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SISTEMES PASSIUS

En el disseny de l’edifici s’han tingut en compte conceptes de 
radiació solar i ventilació, per tal de fer que l’edifici funcioni 
d’una forma més passiva i reduir les d’espesses en climatitza-
ció.

Aquests conceptes donen resposta a la forma i la materialitat 
de l’edifici.

Com podem observa, pel que fa la ventilació, la part de la 
plaça coberta, consta de lluernaris practicables mecànics que 
actuen com a xemeneies, permeten la renovació de l’aire ca-
lent en els punts més alts que és on més s’acumula.
Aquest lluernaris comptaran amb una protecció solar tèxtil 
per a l’estiu.

En la part del pàrquing, els gabions creant un filtre que actua 
com a façana per protegir-se del sol, però a la vegada permet 
que el pàrquing estigui ventilat de forma natural constant-
ment.

Per controlar la radiació solar, la façana sud consta d’una 
terrassa coberta que actua com a ràfec, impedint que a l’es-
tiu la radiació penetri a l’edifici i l’escalfi al incidir contra els 
paraments de vidre que separen la terrassa de la part climatit-
zada. En canvi a l’hivern, la radiació penetra fins a la meitat de 
l’edifici escalfant els diferents sectors.
A més, a aquesta façana Sud, se l’hi han adjuntat un conjunt 
de lames a la zona que dóna a la cuina, per tal d’evitar una 
redacció excessiva durant tot l’any en una zona de treball.

SISTEMES ACTIUS

Com que es tracta d’un edifici amb diferents usos, també tin-
drà diferents gradients de confort i de climatització.

La zona de l’entrada a l’estació per la 
façana nord, que es presenta com una 
extensió de la plaça, no estarà equipada 
de calefacció, però disposarà d’un siste-
ma de renovació de l’aire.

La zona intermèdia on se situen els ac-
cessos, funcionarà com a filtre, separant 
amb tancaments de vidre la zona cale-
facta.

Finalment arribem a la zona dedicada a 
la sala d’actes i al bar, que aquesta sí que 
constarà d’un sistema de terra radial per 
a calefactar i refredar l’ambient i un sis-
tema de renovació de l’aire.

VENTILACIÓ

Es realitzarà mitjançant un sistema UTA.
Les UTA gestionen l’aire de l’edifici extraient l’aire viciat a 
l’exterior, o reaprofitant-lo en certs casos, i impulsant aire nou 
net.
Un cop filtrat l’aire i preparat per ser impulsat de nou a l’in-
terior de l’edifici, trobem un radiador a l’interior de la UTA 
que permet refredar o escalfar l’aire de manera que aquest 
climatitzi l’espai a més de renovar l’aire. En el cas del projecte 
només s’utilitzarà per a renovació de l’aire, ja que la calefacció 
i el refredament vindran donats pel terra radiant.

Hi haurà dos elements terminals independents amb els seus 
propis climatitzadors per a la renovació de l’aire. Un per a la 
zona calefactada i un altre per la que no ho està.

Les maquines és situaran a la sala de màquines del pàrquing 
de la planta -2, que estan ventilades gràcies a la façana de 
gabions.

Els conductes pujaran a través dels nuclis i allà és on és col·lo-
caran els elements d’expulsió i impulsió.

En el projecte tenim una categoria IDA 3 (aire de qualitat mit-
ja) pel que fa la qualitat de l’aire interior.

Per calcular el cabal mínim d’aire exterior de ventilació ne-
cessari per arribar a les categories d’aire interior per un espai 
de categoria IDA3, es calcularà segons el mètode indirecte de 
caudal d’aire per unitat de superfície. Segons la taula 1.4.2.4

IDA3, 0.55dm/ (s*m)

SELECCIÓ DE SISTEMES

Les condicions interiors del disseny de la temperatura opera-
tiva i la humitat relativa es fixaran amb la base de l’activitat 
metabòlica de les persones, segons el RITE.

