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RESUM:  

Els  nostres  edificis  tenen  una  gran  dependència  de  les  energies  fòssils. Això  suposa  gran 
quantitat d’emissions contaminants de CO2 d’una font d’energia de la que no hi ha seguretat 
de subministrament assegurada a llarg o mitjà termini.  

Aquest  projecte  de  rehabilitació  energètica  vol  avaluar  si  la  rehabilitació  des  del punt  de 
vista de la reducció del consum energètic pot ser el motor de la rehabilitació d’un edifici.  

L’edifici escollit per estudiar la rehabilitació energètica és un centre d’educació secundària a 
Cardedeu. Es  tracta d’un edifici  construït  l’any 2010, en que he participat directament en 
l’execució de l’obra, formant part de l’equip d’obra de l’empresa contractista.  

En  una  primera  fase  s’analitzarà  el  comportament  energètic  actual  de  l’edifici,  recollint  i 
analitzant totes les dades necessàries per dur a terme aquest estudi: la definició geomètrica, 
memòria  constructiva  y  pressupost,  us  i  ocupació,  enquestes  amb  usuaris,  etc.  Com  a 
resultat d’aquest  anàlisi  s’obté  la qualificació  i demanda energètica de  l’edifici  segons els 
procediments oficialment reconeguts LIDER i CALENER VYP.  

En base als estudis realitzats, es planteja el projecte de rehabilitació energètica en base a la 
introducció  d’estratègies  bioclimàtiques  amb  mètodes  gràfics  basats  en  el  diagrama 
psicromètric. En funció de les estratègies més efectives, s’analitzen les opcions més adients 
per  cobrir  la  demanda  amb  sistemes  passius  de  microgeneració  d’energia  renovable: 
calefacció  solar  amb  panells  termosifònics  d’aire  (tipus mur  trombe),  sistema  geotèrmic 
d’intercanvi de calor aire‐terra per calefacció i refrigeració de l’aire de ventilació i xemeneies 
solars  per  refrigeració  i  ventilació  natural.  Cada  proposta  es  justifica  tècnica  i 
econòmicament  i  es  calcula  els  guanys  tèrmics  produïts.  En  base  a  l’aportació  de  cada 
sistema,  és  possible  determinar  el  balanç  energètic  de  la  proposta  de  rehabilitació, 
determinar la cobertura de la demanda produïda i la qualificació energètica resultant.  

Com a conclusió a  l’estudi,  la  rehabilitació energètica en base a estratègies bioclimàtiques 
proposada és viable tècnicament, redueix el consum energètic  i  les emissions  i s’amortitza 
en  un  període  de  10  anys.  L’edifici  resultant  de  l’actuació  és  capaç  d’incrementar  la 
qualificació de  la etiqueta energètica un grau,  fins a  la màxima qualificació “A”, consumint 
fins a un 66% menys que l’edifici de referència del Codi Tècnic de la Edificació i estalviant la 
emissió de quasi 40.000 Kg de CO2 l’any.  
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MEMÒRIA:  

1. Prefaci:  

Els nostres edificis tenen una gran dependència de les energies fòssils. A Catalunya, el 48,2% 
de l’energia primària que consumim prové del petroli i un 24,9% del gas natural, i sabem que 
un percentatge del 40% es consumeix en el sector domèstic. Ens convé aprendre a viure  i 
produir amb menys petroli i gas emetent menys CO2.  

Però quina és la millor manera de reduir el consum en els edificis? A grans trets tenim dues 
maneres de reduir el consum d’energies fòssils:  

1. Disminuint la demanda energètica ajustant les condicions de confort als edificis fins a 
uns valors significativament inferiors sense canviar les fonts de generació energètica 
evitant malbarataments.  

2. Substituint  les  fonts  d’energia  fòssils  no  renovables  per  altres  de  renovables 
combinades  amb  altres  estratègies  passives  d’estalvi  energètic  per  mantindre  la 
demanda  energètica  segons  les  mateixes  condicions  de  confort  però  arribant  a 
aquest punt amb altres mitjans.  

De les dues maneres es podria reduir el consum energètic. Tot i que probablement la solució 
als  problemes  sigui  una  combinació  de  les  dues  mesures.  Convé  anant  substituint  les 
energies fòssils però, el canvi no es pot fer de cop doncs  la  inversió pot ser elevada per als 
edificis ja construïts, i a més, caldria racionalitzar els criteris de demanda situant els valors de 
confort per  a  climatització en uns  valors  raonables des del punt de  vista de  la eficiència. 
Convé que no perdem de vista el concepte de triada energètica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Concepte de triada energètica. 
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eficient posible
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Si  ens  centrem  des  de  la  òptica  de  la  edificació,  el  CTE  i  el Decret  d’Ecoeficiència  en  els 
edificis vetllen per assolir un major nivell de generació energètica renovable i la limitació de 
la  demanda  energètica  a  nivell  nacional.  A més  l’estat  espanyol  preveu  publicar  un  nou 
decret  per  regular  la  certificació  energètica  d’edificis  existents  a  finals  de  2012,  per 
dinamitzar el mercat de la rehabilitació energètica a partir de 2013.  

2. Introducció:  

El motiu d’aquest projecte és avaluar si  la rehabilitació des del punt de vista de  la reducció 
de la demanda energètica i el consum energètic pot ser el motor per justificar la rehabilitació 
d’un edifici.  

La metodologia  de  la  rehabilitació  energètica  s’ha  plantejat mitjançant  la microgeneració 
d’energia renovable en base a l’estudi d’estratègies bioclimàtiques.  

L’elecció de  l’edifici no és  casual, es  tracta d’un  centre d’educació  secundària a Cardedeu 
inaugurat la primavera de l’any 2010 en que jo mateix vaig participar molt directament en la 
construcció de l’obra treballant en la empresa contractista. El fet de conèixer perfectament 
l’edifici  i  l’entorn em permet  identificar el potencial de  rehabilitació des del punt de vista 
energètic.  

   
Figura 2.1: fotografia de l’aspecte de la façana sud de l’edifici. 

2.1 Arquitectura bioclimàtica: la casa passiva:  

L’origen del terme “Casa Passiva” prové del  llibre de Edward Masria “Passive Solar Energie 
Book”, publicat el 1979 en EEUU. Recull les experiències d’habitatges que minimitzen l’us de 
sistemes  convencionals  de  calefacció  i  refrigeració  aprofitant  les  condicions  climàtiques  i 
d’assolellament de cada indret en un manual d’aplicació.  

La expressió passiu  s’usa per definir el principi de captació, emmagatzematge  i distribució 
capaces de funcionar sols, sense aportacions d’energia exterior i que implica unes tècniques 
senzilles, sense equips.  

Un  concepte  paral∙lel  a  la  Casa  Passiva  és  de  l’arquitectura  bioclimàtica.  Consisteix  en  el 
disseny d’edificis que tinguin en compte  la utilització dels recursos naturals (sol, vegetació, 
vent, etc.) per tal d’estalviar energia i fer més saludables els edificis als seus usuaris. Es basa 
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en  els  sistemes  constructius  que  tradicionalment  ha  emprat  l’arquitectura  popular.  Això 
comporta unes construccions adaptades al clima i entorn locals.  

 

Figura 2.2: Esquema de funcionament del sistema de refrescament de la casa solar de la 
Plata a Buenos Aires (Argentina). 

3. Rehabilitació energètica:  

La  “rehabilitació  energètica”  es  refereix  a  la  avaluació  de  l’ús  de  l’energia  dels  edificis 
construïts.  L’objectiu  és  determinar  el  comportament  energètic  de  l’edifici  i  presentar  a 
partir d’aquest les recomanacions de remodelació possibles i les opcions d’us dels sistemes, 
amb l’objectiu d’assolir l’ús racional de l’energia.  

El procés esquemàtic d’auditoria consisteix en:  

1‐ Col∙lecció de dades  
2‐ Anàlisi del comportament energètic de l’edifici  
3‐ Projecte de millorament energètic  
4‐ Càlcul d’estalvis energètics  
5‐ Càlcul de costos estimatius  
6‐ Informe final  
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4. Col∙lecció de dades: 

El pas  fonamental passa per obtindre  les dades  relatives a  l’edifici que ens permetran  fer 
l’estudi del comportament energètic. Aquestes dades són les següents:  

‐ Característiques climàtiques de la localitat de l’emplaçament de l’edifici (registres de 
temperatura, humitat, vents, precipitacions, radiació solar, entre d’altres).  

‐ Plànols de  l’edifici, superfícies, estudis energètics previs o  iniciatives de conservació 
de l’energia.  

‐ Pot  ser  d’utilitat  la  quantitat  d’energia  consumida  i  el  valor  de  la  construcció  o 
pressupost de l’obra.  

‐ Estudi  de  l’edifici:  estudi  fotogràfic,  estat  de  conservació,  ús  d’equips  i  sistemes, 
enquestes sobre  les condicions de confort  intern en els diferents  locals, entrevistes 
als usuaris, etc.   

‐ Estudi de condicions  internes: ocupació de  locals, temps de permanència,   activitats 
desenvolupades a cada local i registres de temperatura.  
 

4.1 Descripció de l’edifici:  

S’inclou  en  aquest  apartat  la  descripció  de  l’edifici  i  programa  continguda  en  el  projecte 
executiu de ONL arquitectes:  

“L’edifici, de tres plantes d’alçària, es composa de tres volums separats per patis oberts amb 
tipologia de corredor central. Es preveuen tres accessos independents, l’accés principal  des 
de  la  plaça  vestíbul,  vinculat  directament  amb  l’Administració  i  l’ESO.  Aquest  és  el  que 
defineix  la cota de  la planta baixa, cota 191,20, un metre per sobre de  la plataforma més 
baixa  del  solar.    Un  segon  accés  separat  23m  del  primer  pels  serveis  de  càtering  i 
instal∙lacions,  al  que  s’arribarà  baixant  per  un  pla  inclinat,  55cm  des  del  carrer.  Amb 
l’ampliació de l’edifici, aquest comptarà amb un tercer accés pel futur Batxillerat.  
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Figura 4.1: Façana Nord de l’edifici, al davant, el bloc A. 

 
Les peces reglades de  les aules es situen a  la  façana nord, mentre que  les peces de servei 
magatzem i escales, departaments i tutories es situen a la façana sud. El cos principal (ESO) 
conté  l’administració  biblioteca  i  l’AMPA  en  planta  baixa,  i  sis  aules  reglades  en  les  dues 
plantes  superiors.  La  segona volumetria  conté  les 6 aules  reglades  restants en  les plantes 
superiors  i el servei de cuina  i menjador en planta baixa. Finalment al tercer volum trobem 
les aules especialitzades,  laboratori,  informàtica, audiovisuals, plàstica  i complementaria en 
les plantes superiors i les instal∙lacions i l’aula de taller en planta baixa.  
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Figura 4.2: Aula tipus passadís i finestra sud, amb malla deployee.  

 
La successió d’obertures al llarg dels passadissos, i la incorporació de fulles practicables com 
a petites finestres, al costat de cada porta d’accés a les aules, i altres estances, afavoreixen 
una  ventilació  creuada  natural,  com  a  alternativa  a  la  renovació  mecànica  d’obligat 
compliment del RITE.” 
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Figura 4.3: Obertures a la façana nord, vestíbul i biblioteca al fons.  

 
En  l’annex  1  es  pot  visualitzar  l’edifici  al  complet  en  un  reportatge  prou  detallat  dels 
elements més importants per comprendre l’estudi de l’edifici.  

4.2 Documentació gràfica:  

Els plànols de l’edifici es poden consultar a l’annex 8. Es troben els següents:  

‐ Plantes.  
‐ Alçats i seccions.  
‐ Detalls constructius de la envoltant.  
‐ Instal∙lació de ventilació.  

L’objecte  d’aquest  projecte  són  les  condicions  tèrmiques  de  l’edifici  per  això,  no  s’han 
considerat les d’instal∙lacions o altres elements que no són objecte d’estudi.  

