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SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 

Per tal de garantitzar una bona climatització a tot l’edifici, el projecte es divideix en tres tipus d’espais amb requeriments 
de climatització molt diferents i que s’hauran de servir de manera diferent. 

PISCINES 

Piscina principal + Piscina infantil: 825m2 x 7m = 5.775m3 

Spa: 650m2 x 6m = 3.900m3 

La centralització de totes les instal·lacions se situa a la planta soterrani, sota de la franja d’aigua. Des d’aquest espai 
surten els conductes que pujaran pels espais destinats a passos d’instal·lacions cap al falç sostre, des d’on es distribuiran 
per arribar a totes les sales. Hi ha prou espai com per acollir-ne tota la maquinària i es situa sota l’espai que més 
tractament climàtic necessitarà. La combinació dels següents sistemes de climatització serà necessària per tal de garantir-
ne el confort. 

Terra radiant, sota el paviment de formigó polit de la zona d’aigua, del qual se’n farà ús tan sols durant els mesos de fred. 
S’escull aquest sistema ja que permet mantenir una temperatura estable i el terra calent per tal de poder anar descalç. 
Aquest sistema no és suficient però per garantir una bona climatització del volum total d’aire en els espais de bany, ja 
que l’altura d’aquests és considerable. Tampoc és efectiu en els mesos de calor, ja que la temperatura del paviment s’ha 
de mantenir càlida i al emprar-se per refredar pot ocasionar condensacions. Treballaran gràcies a l’energia produïda pels 
captadors d’energia solar situats en la coberta de l’edifici i en cas de no ser suficients, amb l’ajuda de la caldera situada 
en planta baixa. 

Caldera de gas, per escalfar l’aigua de les piscines i el terra radiant. Es disposarà d’una segona caldera per escalfar l’aigua 
subministrada als vestuaris, bugaderia i hotel.  

2 Deshumectador, un per sala. Extrauran l’accés d’aigua de l’aire conduint-lo cap a un dipòsit d’emmagatzematge. 
D’aquesta manera s’evitaran les humitats i s’ajudarà a estabilitzar la temperatura interior de les sales. Els seus conductes i 
captadors se situen sota el forjat de les piscines. Aquests aparells compten amb una bomba de calor per escalfar  
refredar l’aigua. 

Bomba de calor, de refrigeració per compressió de vapor. Servirà tant per escalfar com per refredar les sales de bany 
com la resta de l’edifici. Treballa de manera més ràpida que la resta de sistemes i serà en part alimentat per l’energia 
produïda per els captadors d’energia solar situats en coberta. La impulsió de l’aire es fa de manera constant a 4m/s per 
garantir silenci a les sales i evitar moviments d’aire molestos. És l’únic dels tres sistemes que també serà utilitzat per 
climatitzar els dos altres tipus d’espais: 

VESTUARIS I SALES D’ESPORT 

Vestuaris i serveis piscines: 670m2 x 2,7m = 1800m3 

Sales d’esport i vestuaris hotel: 250m2 x 3,3m = 825m3 

Tots els vestuaris seran també condicionats amb terra radiant i complementats per bomba de calor, que també en 
regularà la humitat, menor que en les sales amb piscines evitant necessitar la deshumectadora. 

ZONES DE BAIX REQUERIMENT DE CLIMATITZACIÓ 

Hotel, espais comuns: 685m2 x 4,5m = 3.082m3 

Habitacions: 240m2 x 3,3m = 792m3 

Bar: 225m2 x 4m =900m3 

En cap d’aquests espais serà necessari ni apropiat el terra radiant, ja que no treballen bé i el paviment de fusta ja és prou 
càlid. Per tant aquí el control climàtic tan sols s’efectuarà per mitjà de bomba de calor.  

Tot l’aire necessari per la ventilació, convenientment tractat al climatitzador serà extret directament de l’exterior a 
través de captadors situats a l’accés del soterrani, per on també es produirà l’expulsió de l’aire interior viciat de manera 
separada i aïllada. Cada circuit de climatització crea una sèrie de sub-circuits que disposen de reguladors i vàlvules de 
tancament independents, especialment en el cas de l’hotel. 
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