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Instal·lacions. Climatització
rePROGRAMACIÓ DE LES NAUS

La font d’energia principal per ala climatització de l’edifici serà la geotèrmia. En aquest cas, i aprofitant tant el moviment de terres 
que es farà a la zona superior com al fet que la sala de màquines es troba ja per sota la cota de la plaça, es decideix instal·lar un 
sistema de geotèrmia horitzontal. Si bé la seva eficiència és menor a la vertical, les característiques del terreny i el pressupost del 
que es diposa porten a triar aquest mètode.

Com a font de calor alternativa, també es proposa un sistema per a recuperar l’energia empreda en la cremació del cossos.Així 
mateix, es planteja un sistema de serpentí d’aigua que,col·locat dins la xemeneia extractora de fums, sigui capaçd’absorvir la gran 
quantiat de calor despresa i la transfereixi a l’acumulador de ACS. D’aquesta manera, es crea un circuit tancat basat completament 
amb l’aprofitament d’energies a cost 0.

Pel que fa a la climatització de l’edifici, i degut a les característiques de l’ús que se’n farà, s’opta per un sistema aigua-aire.Aquest 
sistema permet la climatització ràpida d’espais independents,i està recomanat en casos de locals amb molta densitat de gent on sigui 
difícil crear ventilacions creuades (com la sala de vetlles o l’oratori) i ambients en els quals els requeriments respecte la qualitat de 
l’aire siguin molt alts (sales de tanatopraxis, sala del difunt,...)

ÚS DE L’ENERGIA GEOTÈRMICA

Una part important de l’energia que prové del sol i arriba a la terra ésabsorbida perl’escorça terrestre en forma de calor. La gran 
massa de la terra fa que, a partir d’uns 2m de profunditat, la temperatura delsubsòl es mantigui practicament constantdurant tot l’any. 
A la zona d’actuació, amb un nivell alt de radiació solar, el terra es troba a una temperatura aproximada de 15ºC.

Així, considerem al subsòl com a font d’energia renovable i totalment inesgotable, i és per això que es decideix emprar-lo per clima-
titzar l’edifici. Mitjançant un sistema de captció adeqüat (circuit tancat terra-aigua) i una bomba de calor geotèrmica es transefereix 
aquesta calor a un acumulador, per a ser posteriorment utilitzat en la climatització o en l’ACS. El mateix sistema pot funcionar en la 
direcció inversa, solucionant d’aquesta forma la refrigeració de l’edifici. Amb una sola instal·lació solucionem totalment la climatització.

El rendiment energètic d’un sistema de climatització de geotèrmia en superfície és de com a mínim el 450% escalfant i el 600% refre-
dant, gràcies a que la major part de la calor no es genera sinó que tan sols es transfereix d’una font a l’altre.  L’eficiència del sistema 
suposa un estalvi de més del 75% de kW en el procès de calefacció, i al voltant d’un 83% en el de refrigeració.Aquests percentatges 
dupliquen els d’una instal·lació de refrigeració amb bombes de calor convencionals. 

AVANTATGES

- Des del punt de vista medioambiental, és un sistema totalment ecològic ja que no produeix emissions de CO2
- Des de la vessant estètica, la no existència de torres de refrigeració ni condensadors d’aire fa que l’edifici quedi exempt d’elements 
visuals no desitjats, molt necessari en aquest projecte
- Tampoc requereix de xemeneies d’extracció de fums ja que no hi ha combustió
- La bomba de calor geotèrmica té un rendiment molt alt i consant, ja que no depén de la temperatura de l’aire
- No necessita de grans acumuladors per compensar les hores sense sol  ja que la propia massa de la terra en fa la funció
- El sistema, tot i requerir d’un sobrecost en la seva instal·lació, és la solució més eficient des del punt de vist econòmic. En un 
plaç d’entre 6 i 8 anys es recupera la inversió inicial, plaç que podria ser menor en cas d’aconseguir subvencions per part de la Unió 
Europea.
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