4.3 Superfícies:  

S’adjunten les taules 4.1, 4.2 i 4.3 de resum de superfícies útils definides al projecte, dividit 
per  plantes  i  identificant  els  usos  i  la  superfície  construïda  per  planta  i  superfície 
urbanitzada.  
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Planta  Clau de local  Denominació del local    Superfície segons 
projecte 

EDUCACIÓ SECUNDARIA 
P. BAIXA  7  BIBLIOTECA   76,71
P. BAIXA  10  AULA TALLER   101,91
P. BAIXA  12  LAVABO ADAPTAT / PROFESSORS   5,00
P. BAIXA  13  LAVABOS ALUMNES   20,25
ADMINISTRACIÓ 
P. BAIXA  14  DIRECTOR   15,39
P. BAIXA  15  CAP D’ESTUDIS   10,00
P. BAIXA  16  SECRETARI‐ADMINISTRADOR   10,00
P. BAIXA  17  SECRETARIA   30,82
P. BAIXA  18  SALA DE PROFESSORS   60,00
P. BAIXA  19  DESPATX DE PROFESSIONAL EXTERN   10,07
P. BAIXA  20  AMPA   15,22
P. BAIXA  22  CONSERGERIA‐REPROGRAFIA   15,00
P. BAIXA  23  LAVABO PROFESSORS   8,45
ALTRES SERVEIS 
P. BAIXA  24  CATERING ‐ BARRA   54,11
P. BAIXA  25  CAFETERIA – MENJADOR   97,31
P. BAIXA  26  LAVABOS – VESTIDOR  PND   (6x2)  
P. BAIXA  27  INSTAL∙LACIONS   27,50
P. BAIXA  28  LOCAL TÈCNIC (RACK)   10,00
P. BAIXA  29  COMPTADORS   1,90
P. BAIXA  30  NETEJA   2,90
P. BAIXA  31  ESCOMBRARIES   10,00
P. BAIXA  32  MAGATZEM   25,24
P. BAIXA  33  ASCENSOR   2,64
P. BAIXA  34  CIRCULACIÓ PASSOS   223,56
P. BAIXA  35  PORXOS   169,58
       
EDUCACIÓ SECUNDARIA 
P. PRIMERA  01  AULA ESO   (6 x 52,5)    315,00
P. PRIMERA  02  AULA DE MÚSICA – IDIOMES   52,50
P. PRIMERA  03  AULA DE PLASTICA – AUDIOVISUALS   52,69
P. PRIMERA  09  LABORATORI   60,00
P. PRIMERA  12  LAVABO ADAPTAT   5,00
P. PRIMERA  13  LAVABOS ALUMNES   20,61
P. PRIMERA  08  DEPARTAMENTS   20,21 + 20,00
P. PRIMERA  11  TUTORIES   10,56  + 10,66
ALTRES SERVEIS 
P. PRIMERA  30  NETEJA   3,81
P. PRIMERA  32  MAGATZEM   9,24
P. PRIMERA  34  CIRCULACIÓ PASSOS   213,96
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
P. SEGONA  01  AULA ESO   (6 x 52,5)    315,00
P. SEGONA  04  AULA  D’INFORMÀTICA   60,00
P. SEGONA  05  AULA COMPLEMENTARIA   52,84
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P. SEGONA  06  AULA D’ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA   (2 x 26,00)    52,00
P. SEGONA  08  DEPARTAMENTS   (2 x 20,00)    40,00
P. SEGONA  12  LAVABO ADAPTAT / PROFESSORS   5,00
P. SEGONA  13  LAVABOS ALUMNES   20,61
ALTRES SERVEIS 
P. SEGONA  30  NETEJA   3,81
P. SEGONA  32  MAGATZEM   15,81
P. SEGONA  34  CIRCULACIÓ PASSOS   178,02
ADMINISTRACIÓ 
P. SEGONA  21  ASSOCIACIÓ D’ALUMNES   15,00

TOTAL Superfície útil 2.398,31

 
Taula 4.1: Superfície útil 

 

Planta  Superfície 
construïda edificada 

Superfície de porxos, terrasses  Total 

P. BAIXA  951,35 951,35
P. PRIMERA  898,47 898,47
P. SEGONA  860,24 860,24
TOTAL EDIFICI    2.710,06
    50% 169,58 84,79

TOTAL EDIFICI + POXOS Superfície construïda 2.794,85
 

Taula 4.2: Superfície construïda  
 

Localització  Superfície urbanitzada 
SOLAR  SES 3/0  5.300,11

TOTAL Superfície urbanitzada 5.300,11

 
Taula 4.3: Superfície urbanitzada 

 

4.4 Pressupost de l’obra:  

S’adjunta la taula 4.4 resum del pressupost de projecte de l’obra dividit per capítols, amb la 
repercussió econòmica per unitat de superfície.  
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Taula 4.4: Pressupost de l’obra 

4.5 Memòria Constructiva i Instal∙lacions:  

A  continuació  es  presenta  un  petit  resum  explicatiu  de  la  memòria  continguda  en  el 
projecte:  

Superfície parcel∙la  ocupada m2 2.794,85 m2

Superfície parcel∙la  sense ocupar m2 0,00 m2

Superfície parcel∙la  total m2 5.300,11 m2

% % import %
0,0% 0,0% 0,00 € 0,0%

0,0% 0,0% 0,00 € 0,0%

9,8% 0,0% 255.118,63 € 9,4%

15,7% 0,0% 409.342,71 € 15,0%

9,7% 0,0% 253.082,96 € 9,3%

5,1% 0,0% 132.755,75 € 4,9%

19,0% 0,0% 494.091,58 € 18,1%

1,3% 0,0% 33.312,07 € 1,2%

39,5% 0,0% 1.029.120,57 € 37,8%

0,0% 0,0% 0,00 € 0,0%

43.690,00 € 1,6%

73.376,84 € 2,7%

100,0% 2.723.891,11 € 100,0%

PEM / superfície obra  nova € / m2 779,24 € / m2

PEM / superfície obra  reforma € / m2 0,00 € / m2

PEM / superfície urbanització € / m2 268,03 € / m2

PEM / supressió barreres € / m2 11,66 € / m2

Percentatge de la  Seguretat i Salut % 0,01 %

Percentatge de la  Gestió de Residus % 0,00 %

2.723.891,11 €

02  Sistema  estructural 255.118,63 €

Obra  nova Obra  reforma   

01  Moviment de terres 0,00 €

0,00 €

0,00 €

354.105,84 €

163.433,47 €

3.241.430,42 €

518.628,87 €

Pressupost del Pla  de control de qualitat (PEC sense IVA) 41.207,14 €

13 %  Despeses  generals

  6 %  Benefici industrial

Total

16 %  IVA

3.760.059,29 €

494.091,58 € 0,00 €

07  Equipament 33.312,07 €

PEM Pressupost d’execució material  2.606.824,27 €

08  Urbanització

06  Sistema  de condicionaments  i instal∙lacions

PEC Pressupost d'execució per contracte

0,00 €

0,00 €

PEC  Pressupost total  d’execució per contracte

00  Enderrocs, gestió de residus  i serveis afectats 0,00 €

0,00 €

03  Sistema  d'envolvent 409.342,71 €

253.082,96 € 0,00 €

Superfície construïda obra  nova

Superfície construïda obra  reforma

Superfície urbanitzada

0,00 €

1.182,54

7.566,42

8.748,96

import

PEC Pressupost per contracte del Pla  de control de qualitat

PEC Pressupost total d’execució per contracte

47.800,28 €

3.807.859,57 €

Pressupost del  Pla  de  control  de  qual i tat

1.029.120,57 € 0,00 €

GR Estudi de gestió de residus

09  Instal.lacions provisionals  d'obra 0,00 €

PEM Pressupost total d'execució material

Total

SS Estudi de seguretat  i salut

import

05  Sistema  d'acabats  interiors 132.755,75 € 0,00 €

04  Sistema  de compartimentació

194,17 € PEC / superfície urbanització

0

Repercuss ions

Superfícies

PEM  Pressupost d’execució materia l  per 
capitols

PEC / superficie obra nova

PEC / superficie obra reforma

564,50

0,02 Percentatge del Control de qualitat

0,03 Despeses indirectes

8,45 PEC / supressió barreres
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“DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS SISTEMES QUE COMPOSEN EL PROJECTE 

FONAMENTS 

Es  realitza una  fonamentació  superficial amb  sabates aïllades  i bigues de  trava. En  l’àmbit 
corresponent a l’accés s’utilitza una fonamentació més profunda amb pous.  

ESTRUCTURA  

Es planteja amb pòrtics de  formigó prefabricat amb retícula de peus drets preparats per a 
tres alçaries  i  jàsseres també de  formigó prefabricat. Els sostres s’executaran amb plaques 
alveolars de 7‐8 metres de  llargària  i 20cm de gruix    i es realitzaran puntualment encofrats 
“in situ” corresponents als àmbits dels forats d’escala. 

L’opció de  l’estructura prefabricada de  formigó  i plaques  alveolars pels  sostres,  facilita  la 
industrialització  d’una  part  important  de  l’obra,  i  permet  complir  amb  els  terminis 
d’execució requerits.  

 
TANCAMENT DE FAÇANES 

Els  tancaments de  les plantes pis en general  son amb panells de  formigó prefabricat amb 
aïllament  incorporat,  acabats  per  pintar.  En  planta  baixa,  predomina  el  us  del  bloc  de 
formigó vist amb àrid de color. 

Per tal de garantir la protecció solar es preveuen xapes estirades tipus deployée. 

COBERTES 

Les cobertes son planes de tipus invertit, acabat amb grava donada la seva llarga i coneguda 
resposta tecnològica. 

FUSTERIA. 

Serà d’alumini extrusionat  lacat, ral 9007 amb ruptura del pont  tèrmic a  tot  l’edifici,  fulles 
corredisses  i batents en  les  aules  i portes batents  a  les entrades  i  sortides de  l'edifici.  Es 
preveuen vidres dobles amb cambra aïllant i de seguretat als llocs exposats.  

DIVISIONS INTERIORS 

S’utilitzen dos tipus d’envà, tots dos  industrialitzats. Per una part  l’envà tipus 1 que separa 
totes les estàncies que tenen requeriment acústics i per altra la divisòria de banys, vestuaris, 
càtering etc. que no tenen aquests requeriments.  
 

En  el  primer  cas,  estan  formades  en  general  per  estructura  simple  o  doble  amb  perfils 
galvanitzats de 70 o 46mm  col∙locats  cada 40cm  (segons el  requeriment  acústic exigit  als 
espais en qüestió) aïllament acústic amb llana de roca de 60 o 40mm, segons el cas, i placa 
de hidropanell de 12mm de gruix i pintat acrílic a cada cara. 
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Com  a  excepció  tenim  el  parament  que  conté  la  pissarra  a  les  aules,  el  qual  està 
compartimentat amb doble placa de  cartró guix de 12,5mm de gruix  i  revestiment per  la 
pissarra de fòrmica de 19mm de gruix  i de DM del mateix gruix pels seus laterals.  

En el segon cas  (els espais humits)  l’acabat és amb doble placa de cartró guix hidròfug de 
12,5mm de gruix i revestit amb alicatat o HPL.   

Les divisòries per la formació de cabines d’WC es proposen amb panells d’HPL de color amb 
els suports d’acer plastificat per totes les cambres humides. 

Per  les parets que  tenen  requeriments  estructurals, o de protecció  especial  contra  el  foc 
s’utilitza paret de fabrica gero de 12x24x9. En la sala de màquines s’arrebossa per aconseguir 
una EI‐180, en les parets que formen l’espai de l’ascensor s’enguixen i a les parets de suport 
dels replans de la escala es trasdossen amb la placa d’hidropanell. 

FUSTERIA INTERIOR 

La fusteria es divideix en dos tipus. Per un costat la que dona accés a les estances principals –
aules, taller, menjador‐   totes situades en  la cara nord del passadís  i per  l’altra  les situades 
en la façana sud del passadís que registren els espais secundaris o de serveis. 

Les portes de  les estances principals assoleixen  l’alçaria de 2,50m a  la que està  situada  la 
safata  del  traçat  d’instal∙lacions.  Aquesta  fusteria  serà  acabada  amb  pi  desenvolupat  i 
envernissada. 

Les portes secundàries seran de una alçaria de 2,10 de i es realitzen amb DM per a pintar a 
l’esmalt  amb  color  a  escollir  per  la  DF.  Totes  les  portes  tan  les  envernissades  com  les 
pintades seran 40mm de gruix mínim amb cantells de pi macis.  

El marc  serà  de  pi  assolint  amb  un  gruix mínim  de  45mm  i  tota  l’amplària  de  la  paret 
divisòria. 

ACABATS INTERIORS 

Els  acabats  interiors  estan  composats  per  revestiments  de  diferent  tipus  de  composició 
segons  l’ús  del  suport.  El  suports  generals  d’hydropanell  com  ja  tenen  la  duresa  exigida 
aniran  simplement  pintats  amb  pintures  acríliques.  A  les  aules  a  la  paret  frontal  de  la 
pissarra, revestiment de taulell fenòlic preparat per pissarra i als seus costats panell de DM 
per aconseguir una superfície continua en  tot el  frontal. El plafó de suro que es col∙loca a 
cada aula anirà encerclat amb perfil d’alumini L de 10x10x2mm 

Als nuclis humits, es proposa un trasdossat de doble cartró‐guix hidròfug a  la cara humida 
acabat amb un revestiment de rajola ceràmica esmaltada.  

Els  passadissos  es  col∙loquen  a  la  cara  sud  sobre  la  paret  de  placa  d’hydropanell  alguns 
panells de suro amb la mateixa solució de cantell de les aules. 

Els plafons de guix  laminat es pintaran amb pintura plàstica amb acabat  llis, amb una capa 
segelladora  i  dues  d’acabat.  Els  paraments  verticals  de DM  es  revestiran  amb  esmalt  de 
poliuretà, amb dues mans de segelladora i dues d’acabat lacat. 



