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PARÀMETRES DE DISSENY

El projecte incorpora paràmetres de sostenibilitat energètica, utilitzant els recursos propis de l’indret i implementant una sèrie de 
sistemes passius d’estalvi d’energia. Es busca, sobretot, aprofitar els recursos naturals des d’una lògica que va des del tractament de 
la vegetació i l’aigua, la creació de ventilacions creuades, la situació de les diverses obertures en funció del sol. Pel que fa a la tipologia 
constructiva, s’opta per materials propis de l’indret (els paraments de terra premsada es realitzen amb l’argila de la pròpia argilera) 
o materials que causin un baix impacte ambiental, i puguin ser reutilitzats en una segona vida.

 A més d’aquesta lògica material, el projecte també planteja una lògica constructiva i projectual que afavoreix a una menor demanda 
energètica. Així, es plantegen espais captadors, que ajudaràn a climatitzar la resta d’edifici. Així mateix, es redueixen molt les zones 
a climatitzar, aprofitant els diversos usos que es plantegen i reduïnt la superficie que requereix d’un grau de confort elevat. Així, la 
gran sala d’espera que ocupa la totalitat de la nau centralés un espai climatitzat passivament, que aprofita les pèrdues (controlades) 
de les sales de vetlla cap al seu interior per garantir un grau de confort acceptable.

RÀFECS
Gràcies als ràfegs preexistens de l’estructura de coberta 
aconseguim que la radiació incident sobre les façanes de 
l’edifici sigui força menor. Així mateix, els marcs que sobresu-
ten de les noves obertures redueixen aquesta incidència 
cap a l’interior.

INÈRCIA PASSIVA
Els paraments interiors, així com tots els paraments de nova 
construcció d’argila premsada, actuen com a captadors i 
acumuladors d’energia, tant de la que reben per radiació 
solar directe com de la que es produeix a l’interior.

VENTILACIONS
Una de les grans problemàtiques del programa són les 
acumulacions puntuals de gent. És per això que es plantegen 
ventilacions creuades (o forçades en alguns casos) per 
dissipar el calor i assegurar en tot moment una bona qualitat 
de l’aire interior.

ESPAIS INTERMITJOS
La gran sala d’espera del tanatori actua com a espai tampó, 
funcionant com a element semi-exterior a l’estiu per millo-
rar la ventilació, i actuant com a acumulador de calor a 
l’hivern gràcies als paraments captadors. Aquest espais no 
requereixen de calefacció o climatització.

CAIXES D’ACTIVITAT
Els espais amb usos més privatius, com són les sales de vetlla, 
es construeixen seguint aquest esquema. D’aquesta manera 
s’aconsegueix reduir la totalitat del volum d’aire a climatitzar 
sense que això percuteixi amb la qualitat de l’aire interior.

VEGETACIÓ
Seguint paràmetres energètics i de disseny del propi espai 
verd, es planteja la plantació d’arbres de fulla caduca als patis 
interiors de les sales de vetlla i a la zona intermitja entre el 
tanatori i el crematori, produïnt ombra i humitat a l’estiu i 
permetent la incidència solar a l’hivern.

PFC juny 2015
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Tutor: Claudi Aguiló Aran

Roger Pedro Planas

Estratègia climàtica. Seccions energètiques.
rePROGRAMACIÓ DE LES NAUS


