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TEMPERATURA (Cº)

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

màxima 15 15 16 17 20 22 27 28 25 23 17 15
mínima 8 8 10 12 15 18 22 23 20 17 11 8
mitjana 11 10 12 15 17 20 24 26 23 20 15 11

PRECIPITACIONS (mm)

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

total 23 21 52 34 39 23 29 9 46 61 44 11

ASSOLEJAMENT (h)

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

hores 185 168 192 223 260 313 355 301 229 183 182 181

HUMITAT RELATIVA  (%)

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

% 61 67 72 69 73 71 64 68 75 77 64 65

VENT  (%)

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

vel. màxima 64 79 85 74 62 55 61 62 51 73 89 71
vel. mitjana 17 14 16 15 14 14 11 13 14 13 16 16
dies vent fort
(>55 km/h)

7 6 10 4 3 1 1 1 0 1 7 8

12

CLIMATOLOGIA, PORT DE BARCELONA

Latitud: 41º 21’ N
Longitud: 2º 10’ E
Altitud: 2,70msnm

El clima de Barcelona és del tipus Mediterra-
ni Litoral. La sequera estival pròpia d’aquest 
clima és matisada per les tempestes estivals. 
Per altre banda la irregularitat i intensitat de 
les precipitacions al llarg de l’any són clara-
ment una de les principals característiques 
del clima de la costa catalana.

Sintetitzant, precipitacions abundants a la 
tardor i primavera, hiverns suaus i estius ca-
lorosos i secs.

A continuació adjunts els gràfics basats en les 
dades oficials preses a partir de la sèrie del 
període 2008-2013 a l’estació 02-Sirena, al 
mateix Port de Barcelona.

Variació considerable de les temperatures 
màximes i mínimes anuals dels mesos d’estiu 
als d’hivern. 

En quant a les precipitacions, aquestes són 
principalment als mesos de tardor. Els hiverns 
són secs i els estius molt secs.

ESTRATÈGIES

El projecte és sobretot un projecte d’espai 
public i per això esdevé vital l’acondiciona-
ment d’aquest, per fer-ne un espai amb unes 
bones condicions de confort.

Enfront el vent i la humitat, l’edifici transpa-
rent-enterrat es pensa com un sistema climà-
tic passiu que millora les condicions en el seu 
interior mitjançant la protecció donada per 
les pantalles de formigó existents enfront el 
vent, la doble pell de vidre de la façana i l’es-
pai exterior creat amb un microclima especí-
fic relativament controlat.

Tots els sistemes d’instal·lacions de l’edifici 
queden concentrats en els nuclis de serveis. 
Els conductes verticals del núcli es distri-
bueixen en horitzontal, pels falsos sostres 
dels serveis i vistos a la resta dels espais.

Climatització
Pel que respecta a la climatització, s’utilitza 
una unitat de tractament d’aire (UTA) per solu-
cionar alhora les renovacions d’aire i la clima-
tització dels espais interiors. La unitat incor-
pora un recuperador de calor (a la planta -1 en 
espai vetil·lat), que permet la transferència de 
calor de l’aire viciat q ja s’elimina als aparells 
d’impulsió d’aire calent.

Compta amb un sistema free-cooling per a re-
gular aquesta transferència de calor en el cas 
que ens resulti desfavorable (situació d’estiu). 

Hivernacles
Són sistemes de captació semidirecte on la 
captació solar i l’emmagatzematge es troben 
en un espai separat de l’edifici. Aplicat a la 
façana oest, redueix les pèrdues tèrmiques 
actuant com a espai tampó entre l’interior i 
l’exterior a l’hivern, i a l’estiu la pell exterior de 
la façana ventila l’espai amb obertures osci-
l·lobatents, actuant con un umbracle. 

Ventilació creuada
Necessària per garantir les condicions higièni-
ques de l’aire interior, reduïr la humitat creada 
per les fonts internes i mantenir l’edifici fresc 
a l’estiu. 

Aïllament
Per evitar que la gran superfície exterior vidra-
da actui com a un disipador de la calor i acon-
segueixi captar i a cumular l’energia radiant 
durant el dia, s’utilitzen vidres dobles a la fulla 
interior de la façana i protectors solars regu-
lables. Persianes venecianes situades entre 
les dues fulles de la façana, regulables des de 
l’interior de l’edifici.

Vegetació caduca
La vegetació pot reduïr les necessitats de re-
frigeració a l’estiu, a causa de l’ombreig q pro-
porciona. Les plantes de fulla caduca situades 
a l’espai hivernacle permeten aquesta utilitza-
ció selectiva, permetint a l’hivern el pas de la 
radiació solar. Alhora els testos actuen a com 
a elements d’emmagatzematge.

Protecció solar
La protecció solar durant els mesos d’estiu es 
fa mitjançant ràfegs a les façanes sud i mit-
jançant vegetació a la façana oest.

Alta inèrcia tèrmica
Els murs de contenció exixtents i el terreny 
tenen una alta inèrcia tèrmica, atenuant les 
diferències de temperatura de l’exterior a la 
façana est.

La direcció predominant del vent a l’hivern i 
a la tardor són els vents de l’oest associats a 
les borrasques que venen de l’Atlàntic, mentre 
que a la primavera i sobretot a l’estiu predo-
minen les brises costaneres, especialment les 
diürnes que tenen component sud.

La proximitat al mar de l’emplaçament pro-
dueix com a variacions un increment de la hu-
mitat i del vent. El mar actúa com un regulador 
tèrmic. Les seves aigües, a causa de la gran 
inèrcia tèrmica, són més fredes que el terra 
durant el dia i més calentes durant la nit, pel 
que moderen el salt de temperatura dia-nit 
mitjançant les brises. Aquests vents són de 
baixa intensitat i es produeixen per la diferèn-
cia de temperatura entre les masses d’aire 
marítimes i terrestres. Durant el dia bufa de 
terra a mar i refreda la terra, i durant la nit a la 
inversa i l’escalfa. 

Planta cota +2,70m E. 1/250

Planta cota -0,6m E. 1/250