18  Carmelo Gómez Pons
 

Els  sostres  interiors  es  revesteixen  de  diferents materials  segons  la  característiques  dels 
espais.  

Sostres d’encenall de  fusta:  La majoria dels  sostres:  aules,  tallers,  tutories,  administració, 
AMPA,   biblioteca  i passadissos, es  revestiran amb plaques  fono‐absorvents de 120x60 de 
encenall extrafina de  fusta d’avet aglomerat amb ciment pòrtland blanc  tipus Celenit amb 
cantell bisellat fixades a llates de fusta directament a forjat.  

Sostres  de  Guix:  Es  realitza  un    trasdossat  de  placa  contínua  de  guix  per  la  sala 
d’instal∙lacions.  

Al  menjador  es  necessita  un  sostre  rentable  i  amb  característiques  acústiques  que  es 
soluciona amb trasdossat   de placa   contínua  fonoabsorvent  , perforada   de cartró guix de 
12,5mm sobre perfilaria d’acer pintat al plàstic. 

Als  banys  es  resol  amb  fals  sostre  de  placa    contínua  de  cartró  guix  de  12,5mm  sobre 
perfilaria d’acer pintat al plàstic. 

Safata  de DM: Als  passadissos  es  realitza  un  fals  sostre‐  safata  per  ocultar  les  canals  del 
traçat de  les  instal∙lacions. Aquesta es realitza en DM de 10mm de gruix per a pintar amb 
esmalt del color de la paret. La subjecció es amb barra roscada i entramat de tubulars d’acer 
galvanitzat ocults 

PAVIMENTS 

L’edifici compte amb tres tipus de paviment: terratzo, gres antilliscant i formigó in situ. 

Terratzo: El paviment interior de l’edifici –a excepció dels espais humits‐ serà de terratzo de 
gra mitja color a escollir per al DF col∙locat, a truc de maceta,  sobre base de morter de calç. 
Els graons de les escales seran del mateix material. 

Gres: En tots els espais humits  ‐banys, el càtering, els vestuaris  i  les cambres de neteja‐ es 
pavimenten amb gres antilliscant.   

Formigó in situ: Tots els paviments que encinten l’edifici.    

CONDUCCIÓ I EVACUACIÓ D’AIGÜES 

El sistema d’evacuació serà separatiu fins a connexió a la xarxa pública de clavegueram. Per 
la  recollida  d’aigües  de  coberta  es  preveuen  un  seguit  buneres  protegides  amb  els  seus 
baixants  de  tub  d’acer  galvanitzat,  i  els  corresponents  sobreeixidors  per  anar muntats  a 
façana.  

INSTAL∙LACIONS 

La Xarxa d’aigua freda es limita a la cuina, dutxes, lavabos i piques per a la neteja.  

La xarxa d’ACS és  limitarà a  l’abastament d’aigua calenta a  la zona del càtering  i al vestidor 
de PND, ja que els lavabos dels alumnes no han de disposar d’aigua calenta sanitària.   

En quant a electricitat  i enllumenat, es preveu una sola escomesa elèctrica. La potència de 
contractació és de 87 kW. Aquesta previsió contempla els diferents nivells d’enllumenat, els 
punts de preses elèctriques, maquinària, etc. 
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L’organització general, es realitza amb el quadre general a la recepció, des del que es dóna 
servei als quadres secundaris de cada planta . 

La distribució elèctrica entre quadres  i  la bàsica  fins als punts de consum es  fa mitjançant 
safates de planxa metàl∙lica galvanitzada penjades del sostre del passadís.  

La il∙luminació dels interiors es realitzarà amb làmpades de fluorescència.  

Tots els circuits,  inclosos els d'enllumenat, portaran el conductor de posta a  terra, que es 
connectarà a  l’elèctrode als punts de posta a terra, ubicats sota els quadres secundaris. 

Com l’edifici es aïllat, es fa necessària l’ instal∙lació d’un sistema de protecció al llamp.  

Totes  les  zones  calefactades  i  amb ocupació disposen de  ventilació mecànica  a  través de 
recuperadors de calor.  

La  instal∙lació  d’audiovisuals  es  realitzarà  segons  el  plec  de  prescripcions  tècniques  de  la 
xarxa de cablejat estructural per a centres educatius, redactat pel departament d’educació i 
recollit en la Separata. 

Protecció  i prevenció d’incendis.  L’edifici es  considera un únic  sector d’incendi.  La  sala de 
calderes constitueix un sector  independent a  la resta de  l’edifici  ja que és un sector de risc 
especial (EI‐180). 

S’instal∙larà  un  sistema manual  d’alarma  d’incendis  que  serveixi  a  tot  l’edifici,  col∙locant 
polsadors d’alarma manuals, situats de tal forma que la distància des de qualsevol punt fins 
arribar a un polsador no sigui superior a 25 metres. 

Els altaveus es col∙locaran en punts estratègics de manera que la senyal serà audible, a més a 
més de visible quan el nivell de soroll que s’hagi de percebre sigui superior a 60 dBA.  

S’instal∙larà a més una xarxa per alimentar les BIE’s. Serà necessària la instal∙lació d’un grup 
hidràulic, ja que la pressió de xarxa no garanteix la pressió de funcionalment necessària a les 
BIE’s. 

Es  disposen  extintors  d’armari,  per  tal  de  que  la  distància  des  de  qualsevol  origen 
d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres i a les zones de risc especial. 

Es  dota  a  l’edifici  d’un  enllumenat  d’emergència  que,  en  cas  de  fallida  de  l’enllumenat 
normal, subministri la il∙luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris.  

Per  a  la  protecció  i  seguretat,  es  preveu  un  sistema  de  detectors  volumètrics  interiors, 
repartits de forma que detectin el moviment de persones no autoritzades, un cop activat el 
sistema d’alarma.  

URBANITZACIÓ 

L’acabat  del pati de les zones no pavimentades serà de sauló. La pista  i els porxos exteriors, 
seran  amb  solera de  formigó.  La  tanca perimetral  serà del  tipus barra o  relliga, muntada 
sobre muret de formigó. 
El menjador  disposarà  d’una  prolongació  del  seu  espai  sobre  el  pati  situat  a  nord,  amb 
recolzament de plantació d’arbres. “ 
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4.6 Iniciatives de conservació de l’energia i comentaris.  

La adient disposició de l’edifici en un eix est‐oest, permet l’aprofitament de la radiació solar 
en el pla sud en tota la longitud de l’edifici, evita la exposició solar a l’est i limita només a les 
estances necessàries la insolació a l’oest, especialment molesta en les tardes d’estiu.  

Tot  i  això,  no  presenta  de moltes obertures  al  sud  per  limitar  els  guanys  solars  a  l’estiu, 
doncs no hi ha protecció solar de la façana però, l’acabat d’aquesta, de formigó prefabricat 
de perfecta planor pintada de blanc clar, reflexa el 80% de la radiació solar incident. A més, 
les finestres tenen instal∙lades proteccions solars fixes amb malla deployee de retícula gran a 
mode de lamel∙les inclinades precisament per evitar el ingrés de radiació solar en els mesos 
més càlids però, permetent que penetri en els mesos més freds.  

La façana prefabricada garanteix gran estanquitat al pas de l’aire limitant molt la d’infiltració 
doncs,  tots  els  trobaments  i  juntes  queden  perfectament  segellades  amb  màstic  de 
poliuretà. Ara bé,  l’estructura prefabricada queda a  la  intempèrie especialment en alguns 
punts de  la planta baixa, a més sense segellar  les unions entre diferents elements. Aquesta 
decisió,  fonamentada  en  criteris  estètics  suposa  un  impacte  en  les  pèrdues  de  l’edifici 
degudes a ponts tèrmics i infiltracions d’aire.  

Les aules es troben orientades al nord. Disposen de grans obertures que permeten el màxim 
aprofitament  de  la  llum  natural.  És  ben  conegut  que  ja  els  grecs  orientaven  les  seves 
biblioteques al nord doncs és a on es rep  la  llum de major qualitat per  la  lectura, sense els 
indesitjats  reflexes  provocats  pels  rajos  de  sol.  L’inconvenient  de  tenir  grans  finestrals  al 
nord són  les grans pèrdues de calor, si afegim que algunes de  les finestres són corredisses 
per  guanyar  espai  d’aula,  tenim  grans  obertures  sense  guanys  solars  i  infiltracions  d’aire 
altes en comparació a finestres batents.  

La  orientació  en  un  eix  est‐oest  i  la  disposició  amb  un  corredor  central  amb múltiples 
obertures  a  ambdós  costats, permeten  la  ventilació natural  creuada direcció nord‐sud.  La 
fusteria  interior  de  les  aules  disposa  d’una  petita  finestra  incorporada  precisament  per 
aquest motiu.  

El centre disposa de sistema de ventilació mecànica amb recuperador de calor composat per 
tres unitats de tractament d’aire UTA amb recuperador de calor de l’aire d’extracció i bateria 
d’aigua calenta de preescalfament de l’aire d’admissió.  

Segons la normativa municipal, el 60% de les necessitats d’ACS s’han de cobrir amb sistemes 
actius d’energia solar tèrmica a baixa temperatura. El centre disposa d’una instal∙lació solar 
composta de 3 captadors que sumen 6,96 m2 de superfície capaços de produir 5117 kWh, 
un 63,77% de la demanda anual de 8024 kWh. El sistema serveix també de recolzament del 
sistema de calefacció compost per una caldera de baixa temperatura de gas natural, tubs de 
distribució  d’acer  negre  en  passadissos,  multicapa  en  interior  de  les  estances  i  punts 
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terminals de radiadors convectius. Els radiadors convectius combinen bé amb el sistema de 
ventilació amb recuperadors, doncs afavoreixen el moviment de l’aire.  

La normativa del municipi  també  exigeix  l’aprofitament de  les  aigües  grises per  a  edificis 
d’equipaments que disposin de dutxes. En aquest cas  les dutxes són testimonials doncs, el 
centre no disposa de gimnàs i les úniques dutxes són les previstes per al personal de neteja i 
serveis. Tot i això, el centre disposa de sistema d’aprofitament d’aigües grises procedents de 
les  rentamans  dels  lavabos  per  utilitzar‐les  a  les  descàrregues  dels WC  un  cop  filtrades  i 
depurades.  

A la façana nord, s’han enjardinat els patis de sauló amb alguns arbres i heures als murs, al 
pati sud el centre disposa d’una àmplia zona amb arbres  i heures als murs. Aquests coixins 
de  vegetació permeten  refrescar  l’ambient a  l’estiu per  la evaporació  vegetal  i millorar  la 
qualitat de  l’aire, a més als mesos més freds permeten que la radiació solar pugui penetrar 
en la cara sud a través seu doncs, les varietats escollides son caducifòlies. Aquestes masses 
vegetals formen a més una barrera acústica.  

4.7 Enquestes sobre condicions de confort intern amb usuaris:  

Abans  de  començar  aquest  projecte  es  va  creure  oportú  entrevistar  al  responsable  del 
centre en aquest cas el secretari, amb ple coneixement del funcionament del centre.  

Respecte a les condicions de confort a l’edifici va destacar els següents punts a millorar:  

‐ Pèrdues de calor als accessos de  l’edifici: excepte el de  la porta principal, composta 
per un conjunt de dos portes dobles i un petit vestíbul que crea un coixí tèrmic entre 
l’interior i l’exterior i esmorteeix les pèrdues de calor, la resta de portes de sortida al 
pati  des  dels  vestíbuls  interiors  i  passadissos  estan  compostos  de  portes  simples. 
Aquest fet provoca que a l’hora de l’esbarjo quan els alumnes surten al pati, l’escalfor 
acumulada es perd ràpidament doncs la porta queda oberta mentre tots els alumnes 
surten al pati.  

‐ Aire d’impulsió de  la ventilació mecànica: en els mesos més  freds,  l’aire procedent 
d’impulsió,  tot  i  disposar  de  recuperador  de  calor  i  bateria  d’aigua  calenta  per 
escalfament, arriba a una temperatura inconfortablement freda.  

En canvi, com a punt positiu a destacar, la protecció solar amb malla deployee és efectiva a 
l’estiu  i  permet  que  les  estances  al  sud  es mantinguin  a  una  temperatura  confortable  a 
l’evitar els guanys solar.  

4.8 Estudi condicions internes:  

En aquest apartat s’estudien  les condicions d’ocupació, temps de permanència  i períodes,  i 
activitats desenvolupades a cada local.  

‐ Càlcul d’ocupació de locals:  
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El SES Cardedeu és un centre docent regulat per la LOGSE (Llei orgànica d’ordenació general 
del  sistema  educatiu).  El  SES  Cardedeu  compte  amb  un  total  de  12  classes  d’ESO  i  els 
corresponents laboratoris, aules d’audiovisual, aules taller. Com especifica la mateixa LOGSE 
el nombre d’alumnes que pot tenir una aula d’ESO és de 30 alumnes. 

