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VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ

CRITERIS DE DISSENY
Per tal d’aconseguir el màxim confort tèrmic i ambiental 
possible, es duen a terme diferents actuacions. S’intenta 
minimitzar l’aportació d’energia externa i fer que l’edifici 
sigui més autosuficient. Aquestes decisions són les següents:
- ús de plaques solars en el preescalfament dels dipòsits 
d’acumulació, que repercutirà en la baixada de consum de 
combustible per part del sistema de calderes. Com que el circuit 
tancat de calefacció està connectat directament a la mateixa 
caldera se’n veurà també beneficiat.
- incorporació d’aïllament tèrmic per la cara exterior de la 
façana de la part nova utilitzant el sistema de plaques de 
poliestirè expandit COTETERM, d’aquesta manera s’eviten ponts 
tèrmics i pèrdues energètiques des d’un començament. En la 
façana conservada i plantes inferiors (PB i P1) l’aïllament es 
posarà per la part interior utilitzant un trasdossat de plaques 
de cartró-guix i s’intentarà minimintzar els ponts tèrmics.
- la coberta invertida, amb un gruix de 10cm de poliestirè 
extrudit i el forjat de prellosa alleugerida amb poliestirè 
expandit evita sobreescalfaments a la planta superior. 
- proteccions solars a les obertures, ja siguin ràfegs o 
persianes enrotllables, per evitar-ne el sobreescalfament.
- es comptarà amb un fals sostre ventilat entre la 
planta primera i segona que garantirà un correcte 
funcionament de les xemeneies de ventilació, ja que 
per efecte de diferència de temperatura i pressió 
entre façanes oposades es produirà una ventilació 
creuada que garantirà el tiratge vertical per efecte 
venturi.
- tenir la superfície necessària d’obertures per tenir 
una bona ventilació i renovació d’aire a totes les estances 
complint amb la normativa CTE_DB_HS3. En aquells espais on la 
seva ventilació natural depengui d’una altra estança, com ara 
els despatxos administratius o vestuaris i banys, el sistema 
d’extracció i renovació d’aire mecanitzat estarà dimensionat 
per tal de que siguin totalment autonomes.

Per tal de garantir una correcta qualitat de l’aire s’aplica la 
normativa CTE_DB_HS3, la qual planteja la demanda que cada sala 
tindrà en funció de l’ocupació i l’activitat que s’hi realitzi.
 cabal ventilació mínima exigit CTE_DB_HS3
-dormitori 5 L/s per persona
-sala i menjador 3 L/s per persona
-lavabo i banys 15 L/s per persona
-cuina 2 L/s x m2 útil o 50 L/s per local
(2L/s x 90m2 = 180L/s)
-trasters i zones comuns 0,7L/s per m2 útil

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
Per dimensionar els diferents sistemes de climatització farà 
falta calcular la càrrega que cada espai necessita a partir 
del càlcul de la pèrdua per ventilació i guanys per ocupants i 
aparells.
S’opta per utilitzar tres sistemes de climatització diferents 
en funció dels requeriments de l’ús al qual responen:

- Espais comuns plantes habitacions: Tindran una ocupació 
superior i una activitat més moguda, funcionaran amb un sistema 
aire-aigua amb recuperador de calor, que dóna temperatura, 
humitat, qualitat i velocitat a l’aire. Es tracta d’un sistema 
que permet escalfar o refredar els espais ràpidament, modifican-
ne la temperatura a cada sortida. Està format per una Unitat de 
Tractament d’Aire (UTA) que compta amb recuperador de calor, 
fancoils situats a les zones a climatitzar que permeten graduar 
la temperatura a cada lloc depenent de la seva demanda, i una 
refrigeradora encarregada de d’aportar la temperatura desitjada 
al fancoil mitjançant un circuit tancat. El sistema d’extracció 
es realitza paral·lel al d’impulsió i retorna l’aire viciat a 
la UTA.
Se situa un sistema de climatització independent per cada planta 
en un recinte ventilat, situat en un punt central de la planta 
per tal de minimitzar-ne les seccions i potència del sistema 
de distribució.

