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Energia.

Zona 1_Sala Polivalent

Zona 2_Tallers

16 Energia i confort.

Obejctius
El projecte incorpora paràmetres de sostenibilitat energètica, utilitzant els recursos propis del lloc i implementant una sèrie de recursos 
passius d’estalvi d’energia. 
Es busca aprofitar els recursos que ens ofereix l’entorn i utilitzar en la construcció materials d’origen orgànics i mineral (en tancaments i 
divisions). També es planteja una lògica constructiva i projectual que afavoreixi una menor demanda energètica.

Lògica projectual - L’edifici nou està organitzat de tal manera que les zones amb un ús més prolongat (12-24h) són els que gaudeixen dee 
les millors condicions de confort energètic, mentre que les peces d’ús menys constant requereixen d’una major aportació dels sistemes 
actius.

D’aquesta manera el nou edifici es dividirà en dues grans zones diferenciades i independents l’una de l’altra:

 Zona 1- sala Polivalent i sala d’Assaig    Zona 2 - Tallers

Paràmetres energètics
El projectes, a part  dels sistemes pasius, panteja (dins els actius) un aprofitament de les aigües grisis i les pluvials, així com la disposició 
d’elements fotovoltaïcs en forma de mur cortina a la part superior de la façana (la més assoleiada) per tal de reduïr la demanda d’ACS i 
d’electricitat.

Zona 1
Zones climatitzades

Energia
Principals sistemes passius

Sistemes actius

Confort acústic

Espais intermitjosControl solar

Aïllaments

Vegetació caduca Plaques fotovoltàiques

Tubs canadencs

Zona 2
Zona de tallers.
Aquesta part de l’edifici és la que té una activitat més prolongada i, per tant, la que més s’ha procurat que tingui les millors condicions 
de confort.
A més a més, és la part més alta i, tenint en compte les altes edificacions que envolten l’edifici, és la que disposa de més radiació 
solar.
És per això que es planteja un entramat d’hivernacles que preten abastir de les millors condicions de confort totes les zones de treball.
Els hivernacles, es situaràn sempre entre dos tallers, creant així un seguit de patis comuns semi-públics, on els usuaris podran interac-
tuar i gaudir d’unes zones lliures amb un bon confort. També es poden fer servir com a botigues, zones de reunió, trobada...

Paràmetres energètics
El projecte, a part  dels sistemes pasius, panteja un aprofitament de les aigües pluvials, de manera que l’aigua recollida de les cobertes 
dels tallers serà utilitzada pels usuaris dels mateixo, per regar les plantes que a l’estiu els protegiràn del sol, com per netejar, o el que 
sigui necessari. La resta d’aigua serà recollida a la planta soterrani i abastirà les altres zones.

Zones climatitzades

Energia
Principals sistemes passius

Aillant

Ventilació creuada

Recollida pluvialInercia

Hivernacle

Vegetació caduca

EstiuHivern

Aïllant tèrmic.
S’aïlla per l’exterior dels paraments afavorint 
així la inèrcia tèrmica.
10 cm a la coberta i en paraments verticals 8 
cm a  la cara nord i 6 a la resta.

Façana de lames regulables.
Amb aquesta solució s’aconsegueix el control de 
radiació solar desitjat per l’usuari, ja que cada sala 
consta d’un mòdul indepentent de lames regulables 
interiorment. Així aconseguirem les condicions de 
confort que requereixi l’activitat que s’hi realitzi en cada 
moment.

Espais intermitjos.
Cada una de les sales disposa d’un seguit 
d’espais tampó que faràn d’espais aïllants, 
reduïnt així l’energia necessaria per calefactar 
cada una de les àrees. Els espais intermitjos 
pràcticament no requeriran climatització.

Aïllant tèrmic.
S’aïlla per l’exterior dels paraments afavorint així la 
inèrcia tèrmica.
10 cm a la coberta i en paraments verticals 8 cm a  la 
cara nord i 6 a la resta.

Vegetació.
Com el carrer que queda al sud-est será de nova 
urbanització, hi plantarem arbres de fulla caduca per a 
la producció ombra, aire fresc i humitat a l’estiu i 
deixant passar el sol a l’hivern.

Tubs canadencs.
Agafen aire exterior, el tracten i fent passar un 
tub subterrani de 50 metres de longitud 
s’aconsegueix escalfar l’aire fins a la tempera-
tura del sòl, en aquesta zona 16,5ºC i 
connectan-los amb un recuperador de calor i 
finalment amb l’’equip de clima aconseguim 
un estalvi energètic notable.

Soroll aèri.
Els espais intermitjos també aïllaran tant del 
soroll aeri exterior, com del soroll d’impacte i 
interior que es generi en les diferents activitats  
de les dues gran sales.

Control acústic.
Panells acustics que pengen sobre la sala polivalent i 
es regulen des de l’àrea tècnica.

Espai intermig
Es disposaran unes zones d’hivernacle entre tallers 
que climatitzaran passivament aquests espais durant 
tot l’any, amb diversos sistemes que permetran que 
l’usuari els adapti a les seves necessitats.

Pèrgola superior
Sobre cada un dels hivernacles s’hi disposen unes 
pèrgoles, les quals es cobriran amb vegetació caduca, 
de manera que donaran ombra a l’estiu i deixaran 
passar el sol a l’hivern..

Inèrcia tèrmica
Com ens trobem a la zona d’ús més continuat de 
l’edifici, es procura captar la calor generada durant el 
dia, per tal de disminuïr la necessitat de climatitzar els 
tallers a la nit.

Ventilació 
Tant els tallers com els hivernacles tenen dues 
obertures cada un, d’aquesta manera 
s’asegura una bona ventilació sempre que es 
desitgi.

Dipòsits
Es condueix l’aigua de pluja a uns dipòsits 
d’ús exclusiu per a aquesta zona.
Aquesta aigua servirà tant per regar les 
plantes com per a ús dels usuaris.

Mur cortina fotovoltaïc.
A la part superior es col·loquen plaques 
fotovoltàïques que abastiran l’edifici 
d’electricitat i ACS.
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