Així  doncs  el  nombre  d’alumnes màxim  que  pot  tenir  el  centre  SES  Cardedeu  en  la  seva 
primera fase serà de: 12 classes x 30 alumnes = 360 alumnes 

A  aquest  número  d’ocupants  s’ha  de  sumar  el  nombre  de mestres,  personal  de  servei  i 
personal d’administració.   360 alumnes + 65 personal = 425 persones 

A continuació es presenta la taula de resum de l’ocupació de les sales: 

Planta Baixa  Planta primera Planta segona 
Sala  Ocupació  Sala Ocupació Sala Ocupació
WC adaptat  0  Aula ESO 30 Aula ESO 30 
AMPA  0  Aula ESO 30 Aula ESO 30 
Biblioteca  0  Aula ESO 30 Aula ESO 30 
Despatx Extern  2  Aula ESO 30 Aula ESO 30 
Consergeria  3  Aula ESO 30 Aula ESO 30 
Porxo  0  Aula ESO 30 Aula ESO 30 
Menjador  0  Aula Música 0 Aula  0 
Catering  0  Aula Plàstica 0 Aula  At.  0 
WC vestidor  0  Aula  0 Aula  At.  0 
Magatzem  0  Magatzem 0 Laboratori  0 
Escombraries  0  Passadís 0 Passadís 0 
Comptadors  0  Associació  6 Magatzem  0 
Instal∙lacions  0  Escales 0 Tutories 2 
Local Tècnic  0  Departament 6 Escales 0 
WC vestidor  0  Escales 0 Departament  6 
Aula taller  0  Ascensor 0 Escales 0 
Sala professors  12  Sala Neteja 0 Ascensor 0 
WC professor  0  WC adaptat 0 Sala Neteja  0 
Magatzem  0  WC alumnes 0 WC alumnes  0 
Cap estudis  2  Departament 6 WC adaptat  0 
Secretari  2  Magatzem 0 Departament  6 
Director  3  WC alumnes 0 Tutories 2 
Secretaria  6  WC alumnes  0 
Escales  0  Escales 0 
Escales  0   
Passadís  0   
Ascensor  0   
Sala Neteja  0   
WC alumnes  0   
WC adaptat  0   
WC alumnes  0   
Escales  0   
Total  31  Total 198 Total 196 
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Taula 4.5: Ocupació de les sales. 

Pel càlcul d’ocupació total de l’edifici de nova construcció s’han considerat zones d’ocupació 
nul∙les  les  zones  d’ocupació  ocasional  i  zones  accessibles  únicament  a  efectes  de 
manteniment (sala de màquines, locals per material de neteja, lavabos). 

‐ Temps d’ocupació:  

El  període  lectiu  va  des  de  principis  de  setembre  (professors)  i mitjans  de  setembre  els 
alumnes  i  acaba  a  finals  de  juny  per  als  alumnes  i  professors  i  personal  d’administració 
romanen  fins  a  finals de  juliol.  Les parades per  vacances habituals  són  al Nadal,  setmana 
santa i setmana blanca.  

Tot i que el període lectiu i de vacances pot variar, no canviarà substancialment.  

‐ Temps de permanència:  

Aquest  paràmetre  pot modificar‐se  d’un  curs  a  un  altre  com  es  dona  el  cas.  En  el  curs 
2011/2012 l’horari lectiu era de 8:30 a 14:00 h al matí i tres tardes de 15:30 a 17:30 h. Per al 
curs 2012‐2013  l’horari és de 8  a 14:30 h només  al matí.  Les  feines de neteja es duen  a 
terme a les tardes habitualment.  

El canvi en els horaris pot fer canviar les solucions per garantir les condicions de confort. En 
principi, quantes menys hores de permanència menys demanda energètica, encara que  si 
avancéssim molt  l’hora d’entrada trobaríem condicions més extremes als mesos més freds. 
En  canvi, no  fer  classe a  la  tarda evita  les hores de major  calor a  l’estiu. Aquest  canvi en 
l’horari lectiu pot ser reversible i canviar segons els interessos del centre o de l’administració 
per canvis regulatoris, etc. No el podem considerar un criteri definitiu.  

‐ Tipus activitats desenvolupades:  

Les activitats que duen a terme els ocupant es poden classificar per  l’activitat metabòlica o 
cost  energètic del  treball que  estan desenvolupant  segons  la  taula de metabolisme de  la 
ASHRAE  (American  Society  of  Heating,  Refrigerating  and  Air‐Conditioning  Engineers).  El 
metabolisme  s’expressa  en  una  unitat  denominada  met,  definida  com  a  58W/m2  o 
50Kcal/m2 h (per a una persona promig correspon a un metabolisme de 100 W) i representa 
el calor produït per una persona en activitat sedentària. Així un alumne assegut quiet tindria 
un cost energètic de 1 met. Si aquest alumne assentat dugués a terme alguna activitat com 
escriure  o  llegir,  aquesta  activitat  suposaria  de  1,1  a  1,3 met.  El  professor  impartint  una 
classe estaria desenvolupant un treball de 1,6 met. En aquest cas s’estudiaran les condicions 
de confort per a una activitat de 1 met.  

4.9 Estudis energètics:  

Per  tal  de  avaluar  el  comportament  energètic  de  l’edifici,  s’ha  introduït  la  definició 
geomètrica  i  constructiva de  l’edifici per  a  la  zona  climàtica de Cardedeu en el Programa 
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LIDER. Aquest punt és molt important, doncs els elements de caràcter passiu com obertures, 
proteccions fixes o mòbils queden definides, condicionant la demanda resultant.  

Segons els resultats obtinguts l’edifici acompleix la reglamentació establerta en el codi tècnic 
en el seu document bàsic HE1.  

 
Calefacció  Refrigeració

% de la demanda de referència  78,2  80,4 
Proporció relativa calefacció refrigeració  66,1  33,9 

Taula 4.6: Resultats LIDER 

Un cop definit l’edifici, es pot introduir en el programa CALENER, a on es defineixen els 
sistemes actius de producció de aigua calenta i punts de consum així com els sistemes de 
climatització i equips emissors terminals per a cada espai.  

El programa permet obtindre l’etiqueta energètica per a l’edifici segons els paràmetres que 
indica el RD 47/2007.  

 

Figura 4.4: Etiqueta energètica de l’edifici actual. 

 
Classe  kWh/m2  kWh/any 

Demanda calefacció  C  24,2  61.951,7 
Demanda calefacció  C  11,8  30.459,6 
  Classe  kgCO2/m2  kgCO2/any 
Emissions CO2 calefacció  B  5,0  12.906,6 
Emissions CO2 refrigeració  A  0,0  0,0 
Emissions CO2 ACS  A  0,3  774,4 
Emissions CO2 il∙luminació  C  7,2  18.585,5 
Emissions CO2 Totals  B  12,5  32.266,5 
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Taula 4.7: Taula resultat CALENER. 

Els informes complets es poden revisar en l’annex 2.  

5. Projecte de rehabilitació energètica:  

Abans de proposar cap actuació, caldrà estudiar quines estratègies són més eficaces per a 
l’edifici.  

5.1 Determinació d’estratègies bioclimàtiques:  

La relació de les dades climàtiques ens permet, mitjançant un mètode gràfic, que l’arquitecte 
o  enginyer  pugui  establir,  per  una  localitat  determinada,  quines  estratègies  generals  i 
particulars de disseny de  l’edifici permetran assolir un màxim confort  intern amb un mínim 
de cost d’energies convencionals.  

Les dades referents al clima de Cardedeu s’han extret de la web del Servei de Meteorològic 
de Catalunya (Meteocat) concretament, d’un informe sobre el clima del Vallès Oriental amb 
dades estadístiques del període 1971‐2000. Aquestes dades estadístiques, amb un període 
de mesura de 30 anys, són de gran valor justament per  l’amplitud del període, però no fan 
referència  al  vent  i  a  la  humitat  relativa.  Donada  la  importància  d’aquestes  dades, 
especialment  les  referents a  la humitat  relativa per  l’estudi del confort basat en els àbacs 
psicromètrics,  s’ha  sol∙licitat  les mateixes  al Meteocat  amb  un  període  de mesura  de  10 
anys, considerat suficient per que tinguin valor estadístic, especialment per a  la realització 
d’aquest projecte.  

Les dades d’humitat relativa  finalment aportades pel Meteocat  fan referència a  la propera 
estació  automàtica  de  Parets  del Vallès,  doncs  no  disposen  d’estació  a  Cardedeu.  A més 
aquesta estació es de recent creació i només es disposen les mesures des del novembre de 
2008.  Tot  i  no  tenir  el  període  de  10  desitjat  ni  ser  de  la  població  estudi,  es  consideren 
vàlides de cara a  l’estudi climàtic de Cardedeu. Les dades obtingudes es troben en  la taula 
5.1:  
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Temperat. 
Mitjana 

Temperatura 
màxima mitjana 

Temperatura 
mínima mitjana 

Humitat relativa 
mitjana  

Humitat relativa 
màxima mitjana  

Humitat relativa 
mínima mitjana 

Gen  7,20  12,50  1,90  73,50  89,67  46,75 

Feb  8,70  14,40  2,90  66,25  86,67  37,75 

Mar  10,70  16,70  4,60  65,25  86,67  37,00 

Abr  12,60  18,50  6,60  65,50  86,33  37,75 

Maig  16,40  22,20  10,50  62,25  86,00  35,00 

Jun  20,20  26,00  14,30  60,00  82,00  35,75 

Jul  23,60  29,90  17,20  60,50  80,50  37,50 

Ago  23,50  29,50  17,60  62,00  82,67  37,00 

Set  20,20  25,70  14,70  67,00  86,00  41,00 

Oct  15,60  20,80  10,40  68,33  87,00  40,67 

Nov  10,60  15,60  5,60  73,50  89,67  47,00 

Des  8,00  12,90  3,10  72,00  88,67  46,50 

Taula 5.1: Resum temperatura i humitat 

Les dades d’aquest a taula ens permeten l’estudi del confort termo‐higromètric a la localitat 
de  Cardedeu.  Aquest  estudi  ens  permetrà  definir  les  pautes  de  disseny  bioclimàtic  a 
considerar.  

El  recull  de  les  totes  les  dades  climàtiques,  els  comentaris  al  clima,  les  temperatures  i 
humitats  horàries  i  les  figures  amb  les  corbes  de  temperatures  i  humitats,  es  possible 
consultar‐les a l’annex 3.  

5.1.1 Mètode de Givoni 

En una primera etapa d’aquest anàlisi es determina, mitjançant el diagrama psicromètric, les 
possibilitats  de  dur  els  diferents  punts  de  temperatura  i  humitat  característics  d’un 
determinat clima a  la zona de confort. Doncs  tots els elements climàtics que caracteritzen 
una massa d’aire es relacionen entre sí en el diagrama psicromètric.  

En  el  diagrama  es  delimiten  les  zones  que  segons  les  característiques  de  humitat  i 
temperatura indiquen la conveniència d’utilitzar una determinada estratègia de disseny en el 
projecte. Per a  la construcció de  la zonificació bioclimàtica per a  les diferents estacions es 
segueix  l’aportació  de  diversos  autors  (Givoni,  1976),  tots  basant‐se  en  el  diagrama 
psicromètric.  Per  aclarir  de  quines  estratègies  estem  parlant  es  presenta  el  diagrama 
psicromètric base per a una localitat propera al nivell del mar en la figura 5.1.  

Figura 5.1: Diagrama de Givoni per a una localitat propera al nivell del mar 
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En  la  figura anterior estan grafiats: el diagrama psicromètric per a  localitats sobre el nivell 
del mar de 0 m.,  superposant el diagrama psicromètric amb  zonificació d’estratègies  i 12 
línies,  compostes per dos  segments  cadascuna, que  corresponen amb els dotze mesos de 
l’any seguint la següent correspondència:  

‐ Els  valors  de  temperatura  mitjana  màxima  amb  els  d’humitat  relativa  mitjana 
mínima.  

‐ Els valors de temperatura mitjana amb els d’humitat relativa mitjana.  
‐ Els  valors  de  temperatura  mitjana  mínima  amb  els  d’humitat  relativa  mitjana 

màxima.  

La figura anterior permet calcular els valors percentuals de cada estratègia, sent les de major 
valor,  les  estratègies  de  disseny  bioclimàtic  recomanades  d’aplicar  per  aproximar  les 
condicions interiors de l’edifici a les de confort.  

La taula base del diagrama psicromètric a nivell del mar així com la zonificació d’estratègies 
per a aquesta situació es poden consultar a l’annex 4.  

Es crea una  taula de doble entrada, en  les  files s’ubicaran els mesos  i en  les columnes  les 
estratègies en les quals hi hagi qualsevol porció de segment. Per a calcular el percentatge de 
cada estratègia s’ha d’anotar la mesura en cm. de la porció de segment  corresponent a cada 
mes amb cada una de les estratègies considerades.  

