 2 dipòsits 
acumuladors tipus thermboil de 500 
litres cadascun. Amb una previsió de 2 
plaques per a cada dipòsit [4 en total], 
es podría assegurar un correcte submi-
nistre d’ACS en tota la nau.
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