- Habitacions: L’objectiu en aquest cas és aconseguir climatitzar 
l’espai evitant l’aire directe. El sistema proposat aconsegueix 
velocitats de ventilació molt baixes, al voltant dels 0,2 m/s. 
L’aportació de calor es realitza per mitjà de radiadors, que al 
superar els 60-70metres de recorregut seran de retorn invertit 
de tres tubs. N’hi haurà un situat sota la finestra de façana 
funcional (imatge Ic1), on s’aprofita el gruix d’aquesta per 
embeure’l a la part inferior i crear un banc amb obertures 
a sobre. Aquest radiador rebrà aire exterior a través d’un 
petit orifici a façana, controlat per un sistema de reixes 
regulables (imatge Ic3) per evitar l’entrada d’aire molt fred 
o calent en dies extrems -en el cas de la part on es conserva 
la façana protegida l’entrada d’aire exterior es resoldrà per 
mitjà d’un airejador, situat a 1,8m del terra a través de la 
fusteria (imatge Ic2). El radiador en aquest cas serà vertical 
al llarg de l’obertura per tal de climatitzar l’aire fred. A 
totes les habitacions hi haurà un altre radiador situat a la 
zona semipública de l’habitació, un espai on les activitats que 
s’hi realitzen poden ser ben variades, des de ser una zona de 
treball a convertir-se en un punt de trobada o recolliment, per 
això es considera que també és necessari climatitzar-la. Aquest 
radiador quedarà vist, garantint la calidesa que aporta el fet 
de poder posar-hi les mans els dies més freds de l’any.
L’aportació de fred serà indirecta. Es facilitarà la ventilació 
creuada i també es preveurà un sistema mecanitzat situat al 
fals sostre del passadís. Dins la pròpia habitació no hi 
haurà cap mecanisme de climatització. El finestral que dóna al 
passadís tindrà la part superior practicable i sobre la porta 
que comunica l’espai semipúblic amb el dormitori s’hi ubicarà 
unes reixes mòbils. D’aquesta manera, disposant les obertures 
d’impulsió del sistema de climatització de les zones comuns 
just davant d’aquestes es permet que l’aire climatitzat pugui 
entrar dins les estances sense estar-hi  directament vinculat 
i a una velocitat molt inferior a la de sortida.
L’extracció d’aire viciat serà per mitjà d’un sistema híbrid.
Els conductes verticals d’extracció situats als banys tindran un 
tiratge natural millor ja que estaran reforçats pel fals sostre 
ventilat situat a la primera planta, que estarà degudament 
aïllat tèrmicament amb uns panells tipus “Pladur®Therm” que ja 
incorporen l’aïllant tèrmic a l’interiors. Com que la temperatura 
serà semblant a la de l’exterior es decideix optar pel producte 
“Therm R2,55 10+80” per tal de complir amb el CTE_DB_HE1. A la 
coberta s’hi situarà l’aspirador híbrid que anirà compartit per 
cada dos conductes verticals.

- Espais comuns centre de dia: Es comptabilitza dins d’aquests 
espais els destinats als serveis bàsics assistencials, és a 
dir, la climatització de tota la planta baixa i primera. Al 
comptar amb espais de gran volum, com el vestíbul amb la doble 
alçada i les aules polivalents, s’opta per utilitzar un sistema 
aire-aire, molt més adequat en aquests casos. El pas d’aire 
impulsat a baixa velocitat permet una climatització i renovació 
d’aire constant de manera silenciosa. El sistema està format 
per una UTA i una unitat refrigeradora situats a coberta per 
les seva gran demanda de ventilació i espai de manteniment. Es 
decidix fer dos circuits independents degut a la geometria de 
la planta, així optimitzar recursos i evitar una distribució 
molt llarga. Una unitat anirà a la part de serveis que també 
abastirà la zona dels menjadors, zona de despatxos professionals 
i sala polivalent i un altre que servirà al vestíbul, la zona 
de rehabilitació i la d’administració. 
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- Bar: Al funcionar totalment independent del centre i tenir un 
volum important a climatitzar s’opta per utilitzar un sistema 
a part degut a la seva total independència. Funcionarà igual 
que el centre de dia, amb el mateix sistema aire-aire però en 
una nova unitat independent situada a coberta. Com que les 
instal·lacions en aquest cas sí que seran vistes la distribució 
es farà mitjançant conductes de secció circular que quedaran 
més estètics. 
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I1_Alçat interior habitació façana 
nova_OBERTURA ENTRADA D’AIRE EXTERIOR.

I2_Alçat interior habitació façana 
protegida_ OBERTURA ENTRADA D’AIRE EXTERIOR.
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Esquema sistema retorn invertit de tres tubs:
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