El resultat és el següent:  

Mes 

ESTRATÈGIES BIOCLIMÀTIQUES  TOTAL 
MENSUAL 

2  3  4  5  6  7  8  9  1  17  13  14  15 

Gener   0,95  0,85  0,8  0,85  0,8  0,65                       4,9 

Febrer  0,5  0,85  0,8  0,85  0,8  0,8  0,6                    5,2 

Març     0,55  0,8  0,85  0,8  0,8  1,65                    5,45 

Abril        0,45  0,85  0,8  0,8  2,4  0,1                 5,4 

Maig              0,35  0,8  2,35  1,2  0,6              5,3 

Juny                    1,8  0,95  1,7  0,9           5,35 

Juliol                    0,5  0,8  1,5  0,7  1,1  0,7  0,45  5,75 

Agost                    0,3  0,75  1,5  0,6  1,1  0,75  0,25  5,25 

Setembre                    1,6  0,85  1,7  0,9           5,05 

Octubre              0,4  0,8  2,4  1,2                 4,8 

Novembre      0,1  0,8  0,85  0,8  0,8  1,15                    4,5 

Desembre   0,4  0,85  0,8  0,85  0,8  0,75                       4,45 

TOTAL ANY  1,85  3,2  4,45  5,1  5,55  6,2  14,75  5,85  7  3,1  2,2  1,45  0,7  61,4 

PERCENTATGE  3,01%  5,21%  7,25%  8,31%  9,04% 10,10% 24,02% 9,53% 11,40% 5,05% 3,58%  2,36%  1,14% 100,00% 

Taula 5.2: Estratègies bioclimàtiques. 

Segons l’estudi gràfic amb el diagrama psicromètric, les estratègies de disseny bioclimàtic a 
adoptar són: 
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‐ Estratègies d’hivern:  
o Estratègia 8  (24,02%): Calefacció  solar passiva amb guanys de  radiació solar 

sobre el pla sud en el mes més fred de 2500 W/m2.  
o Estratègia 7  (10,10%): Calefacció  solar passiva amb guanys de  radiació solar 

sobre el pla sud en el mes més fred de 3000 W/m2.  
o Estratègia  9  (9,53%):  Calefacció  solar  passiva  amb  guanys  de  radiació  solar 

sobre el pla sud en el mes més fred de 2000 W/m2 i inèrcia tèrmica. 
‐ Estratègies d’estiu:  

o Estratègia  17  (5,05%):  Inèrcia  tèrmica,  ventilació  natural,  refredament 
evaporatiu directe e indirecte.  

o Estratègia  13  (3,58%):  Inèrcia  tèrmica,  ventilació  natural,  refredament 
evaporatiu indirecte.  

Donat  que  l’edifici  no  s’utilitza  durant  el mes  d’agost  i  al mes  de  juliol  l’activitat  queda 
reduïda al personal docent i neteja durant un període de tres setmanes, es calcularan de nou 
les  estratègies  de major  pes  en  el  cas  de  no  considerar  el mes  d’agost  en  el  càlcul  i  no 
considerar  els  mesos  de  juliol  ni  agost,  amb  la  finalitat  d’ajustar  les  estratègies  més 
apropiades quan l’edifici està en ple funcionament.  

 

Mes 

ESTRATÈGIES BIOCLIMÀTIQUES (sense mes d'agost) 
TOTAL 

MENSUAL2  3  4  5  6  7  8  9  1  17  13  14  15 

Gener   0,95  0,85  0,8  0,85  0,8  0,65                       4,9 

Febrer  0,5  0,85  0,8  0,85  0,8  0,8  0,6                    5,2 

Març     0,55  0,8  0,85  0,8  0,8  1,65                    5,45 

Abril        0,45  0,85  0,8  0,8  2,4  0,1                 5,4 

Maig              0,35  0,8  2,35  1,2  0,6              5,3 

Juny                    1,8  0,95  1,7  0,9           5,35 

Juliol                    0,5  0,8  1,5  0,7  1,1  0,7  0,45  5,75 

Setembre                    1,6  0,85  1,7  0,9           5,05 

Octubre              0,4  0,8  2,4  1,2                 4,8 

Novembre      0,1  0,8  0,85  0,8  0,8  1,15                    4,5 

Desembre   0,4  0,85  0,8  0,85  0,8  0,75                       4,45 

TOTAL ANY  1,85  3,2  4,45  5,1  5,55  6,2  14,45  5,1  5,5  2,5  1,1  0,7  0,45  56,15 

PERCENTATGE  3,29%  5,70%  7,93%  9,08%  9,88%  11,04% 25,73% 9,08% 9,80% 4,45%  1,96%  1,25%  0,80% 100,00% 

Taula 5.3: Estratègies bioclimàtiques sense el mes d’agost. 
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Mes 

ESTRATÈGIES BIOCLIMÀTIQUES (sense mesos de juliol i agost) 
TOTAL 

MENSUAL2  3  4  5  6  7  8  9  1  17  13  14  15 

Gener   0,95  0,85  0,8  0,85  0,8  0,65                       4,9 

Febrer  0,5  0,85  0,8  0,85  0,8  0,8  0,6                    5,2 

Març     0,55  0,8  0,85  0,8  0,8  1,65                    5,45 

Abril        0,45  0,85  0,8  0,8  2,4  0,1                 5,4 

Maig              0,35  0,8  2,35  1,2  0,6              5,3 

Juny                    1,8  0,95  1,7  0,9           5,35 

Setembre                    1,6  0,85  1,7  0,9           5,05 

Octubre              0,4  0,8  2,4  1,2                 4,8 

Novembre      0,1  0,8  0,85  0,8  0,8  1,15                    4,5 

Desembre   0,4  0,85  0,8  0,85  0,8  0,75                       4,45 

TOTAL ANY  1,85  3,2  4,45  5,1  5,55  6,2  13,95  4,3  4  1,8  0  0  0  50,4 

PERCENTATGE  3,67%  6,35%  8,83%  10,12% 11,01% 12,30% 27,68% 8,53% 7,94% 3,57%  0,00%  0,00%  0,00% 100,00% 

Taula 5.4: Estratègies bioclimàtiques sense el mes de juliol i agost. 

Donats  els  nous  càlculs  sense  considerar  els  mesos  de  juliol  i  agost,  obtenim  resultats 
similars  que  en  la  primera  taula  i  la  segona  sense  el  juliol  però,  sempre  donant  més 
importància a les estratègies d’hivern, doncs són les que haurien de tenir un major pes en el 
disseny bioclimàtic:  

‐ Estratègies d’hivern:  
o Estratègia 8  (27,68%): Calefacció  solar passiva amb guanys de  radiació solar 

sobre el pla sud en el mes més fred de 2500 W/m2.  
o Estratègia 7  (12,30%): Calefacció  solar passiva amb guanys de  radiació solar 

sobre el pla sud en el mes més fred de 3000 W/m2.  
o Estratègia 6  (11,01%): Calefacció  solar passiva amb guanys de  radiació solar 

sobre el pla sud en el mes més fred de 3500 W/m2. 
o Estratègia 5  (10,12%): Calefacció  solar passiva amb guanys de  radiació solar 

sobre el pla sud en el mes més fred de 4000 W/m2. 
‐ Estratègies d’estiu:  

o Estratègia 17 (%): Inèrcia tèrmica, ventilació natural, refredament evaporatiu 
directe e indirecte.  
 

5.1.2 Altres mètodes d’anàlisi:  

Hi ha alternatives al mètode de Givoni, Olgyay proposa un mètode similar però basat en el 
seu diagrama. Els  resultats, que es poden  consultar en  l’annex 4,  són molt  similars als de 
Givoni però amb un caràcter més general.  

El mètode de Mahoney permet trobar pautes característiques per a climes temperat‐humit o 
càlid‐sec,  havent  d’adequar‐se  el  seu  us  per  a  climes  compostos  (Mahoney,  1997).  Els 
comentaris  de  les  recomanacions  es  mostren  en  l’annex  corresponent,  però  no  són 
essencials per a justificar la elecció dels sistemes escollits.  
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5.1.3 Conclusions de l’estudi bioclimàtic:  

L’estudi  de  les  estratègies  bioclimàtiques més  adients  per  al  clima  de  Cardedeu  permet 
definir  les  actuacions  amb més  coneixement  de  causa,  però  seleccionar  les  alternatives 
segons la viabilitat de dur‐les a terme en un edifici acabat i intentant adaptar‐les als sistemes 
ja existents.  

5.2 Alternatives de microgeneració energètica  

Atenent a les estratègies, a les recomanacions i configuració actual de l’edifici, es proposen 
les següents alternatives de microgeneració energètica.  

5.2.1 Energia geotèrmica 

Els àmbits d’utilització en l’edifici serien dos 

‐ Sistemes  terra‐aigua:  fan  servir  l’aigua  com  a  fluid  d’intercanvi  de  calor  amb  el 
terreny la  que proporciona una bona acumulació de calor però, necessita descendir 
a  grans  profunditats  per  obtindre  bon  rendiment  encara  que  assoleix  altes 
temperatures. Es pot fer servir per a generació ACS i calefacció.  

‐ Sistemes  terra‐aire:  fan servir  l’aire com a  fluid caloportador, el que permet assolir 
les temperatures de treball del fluid només amb l’energia d’intercanvi amb les capes 
superficials del terreny. S’aplica per tractar tèrmicament l’aire de ventilació.  
 

5.2.2 Justificació del sistema geotèrmic escollit:  

Donada que la inversió en geotèrmia a gran profunditat és elevada i a l’edifici ja existeix un 
sistema  de  calefacció  per  gas  i  producció  d’ACS  per mitjà  de  energia  tèrmica  solar,  es 
descarta aquesta alternativa.  

En canvi, la geotèrmia terra‐aire és un sistema de baixa tecnologia amb un cost relativament 
reduït que pot permetre tractar l’aire de renovació de la ventilació mecànica.  

Aquest sistema anomenat pou canadenc  (en climes  freds) o pou provençal  (la versió per a 
climes càlids) es basa en que la temperatura del terreny a uns 10 m de profunditat coincideix 
amb  la  temperatura mitjana  anual  de  cada  lloc  segons  Kusuda,  en  el  cas  de  Cardedeu 
aquesta  temperatura  ronda els 15ºC, d’aquesta manera en un  clima  com el de Cardedeu 
sotmès  a  fortes  oscil∙lacions  tèrmiques  entre  els  períodes  estacionals,  el  potencial  teòric 
d’aprofitament energètic de la estabilitat tèrmica del terreny és molt elevat.  

Amb  aquest  sistema  aconseguim  que  l’aire  de  renovació  de  les  UTA  es  trobi  a  una 
temperatura més  alta  als mesos  d’hivern,  i  a  l’estiu  amorteix  les  elevades  temperatures 
exteriors a més de dotar‐li de certa humitat depenent del tipus conducció subterrània que 
fem servir.  

Avantatges del sistema:  
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‐ Es complementa perfectament amb el sistema de ventilació existent al centre.  
‐ És relativament econòmic en comparació amb altres solucions tecnològicament més 

avançades, amb poc manteniment degut al caràcter poc corrosiu de  l’aire sobre  les 
conduccions.  

‐ És neutra en emissions de CO2 doncs es  suposa que  la massa  tèrmica del  terreny 
absorbeix sense problemes l’energia d’intercanvi amb l’aire exterior.  

Desavantatges del sistema:  

‐ Requereix de molta superfície de terreny per encabir la xarxa de conductes enterrats. 
Tot  i que generalment convé situar aquest sistema sota  la fonamentació de  l’edifici, 
en aquest cas es disposa d’un gran pati enjardinat a on poder‐lo situar.  

‐ Contaminació  de  l’aire:  s’ha  d’anar  amb  compte  amb  la  correcta  evacuació  de  les 
aigües  que  puguin  arribar  a  tubs  enterrats,  doncs  poden  afavorir  condicions 
insalubres per a l’aire com són fongs, bacteris o insectes. També cal anar amb molta 
cura  al  situar  les  boques  d’admissió  del  sistema,  sempre  situant‐lo  en  zones 
envoltades de vegetació ombrejades  i evitant zones amb  risc de patir emissions no 
desitjables com fums de cotxes o altres contaminants.  
 

5.2.3 Calefacció solar passiva:   

Podem  classificar  les  alternatives de  calefacció passiva  segons  la  forma en que  la  capten, 
distribueixen i emmagatzemen l’energia:  

‐ Guany directe: es produeix a través de finestres, sostres o murs translúcids difusors, 
sempre amb un correcte disseny de finestres i obertures amb proteccions solars per 
evitar els guanys a l’estiu.  

‐ Hivernacle: és un tipus de guany directe però té les seves particularitats. Es basa en la 
transparència selectiva del vidre transformant‐se en una trampa solar, ja que permet 
passar  casi  tota  la  radiació  incident,  però  no  la  d’ona  llarga  que  emeten  murs, 
sostres, etc, calefactant així un gran coixí d’aire. Es poden classificar segons  la seva 
situació: adossats, en sostre o en sostre amb circulació forçada.  