Segons la taula IT 1.1 del RITE

Estiu: Temperatura operativa 23/25ºC i la humitat relativa 45-
60%
Hivern: Temperatura operativa 21-23ºC i la humitat relativa 
40-50%

1. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

S’optarà per un sistema de geotèrmia que escalfara l’aigua de 
la calefacció radial del terra a l’hivern i que a l’estiu absorbeix 
la calor de l’edifici i el dissipa al terreny.

La geotèrmia és una tècnica que permet aprofitar la calor 
latent de l’interior de la terra. La superfície de la terra rep 
diàriament per acció del sol una gran quantitat de calor que 
s’emmagatzema a la terra, combinant alhora agents atmos-
fèrics com la pluja i el vent. En nivells poc profunds, podem 
descobrir zones en què concorren les condicions òptimes per 
a l’extracció de calor i l’obtenció de rendiment energètic en 
forma d’energia geotèrmica. Ens disposem a captar aquesta 
energia retinguda per transformar-la en calor.

Es tracta d’un sistema ecològic, ja que no desprèn cap agent 
contaminant a l’atmosfera, i té un estalvi energètic de més del 
75% respecte al fuel, gas natural o gasoil, ja que l’energia del 
subsol és gratuïta.

Els elements necessaris per a la seva implantació són:

*Sondes Geotèrmiques:
Formades per col·lectors, tubs de polietilè amb un diàmetre 
entre 110-165 mm que funcionen com a intercanviador sote-
rrani. A l’hivern extrau la calor del subsol i a l’estiu evacua la 
calor de l’interior de l’edifici al terreny.

Es poden fer dues disposicions, horitzontal o vertical, el 
projecte utilitzarà la disposició de tipus vertical, ja que és més 
eficient i requereix menys espai en planta.
Aquests tubs s’omplen amb una barreja d’aigua amb anticon-
gelant.

*BCG, Bomba de Calor Geotèrmica:
Es tracta d’una bomba de calor amb dos circuits, un que inter-
canvia calor o fred amb el terreny i un altre que fa el mateix 
amb l’edifici.
Aquesta Bomba se situarà a una sala de màquines juntament 
amb un dipòsit de ACS, col·lectors, vàlvules i elements de 
control.

*Circuit interior:
És l’encarregat d’intercanviar la calor amb l’interior de l’edifi-
ci, en el cas del projecte funcionarà amb un sistema per terra 
radiant.

Aquest sistema és més eficient que els radiadors convencio-
nals, ja que distribueix uniformement la calor pel terra de 
l’edifici a baixes temperatures.

Estiu
67.4º

Hivern
20.6º

Els filtres necessaris per al tractament de l’aire vénen donats 
segons la taula 1.4.2.5.

En el nostre cas trobem una ODA 2 amb una IDA3, pel tant 
necessitarem F5+F7.

Espai

Sala d’actes
Bar

Espai

Cuina

Superfície

121m2
115m2

Persones

5

Sup. d’impulsió

0.05m2
0.05m2

Sup. d’impulsió

0.05m2

Sup. d’ extracció

0.19m2
0.18m2

Sup. d’ extracció

0.16m2

Bomba de Calor Geotérmica

Dipósit d’incercia

Acumulador ACS

Aparells UTA

         Conducte Extracció

         Conducte Impulsió

La cuina es calcularà segons el mètode indirecte de caudal 
d’aire exterior per persona segons a la taula 1.4.2.1

IDA 3, 8dm3

Els paraments de vidre de façana sud 
s’utilitzaran com captadors de calor 
a l’hivern i ajudaran a escalfar la part 
interior.

A l’estiu s’obriran aquests tancaments i 
ajudaran a la ventilació juntament amb 
els lluernaris.

A la zona no climatitzada, s’instal·la-
ran uns detectors de CO2 que aniran 
connectats al sistema d’obertura mecànic 
dels lluernaris, d’aquesta manera en 
els moments de molta activitat la sala 
renovarà l’aire de forma natural.

La façana de gabions del pàrquing per-
met la seva ventilació constant.