‐ Termo‐emmagatzemament: son els sistemes més emprats en arquitectura vernacla 
per compensar les alternances climàtiques exteriors. En aquests sistemes el col∙lector 
i difusor de calor són el mateix element d’elevada inèrcia tèrmica i fan les funcions de 
mur o coberta amb característiques portants o no, també poden incorporar un panell 
transparent exterior amb la finalitat de disminuir les pèrdues per convecció i radiació. 
Hi ha diversos tipus: en paret, en sostre, amb trampa solar i mur i amb trampa solar i 
bidons d’aigua.  

‐ Termocirculació  o  gir  convectiu:  són  els  sistemes  més  novedosos,  comunament 
utilitzada  en  equips  de  producció  d’ACS  amb  panells  solars  tèrmics.  Es  basa  en  el 
principi  físic  del  desplaçament  real  de  parts  calentes  i  fredes  d’un  cos  degut  a  la 
diferent densitat de porcions pròximes d’un fluid determinat. Hi ha diversos sistemes 



La rehabilitació energètica  33
 

passius  que  utilitzen  l’aire  com  a  fluid:  termo  circulació  en  terra  on  l’energia 
acumulada s’emmagatzema en un llit de grava o aigua, termo circulació en sostre, o 
amb doble capa d’envoltant com seria el mur Trombe que combina la convecció amb 
la  inèrcia mur massís, mur  parietodinàmic  o  panells  termosifònics  d’aire  o  altres 
sistemes com el de Barra‐Constantini que a més acumula la calor en la massa tèrmica 
del edifici.  
 

5.2.4 Justificació del sistema de calefacció solar passiva escollit:  

El més adient per a  l’edifici podria  ser una  solució basada en panells  solars  termosifònics 
d’aire adossats a les façanes dels patis sud, amb circulació independent per a cada planta i a 
més, un hivernacle al porxo de comunicació amb el pati pel costat sud de planta baixa.  

Avantatges del sistema:  

‐ És un sistema senzill i econòmic al ser de una solució de baixa tecnologia.  
‐ Reforça el sistema de convectors i emissors d’aire del centre.  
‐ El sistema escollit és de ràpida resposta com es detallarà més endavant.  
‐ Es pot adaptar perfectament a les obertures dels patis sud situats entre els tres blocs 

que conformen el centre. Situant el hivernacle en  la entrada al pati sud, es crea un 
vestíbul entre l’interior i l’exterior que fa de coixí tèrmic evitant les enormes pèrdues 
tèrmiques especialment al hivern. Aquest espai intermedi generat pot fer la funció de 
porxo  calefactat  en  dies  de  pluja,  doncs  el  centre  no  disposa  de  gaires  espais 
exteriors  

‐ No genera emissions de CO2 doncs la circulació es produeix per termosifó. .  

Desavantatges del sistema:  

‐ A  l’estiu presenta el problema de  l’escalfament excessiu, que es pot solucionar amb 
proteccions solars adients.  

‐ Al  hivern  també  pot  presentar  problemes  de  sobreescalfament  puntual,  pel  que 
s’hauran de preveure sistemes d’evacuació de l’aire.  
 

5.2.5 Refrigeració natural:  

Normalment  les mètodes més eficaços de  refredament es basen en  la prevenció de calor, 
sigui  per  reducció  dels  guanys  de  calor  per  obertures  o  de  l’envoltant,  mitjançant 
proteccions  solars,  correcta  elecció  dels  materials  i  color  de  la  envoltant,  també 
l’aprofitament dels vents  locals per ventilació natural, o ventilació mecànica. Hi ha d’altres 
sistemes  passius  de  refredament  que milloren  el  comportament  de  l’edifici  en  estacions 
càlides, sense l’ús de fonts d’energia convencionals. Podem classificar els diferents sistemes:  

‐ Refredament per ventilació natural: pot produir‐se per mitjà dels següents mètodes:  
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o Ventilació  creuada:  considerada  en  el  projecte  i  comentada  en  apartats 
anteriors.  

o Ventilació per efecte xemeneia: quan la temperatura de l’aire en l’exterior és 
més baixa que en  l’interior, es crea una diferència entre  les seves densitats  i 
un gradient de pressions, generant un moviment de  l’aire per efecte tèrmic. 
L’aire calent al ser més lleuger ascendeix i s’estratifica en la part superior del 
local,  si  allà  es  col∙loquen  obertures  de  sortida  es  pot  evacuar  aquest  aire 
permetent que ingressi l’aire més fresc per les finestres inferiors del local.  

o Xemeneia  solar:  per  reforçar  la  ventilació  per  efecte  xemeneia,  es  pot  fer 
servir xemeneia o cambra solar el qual posseeix una cara orientada al sud  i 
pintada  de  color  fosc,  que  es  escalfada  per  captació  directa  de  la  radiació 
solar, aconseguint d’aquesta manera una major succió de l’aire interior.  

o Torres de vent: son dispositius per captar els vents e  introduir‐los per mitjà 
d’obertures  a  la  part  inferior  del  local.  Es  adient  per  localitats  amb 
disponibilitat  de  vents  en  èpoques  caloroses.  Grans  exemples  d’aquests 
captadors  de  vent  es  troben  al  desert  iranià,  zona  amb  constants  vents 
tèrmics  i  calor  extrem.  En  aquestes  palaus  iranians  medievals  el  vent  es 
condueix a canals d’aigua subterranis, els qanats, aconseguint refredar  l’aire 
per evaporació  i convecció.  

o Refredament per terra: ja comentat anteriorment en l’apartat de geotèrmia.  
‐ Refredament evaporatiu:  

o Directe: es aquest sistema l’aire es humidificat, amb el que s’aconsegueix una 
disminució  de  la  temperatura  degut  al  calor  absorbit  al  produir‐se  la 
evaporació  de  l’aigua,  sent  introduït  directament  dins  l’edifici.  La  seva 
efectivitat  dependrà  de  que  hi  hagi  vents  constants  i  humitats  ambientals 
baixes,  doncs  amb  altes  humitats  exteriors  el  sistema  perd  eficàcia.  Per 
aconseguir  aquest  efecte  es  pot  passar  l’aire  a  través  de  fonts,  estanys, 
aspersors, teles humitejades o vegetació.  
Torres  evaporatives:  són  sistemes  de  refredament  evaporatiu  directe  que 
consisteixen  en  captar  els  vents  a  través  de  torres  de  vent    amb  la  seva 
superfície interior humitejada amb aigua, de tal forma que l’aire que ingressa 
a la torre es refredat per evaporació i al ser més pesat tendeix a descendir i es 
conduit al local per mitjà d’una obertura a la part inferior del local.  

o Indirecte:  en  aquest  sistema  es  fa  servir  un  intercanviador  de  calor  per  no 
agregar humitat a  l’ambient. El sistema més comú consisteix en  refredar un 
sostre per evaporació, aprofitant el cel ras com a panell fred per disminuir la 
temperatura de l’aire interior.  

‐ Refredament  per massa  tèrmica:  la  correcta  elecció  dels materials  pot  facilitar  la 
obtenció  d’espais  interiors  confortables  en  climes  de  gran  alternança  tèrmica, 
establint  un  retard  gran  de  la  ona  de  calor  i  completada  amb  correcta  ventilació 
nocturna.  
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‐ Refredament  radiant: es basa en  la pèrdua de calor per emissió d’ona  llarga de  les 
superfícies  exteriors  de  l’edifici,  especialment  les  enfrontades  al  cel.  Normalment 
s’aporta el calor de  l’aire  interior d’un edifici a  la cara  interior d’una superfície que 
tingui  la  seva  cara  exterior  enfrontada  al  cel.  Una  manera  seria  mitjançant  una 
coberta  de  xapa metàl∙lica, material  amb  alta  conductivitat  tèrmica,  amb  cambra 
d’aire  ventilada  i  aïllada  cap  a  l’interior  per  evitar  el  pas  de  calor  cap  a  l’interior 
durant el dia. A  la nit s’impulsa  l’aire de  la cambra cap a  l’interior,  ja que aquest es 
troba més fresc a l’estar en contacte amb la xapa metàl∙lica. També es poden utilitzar 
sostres  pesats  o  bosses  d’aigua  o  aljubs  coberts  amb  aïllament  durant  el  dia,  i 
exposats al cel nocturn.  
 

5.2.6 Justificació del sistema de refrigeració natural escollit:  

El sistema de ventilació proposat de geotèrmia aire‐terra refredarà l’aire de renovació de les 
UTA’s, podent incrementar la eficàcia refredant el terreny mitjançant el reg de la zona a on 
estiguin situats els conductes, aconseguint elevar la capacitat calorífica del terra, dificultant 
l’augment de temperatura del terreny, i agregar refredament evaporatiu indirecte sobre els 
tubs.  

Una altra manera de rebaixar  la temperatura de  l’aire d’impulsió de  les UTA’s al centre és 
afegir una bateria de  refredament adiabàtic,  sense  intercanvi de  calor,  sobre el  costat de 
l’aire d’extracció. Aquest aire recuperat de l’interior es troba a una temperatura més alta, si 
el refredem mitjançant evaporació directa aconseguim baixar‐lo uns graus de temperatura.  

També és possible  instal∙lar un by‐pass en  la UTA per que,  si en  condicions estivals  l’aire 
d’extracció es troba més calent que l’aire de renovació (procedent del intercanvi geotèrmic), 
s’expulsi cap a l’exterior sense que es produeixi intercanvi entre els dos fluxos d’aire.  

A  més  de  l’aportació  del  sistema  geotèrmic,  es  plantejarà  una  solució  de  refredament 
basada en xemeneies solars, que serviran tant d’elements per afavorir la ventilació natural i 
extracció de  l’aire  interior escalfat durant el dia com de sistema de evacuació de  l’aire dels 
murs trombe en moments quan sigui necessari.  

Avantatges dels sistemes:  

‐ Situant  els  conductes  d’intercanvi  geotèrmics  sota  el  pati  enjardinat  aprofitem  el 
potencial del refredament evaporatiu del terreny gràcies a la xarxa de reg existent.  

‐ El refredament adiabàtic i el by‐pass es poden afegir com un complement de la UTA 
sense modificar la seva configuració.  

‐ Les xemeneies  solars  són un  sistema econòmic per evacuar  l’aire  interior escalfat  i 
generar  corrents  d’aire  que  afavoreixin  la  evaporació  natural  del  cos,  reforçant  la 
ventilació natural, estratègia plenament integrada en el disseny de l’edifici.  

‐ Les xemeneies es poden integrar en la coronació dels murs trombe com a element de 
finalització i protecció solar.  
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‐ Es  poden  fer  servir  en moments  puntual  fora  dels mesos  estivals  com  a mètode 
d’evacuació de l’aire sobreescalfat dels murs trombe.  

‐ Són sistemes nuls en emissions de CO2. 

Desavantatges del sistema:  

‐ Les xemeneies  solars perden eficàcia en dies amb menys  radiació  solar o amb  fort 
vent.  

‐ S’ha  de  controlar  la  velocitat  d’extracció  de  l’aire  per  evitar  velocitats  excessives 
mitjançant boques d’extracció de cabdal auto regulables.    

‐ La eficàcia del  refredament adiabàtic disminueix amb condicions d’humitat  relativa 
alta.  
 

5.3 Aportació sistema geotèrmic amb intercanviador de calor aire‐terra: 
5.3.1 Descripció del funcionament del sistema:  

El  funcionament és  senzill,  l’aire exterior es  capta  a  través d’unes boques d’ingrés  i es  fa 
circular a través d’un sistema de conductes enterrats  a una profunditat determinada entre 
1,5 i 5 m formant una graella que afavoreixi el intercanvi de calor fins a uns punts terminals 
de recollida. Aquest aire resultant es connecta amb les boques d’admissió de les UTA que el 
distribueixen a través del sistema de ventilació.  

5.3.2 Disseny de la instal∙lació: 

Per tal de dissenyar la instal∙lació cal tenir algunes dades de partida:  

‐ Espai disponible per realitzar la instal∙lació.   
‐ Cabdal de ventilació del centre.   

L’espai  escollit  per  encabir  la  instal∙lació  es  la  zona  del  pati  arbrada,  doncs  no  s’espera 
construir  cap  ampliació  del  centre  i  té  una  superfície  raonable  per  situar  la  graella 
d’intercanvi.  

El cabdal de ventilació del centre del centre ve donat pel cabdal de treball de les UTA 24.000 
m3/h entre les tres unitats. .  

5.3.3 Traçat escollit:  

El traçat escollit es el format per una xarxa de 20 tubs de diàmetre 300 mm. situats a mode 
de col∙lector de tubs paral∙lels. Tant el conducte principal de recepció a on es connecten les 
boques d’ingrés com el principal de recepció a on es connectaran les UTA son de 1000 mm. 
de  diàmetre  per  permetre  el  pas  per  registre, manteniment  i  inspecció  de maquinària  o 
persones amb pous d’accés de 600 m.  
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Figura 5.2: Croquis xarxa conductes enterrats 

La alternativa a un sistema de conductes paral∙lels és un serpentí de tubs, molt més costós 
en el consum de colzes i unions i més complexitat d’excavació.  

5.3.4 Materials i especificacions:  

Totes  les peces  i unions seran de polietilè, de qualitat alimentària per tant  innocu per a  la 
salut, estanc a la entrada de l’aigua doncs les peces s’uneixen amb juntes tòriques, flexible, 
adaptant‐se al terreny i possibles deformacions, amb parets llises que permeten l’evacuació 
de  condensats,  i  a més  és  un material  lleuger  i    que  permet  treballar  sense maquinària 
pesada reduint el cost de l’obra.  

Per garantir les condicions de salubritat es dotarà de pendent del 1,5% mínima d’evacuació a 
tota  la  xarxa  fins  al pou més proper en  la  cantonada de  la pista esportiva.  Es disposaran 
proteccions a les boques d’ingrés per evitar la proliferació d’insectes, rosegadors i altres.  

Les boques d’ingrés estaran encerclades per un cinturó verd que farà de coixí tèrmic per  la 
ombra creada i purificador de l’aire.  

5.3.5 Model de càlcul per a un intercanviador de calor aire‐terra:  
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El  model  de  càlcul  escollit  per  al  fenomen  del  intercanvi  de  calor  aire  aire‐terra  és  el 
proposat per Benkert, Hedidt y Schöler.  

El  procediment  utilitzat  per  a  l’estudi  del  intercanvi  de  calor  està  basat  en  la  tesi  per  a 
l’obtenció del títol d’enginyer civil mecànic de Orlando Andrés Meneses Pérez “Diseño de un 
intercambiador de calor aire‐tierra para generar calefacción y climatización de edificios en 
Santiago” al gener de 2007.  

5.3.6 Temperatura del subsòl:  

La temperatura del sol a un punt qualsevol depèn de la temperatura exterior, la qual sabem 
que segueix una  llei sinusoïdal. S’observa que amb  la profunditat va disminuint  la amplitud 
d’aquesta sinusoide i augmentant el desfasament, fins al punt que a 4 m. el desfasament és 
d’uns tres mesos segons la figura 5.3.  

 

Figura 5.3: Evolució de la temperatura amb la profunditat al llarg de l’any 

Es  parteix  de  la  hipòtesi  de  que  la  temperatura  de  la  terra  en  la  paret  del  tub,  però  no 
influenciada per aquest, és constant  i  igual a  la mitjana de Cardedeu ( ,  = 14,78ºC) per a 

una profunditat d’instal∙lació de 4 m.  

La  temperatura de  la  terra en  la paret del  tub,  influenciada per  aquest  ( , ), depèn del 

traspàs  tèrmic  de  la  superfície  de  la  terra  a  capes més  profundes.  A més  el mateix  tub 
influenciarà en la temperatura de la terra en la paret del tub.  

Considerant  la  conductivitat  tèrmica  del  terreny  i  el  coeficient  de  transferència  de  calor 
entre el flux d’aire i la terra en la paret del tub, el paràmetre   entrega una raó entre els dos 
efectes i es defineix per la següent equació:  
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2
1

ln 1

 

A on:  

 = Raó de transferència de calor, des de la superfície de la terra al tub i des del flux d’aire a 
la paret del tub.  

 = Conductivitat tèrmica del sol [W/(m K)] 

 = Coeficient de transferència de calor entre l’aire i la paret del tub [W/(m K)] 

 = Profunditat d’instal∙lació del tub [m] 

 = Radi del tub [m].  

Considerant el paràmetre  , es pot calcular  la  temperatura de  la  terra en  la paret del  tub 
influenciada per aquest ( , ), que queda definida per la següent equació:  

,
, ,

1  

A on:  

,  = Temperatura de la terra en la paret del tub, influenciada per aquest.  

,  = Temperatura de la terra en la paret del tub no influencia per aquest [ºC] 

,  = Temperatura del aire en el tub [ºC] 

5.3.7 Transferència de calor  

Per calcular el  intercanvi de calor en el tub, s’ha de dividir tota  la  longitud de transferència 
considerada en petits segments  i  iterar en cada segment per obtenir el  intercanvi de calor 
que produeix un salt de temperatura de  l’aire entre dos segments . Això és molt  important 
perquè a major diferència de temperatura, major és la transferència d’energia i més gran el 
salt tèrmic, per tant la eficàcia del intercanvi disminueix a mesura que l’aire avança i s’acosta 
a  la  temperatura del  tub. El  intercanvi de calor per a cada segment serà  la definida per  la 
equació següent. 

∆ , ,  

A on:  

 = Flux de calor, a través de la paret del tub fins a l’aire [W].  

∆  = Longitud del segment [m].    



40  Carmelo Gómez Pons
 

El  coeficient  de  traspàs  tèrmic  en  la  paret  del  tub  ( ),  depèn  del  coeficient  del  traspàs 
tèrmic ( ) en la seva superfície interna. Queda definit per la següent equació:  

2  

A on:  

 = Coeficient de transferència de calor en la superfície interna del tub [W/m2K].  

El  coeficient  de  transferència  de  calor  en  la  superfície  interna  del  tub  ( ),  depèn  de  les 
característiques del  flux, de  les dimensions del  tub  i de  les propietats de  l’aire en el  tub. 
Queda definit per la següent equació:  

2  

A on:  

 = Conductivitat tèrmica del aire en el tub [W/mK].  

 = Número de Nusselt del aire en el tub.  

El número de Nusselt ( ) del aire en el tub, depèn del número de Reynolds ( ).  

 

A on: 

 = densitat del fluid [kg/m3] (en l’aire a 20ºC:   = 1,2 kg/m3)  

 = velocitat característica el fluid [m/s]:  

 = viscositat dinàmica del fluid [Pa/s] (en l’aire a 20ºC:   = 1,85x10 Pa∙s)  

La velocitat de l’aire en el tub es troba fàcilment doncs es coneix el cabdal de ventilació del 
centre i l’àrea del tub pel que circula:  

4,72  /  

A on:  

 = Cabdal que circula pel tub [m3/s] (en aquest cas es divideix el cabdal del centre entre el 

número  de  tubs  de  la  xarxa  i  es  calcula  el  cabdal  que  circula  per  cada  tub: 

0,33  3/  ) 

 = Àrea del tub per on circula el aire [m2] (per a un tub de 300mm.   = 0,07 m2)  
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El número de Reynols segons la velocitat de circulació de l’aire de la instal∙lació plantejada és 
=91.810,68 per tant > 3.100 el flux circula en règim turbulent es a dir, caracteritzat per un 

moviment desordenat, no estacionari  i tridimensional, afavorint  la convecció  i el  intercanvi 
de calor amb el tub.  

Per a calcular el número de Nusselt per al intercanvi de calor en tubs circulars de superfície 
llisa de fluids amb número de Prandtl > 0,5 s’usa comunament la següent equació :  

0,0214 , 100 ,  

A on:  

 = Número de Prandtl del aire (típicament:   = 0,72)  

5.3.8 Temperatura de l’aire en el tub:  

La  temperatura  de  l’aire  a  la  entrada  del  tub  es  correspondrà  amb  la  de  la  temperatura 
ambiental,  que  a  efectes  de  càlcul  es  considerarà  la  temperatura  mitjana  mensual  de 
Cardedeu.  

A mesura que  l’aire avança pel conducte  la temperatura variarà gradualment en funció del 
flux de calor en cada segment i la capacitat calorífica de l’aire segons la equació següent:  

, ,  

A on:  

 = Flux màssic de l’aire [kg/s] 

 = Calor específic de l’aire [J/(kg K)]  

,  = Temperatura de l’aire en el tub a la entrada del segment [ºC]  

,  = Temperatura de l’aire en el tub a la sortida del segment [ºC]  

Com  ja  coneixem  el  flux  de  calor  que  es  produeix  en  cada  segment,  podem  aïllar  la 
temperatura  a  la  sortida  del  segment  ( , ).  Inicialment  considerarem  la  temperatura 

mitjana ambiental com a temperatura d’entrada al primer segment, i com que hem calculat 
el  flux  de  calor  en  aquest  primer  segment  podrem  calcular  la  temperatura  de  sortida  de 
l’aire en aquest tram. En el segon tram considerarem  la temperatura de sortida del primer 
segment com la temperatura de entrada en aquest segon tram i successivament. D’aquesta 
manera es calcularà el flux de calor en cada tram  i  la temperatura al final de cada tram. La 
suma  de  fluxos  de  calor  en  cada  tram  equivaldrà  a  la  potència  de  la  instal∙lació  i  la 
temperatura de sortida de l’últim tram es correspondrà a la temperatura d’impulsió de l’aire 
de renovació de l’edifici.  
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5.3.9 Guanys tèrmics:  

Un  cop  obtingut  el  flux  de  calor  i  la  temperatura  de  sortida  de  l’aire  segons  càlculs 
continguts  en  l’annex  5,  podem  obtindre  els  guanys  tèrmics  diaris.  En  aquest  cas  es 
considerarà  que  la  instal∙lació  funcionarà  durant  8  hores  diàries  coincidint  amb  l’horari 
lectiu. Els resultats es presenten a la taula 5.6:  

  Flux tèrmic (W) 
Guanys diaris 
(kWh/dia) 

Guanys 
mensuals 
(kWh/mes) 

∆ Temperatura 
aire (ºC) 

Gener  15495,9  124,0  3843,0  1,9 

Febrer  12429,4  99,4  2784,2  1,5 

Març  8340,8  66,7  2068,5  1,0 

Abril  4456,6  35,7  1069,6  0,6 

Maig  ‐3311,8  ‐26,5  ‐821,3  ‐0,4 

Juny  ‐11080,2  ‐88,6  ‐2659,2  ‐1,4 

Juliol  ‐18030,8  ‐144,2  ‐4471,6  ‐2,2 

Agost  ‐17826,4  ‐142,6  ‐4420,9  ‐2,2 

Setembre  ‐11080,2  ‐88,6  ‐2659,2  ‐1,4 

Octubre  ‐1676,3  ‐13,4  ‐415,7  ‐0,2 

Novembre  8545,2  68,4  2050,9  1,1 

Desembre  13860,4  110,9  3437,4  1,7 

         

Aportació calefacció (kWh) 15253,49   

Aportació refrigeració (kWh) ‐15448,10   

Taula 5.5: Guanys tèrmics i increment de temperatura del l’aire 

En  el mes més  fred  la  instal∙lació  es  comporta  com un  radiador de  15496W.  La potència 
disponible per refrigeració en el mes més càlid és de 18031W.  

Per calcular els guanys tèrmics mensuals es considera el funcionament del sistema tot el mes 
8 hores al dia. El  increment de temperatura de  l’aire d’impulsió està calculat respecte a  la 
mitjana mensual.  

En  períodes  intermedis,  com  al mes  de maig  o  octubre  per  exemple,  tenim  aportació  de 
refrigeració  tot  i  que  probablement  pot  no  ser  necessària.  Si  es  dona  el  cas,  caldrà 
desconnectar el sistema geotèrmic per que no treballi en contra de les necessitats.  

5.4 Aportació de la calefacció solar amb panells solars termosifònics d’aire:  
5.4.1 Descripció del funcionament del sistema:  

La  instal∙lació  es  composa  dels  panells  adossats  a  la  façana  sud,  treballant  de  manera 
independent per a cada planta. Aquests panells es componen d’una primera capa de vidre, 
seguida de una cambra d’aire segellada sense ventilar, a continuació una capa  lleugera de 
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material d’absorció de la radiació i una cambra solar entre el material absorbent i la façana 
que serà a on escalfarà l’aire.  

S’hauran de practicar unes obertures a  la  façana que comuniquin  l’interior amb  la cambra 
d’aire,  en  la  part  inferior  per  la  captació  de  l’aire  fred  interior  i  en  la  part  superior  per 
impulsar  aquest  aire  escalfat  cap  a  l’interior.  Les  comportes  han  de  poder  tancar‐se  per 
evitar guanys o pèrdues no desitjades per inversió de la circulació de l’aire.  

5.4.2 Justificació elements de captació:  

La  justificació  de  la  elecció  del  sistema  de  captació  es  deriva  de  l’horari  de  les  activitats 
lectives.  

En els murs  trombe ventilats,  la radiació solar escalfa un mur màssic absorbidor que quan 
assoleix una temperatura determinada és capaç de escalfar  l’aire de  la cambra solar que hi 
ha entre el mur  i  la capa exterior vidrada. Aquest moviment convectiu pot continuar hores 
després de la posta de sol, doncs la  inèrcia del mur màssic (construït de materials amb alta 
capacitat calorífica  i gran massa) el permet mantindre calent  i emetre  la calor acumulada a 
l’interior  lentament, per  radiació d’ona  llarga. Però aquesta massa  tèrmica elevada  també 
evita  que  amb  els  primers  rajos  de  sol  el mur  assoleixi  elevades  temperatures  de  forma 
immediata. D’aquesta manera el “temps de resposta” és elevat i fa disminuir la eficiència de 
la convecció natural de l’aire al no augmentar ràpidament la temperatura de la superfície del 
mur.  Aquest  funcionament  no  resulta  adient  per  un  centre  educatiu  que  concentra  les 
classes en la franja horària matinal, doncs la demanda de calefacció màxima es produeix en 
les primeres hores del dia quan el mur trombe no es trobaria a ple rendiment.  

En canvi el model proposat menysprea la calor per radiació del clàssic mur màssic absorbidor 
del mur Trombe, per incrementar la eficiència en la convecció acurtant el temps de resposta 
i  reforçant  els  sistemes  de  calefacció  per  convecció  existents  al  centre.  Aquest 
comportament  s’explica  per  la  composició  de  la  capa  absorbidora.  Aquesta  capa  haurà 
d’estar conformada per un material de poc gruix, amb poca massa tèrmica doncs, que sigui 
capaç d’absorbir un percentatge molt elevat de la radiació solar d’ona curta i que sigui molt 
poc emissiu de  la radiació  infraroja d’ona  llarga produïda per  l’escalfament del material. El 
material òptim per aquesta aplicació és el que s’utilitza als panells solars tèrmics: materials 
absorbidors amb superfície selectives solars. Són materials absorbidors amb un tractament 
en  la capa  superficial per aconseguir una  superfície amb emissivitat molt baixa, d’aquesta 
manera el material absorbirà la radiació solar però no deixarà escapar la energia acumulada 
en forma de radiació infraroja, si no que assolirà temperatures elevades en molt poc temps. 
Podem apreciar el comportament del absorbidors selectius solar observant la figura 5.4.  
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Figura 5.4: Capacitat de reflexió i emissió d’un absorbidor selectiu solar segons la longitud 
d’ona 

En aquesta  figura es pot apreciar com  l’absorbidor selectiu solar, en aquest cas de  la casa 
Almeco‐TiNOX GmbH,  reflexa el 5% de  la corba de  radiació  solar  (àrea blava) absorbint el 
95% restant i a més emet només el 5% de la radiació infraroja no visible (àrea vermella) per 
tant reflectant el 95% restant. Tot i que aquest material és òptim per aquesta aplicació, n’hi 
ha d’altres que poden resultar adients com podem veure en la figura 5.5:  

 

Figura 5.5: Factor de emissió i absorció de diferents materials de construcció comuns 
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L’acer galvanitzat podria  ser una bona alternativa a  les  superfícies  selectives doncs  té una 
baixa  emissivitat  i  la  absortivitat  es  podria  millorar  aplicant  un  lacat  negre  per  la  cara 
orientada a la radiació solar. Cal dir que aquest lacat, afectaria la emissivitat del material per 
la cara exterior però pot quedar compensada si el vidre utilitzat en  la capa més exterior és 
també baix emissiu, reflectant la radiació emesa per l’absorbidor evitant que s’escapi la calor 
a l’exterior.  

Un  altre  element  important  és  la  cambra  d’aire  sense  ventilar  compresa  entre  el  vidre  i 
l’absorbent. Amb aquesta cambra es s’aconsegueix que  la temperatura a  la cambra s’elevi 
ràpidament i l’absorbidor assoleixi una elevada temperatura en molt poc temps.  

La  elecció  del  vidre  és  també  molt  important  doncs,  el  factor  solar  determinarà  el 
percentatge de radiació solar que traspassa el vidre. També influeix en les pèrdues de calor. 
D’aquesta manera el guany  tèrmic  serà diferent  si usem vidre  simple, vidre doble o vidre 
doble baix emissiu. Per evitar  la pèrdua de calor per  transmissió cap a  l’exterior  i dotar al 
vidre  d’aïllant  tèrmic  s’escull  el  vidre  doble  baix  emissiu  doncs  és  el  que  ofereix major 
eficiència segons  la taula 5.6 elaborada per Claux P. al 1982 (Atlas solaire francais; energie 
transmise et calcul de l'effet de masques; par P. Claux, e.a).  

Tipus vidre   
Emissivitat 
absorbent 

Existència aïllant 
C 

(eficiència mur trombe)
Vidre simple  0,9  No  0,46 
Vidre simple  0,9  Si  0,58 
Vidre doble  0,9  No  0,66 
Vidre doble  0,9  Si  0,76 
Vidre simple  0,1  No  0,65 
Vidre simple  0,1  Si  0,76 
Vidre doble  0,1  No  0,77 
Vidre doble  0,1  Si  0,85 

Taula 5.6: Eficiència d’un mur trombre 

Amb  vidre  doble,  absorbent  baix  emissiu  i  aïllant  tèrmic  (vidre  baix  emissiu)  es  possible 
aconseguir una eficiència del sistema del 85%.  

5.4.3 Detalls i esquemes de funcionament:  

La  composició  del  panell  i  integració  es  presenta  a  continuació,  així  com  esquemes 
descriptius de funcionament del sistema en diferents èpoques de l’any.  
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5.4.4 Dimensionat superfície disponible:  

La  superfície de  captació es determina  segons  la disponibilitat d’espai  a  la  façana  sud. Es 
descarten els trams de façana a on hi ha despatxos i banys. Tampoc es convenient situar els 
panells a  la zona de  l’escala doncs,  l’aire es distribuiria verticalment actuant  la escala com 
una xemeneia. La  zona escollida  són els passadissos que conformen els patis de  la  façana 
sud. Tot i que estan reben certa ombra a l’estar reculats respecte la façana principal, poden 
oferir  un  bon  rendiment  per  la  seva  bona  orientació.  La  situació  dels  panells  i  la  seva 
superfície es mostra en el la figura 5.6.  

 

Figura 5.6: Alçat edifici amb la situació de cada panell termosifònic 

 = thermosiphon air pannel  

 = panell termosifònic de la planta x del bloc y  

La façana escollida per la instal∙lació dels panells conté en alguns casos finestres que caldrà 
desplaçar per maximitzar la superfície de captació. Quan s’hagi de desplaçar una obertura es 
traslladarà  de  manera  que  es  conservi  la mateixa  superfície  envidrada.  El  detall  de  les 
modificacions i actuacions es pot consultar en l’annex 6. La superfície obtinguda per a cada 
panell es la indicada en la taula 5.7:  

       

Superfície (m2)  18,21  18,96  24,25  13,24  13,24  16,88  13,24  13,24  16,88 
Taula 5.7: Superfície de cada TAP 

Superfície total de captació = 148,14 m2  

5.4.5 Radiació solar disponible:  

La quantitat de radiació solar rebuda en el qualsevol pla de  l’edifici varia segons  la  latitud  i 
longitud  de  la  localitat  a  on  ens  trobem  a  més  de  les  condicions  de  claredat  del  cel, 
contaminació, etc. La dada que ens  interessa és  la radiació solar disponible en  la cara sud, 
doncs  és  plànol  amb més  assolellament  durant  els mesos més  freds,  que  és  quan  ens 
interessa aprofitar l’energia tèrmica solar.  

Les dades de radiació es poden extreure del “Atlas de radiació solar a Catalunya” del Institut 
Català de l’Energia ICAEN.  
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No hi ha dades per a  la  localitat de Cardedeu però, per a  la ciutat de Barcelona  tenim  les 
següents dades per al pla sud indicades a la taula 5.8.  

Mes/horari  5‐6  6‐7  7‐8  8‐9  9‐10  10‐11 11‐12 12‐13 13‐14 14‐15 15‐16 16‐17  17‐18  18‐19

Radiació 
disponible 
mensual 
(Wh/m2 
dia) 

Gener  o  o  94  294  427  537  598  598  537  427  294  83  0  0  3889 

Febrer  0  0  163  294  425  529  587  587  529  425  294  163  0  0  3996 

Març  0  65  159  286  408  505  559  559  505  408  286  159  49  0  3948 

Abril  9  44  131  248  358  446  494  494  446  358  248  131  44  8  3459 

Maig  29  60  90  195  295  372  415  415  372  295  195  90  60  28  2911 

Juny  37  67  96  164  258  330  369  369  330  258  164  96  67  36  2641 

Juliol  31  64  93  179  276  351  392  392  351  276  179  93  64  31  2772 

Agost  18  52  115  229  336  420  467  467  420  336  229  115  52  17  3273 

Setembre  0  45  153  278  398  493  545  545  493  398  278  153  45  0  3824 

Octubre  0  62  171  302  433  537  594  594  537  433  302  171  45  0  4181 

Novembre  0  0  118  299  431  540  600  600  540  431  299  105  0  0  3963 

Desembre  0  0  67  286  424  530  591  591  530  424  286  61  0  0  3790 

Taula 5.8: Radiació solar global horària sobre el pla sud amb inclinacions de 90º sobre la 
horitzontal 

En aquesta taula podem veure que al gener, el mes més fred de l’any, la radiació sobre la pla 
sud  vertical  es  de  3890 W  h/m2  per  dia. A més,  ens  permet  calcular  la  potència  horària 
subministrada en cada mes de l’any.  

5.4.6 Estudi de proteccions solars i ombres per obstacles:  

Les  proteccions  solars  són  indispensables  per  evitar  la  radiació  als mesos  que  no  hi  ha 
demanda de calefacció. Per això caldrà determinar a quins mesos  i en quin horari no hi ha 
necessitat de calefacció.  

Una manera  senzilla  es  determina‐ho  a  través  de  les  dades  de  temperatura  i  humitat  i 
comprovar  quina  és  la  necessitat  per  assolir  el  confort.  Per  l’estudi  de  les  necessitats  de 
calefacció  i  ombra  s’ha  utilitzat  una  aplicació  continguda  en  el  “Manual  de  Arquitectura 
Bioclimática” de Guillermo Enrique González, els resultats es presenten en la taula 5.9:  
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Horari 
solar 

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

1   F  F  F  F  F  C  E  E  C  F  F  F 
2   F  F  F  F  F  C  C  C  C  F  F  F 
3   F  F  F  F  F  F  C  C  F  F  F  F 
4   F  F  F  F  F  F  C  C  F  F  F  F 
5   F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F 
6   F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F 
7   F  F  F  F  F  F  F  C  F  F  F  F 
8   F  F  F  F  F  F  C  C  F  F  F  F 
9   F  F  F  F  F  F  C  C  F  F  F  F 
10   F  F  F  F  F  C  C  C  C  F  F  F 
11   F  F  F  F  C  C  E  E  C  C  F  F 
12   F  F  F  F  C  E  E  E  E  C  F  F 
13   F  F  F  C  C  E  E  E  E  C  F  F 
14   F  F  F  C  C  E  E  E  E  C  F  F 
15   F  F  F  C  C  E  E  E  E  C  F  F 
16   F  F  F  F  C  E  E  E  E  C  F  F 
17   F  F  F  F  C  E  E  E  E  C  F  F 
18   F  F  F  F  C  E  E  E  E  C  F  F 
19   F  F  F  F  C  E  E  E  E  C  F  F 
20   F  F  F  F  C  E  E  E  E  C  F  F 
21   F  F  F  F  C  E  E  E  E  C  F  F 
22   F  F  F  F  C  C  E  E  C  F  F  F 
23   F  F  F  F  F  C  E  E  C  F  F  F 
24   F  F  F  F  F  C  E  E  C  F  F  F 

Taula 5.9: Necessitat horària de calefacció i refrigeració. 

F = necessitat de calefacció  

C = sensació de confort  

E = necessitat de refrigeració  

Aquestes dades es poden traslladar a les necessitats d’ombra de la taula 5.10:  
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Horari 
solar 

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

5                                      
6                                      
7                                      
8                                      
9                                      
10                                      
11                     S  S             
12                  S  S  S  S          
13                  S  S  S  S          
14                  S  S  S  S          
15                  S  S  S  S          
16                  S  S  S  S          
17                  S  S  S  S          
18                  S  S  S  S          
19                  S  S  S  S          

Taula 5.10: Necessitat horària d’ombra. 

S = necessitats d’ombra  

Per decidir definitivament  la protecció solar cal  tenir en compte que en el solstici hi ha  la 
màxima radiació, això és en el mes de juny. Sabent que la trajectòria solar segueix una corba 
sinusoïdal, caldrà dissenyar bé la disposició de les proteccions fixes. La presa de decisions es 
pot apreciar millor veient el diagrama de trajectòria solar de la figura 5.7.   

 

Figura 5.7: Trajectòria solar de Cardedeu 
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L’àrea  delimitada  per  la  línia  puntejada  vermella  correspondria  a  una  protecció  fixa 
horitzontal ideal a mode de marquesina que evitaria la radiació en el període maig a juliol.  

Cal notar que,  tot  i que a  l’agost  i al  setembre  seria  recomanable ombra,  si  fem ombra a 
l’agost també la faríem a l’abril i si en féssim al setembre també la faríem al març. El fet que 
l’agost no és  lectiu  i normalment  la meitat del setembre tampoc  i que l’abril  i el març si ho 
siguin, és un fet que no s’ha de passar per alt.  

Una altre aspecte important a tenir en compte son els obstacles remots o la amplada exacta 
de  la  marquesina  que  ens  definiran  el  interval  horari  d’ombra.  Aquest  aspecte  es 
especialment  important  per  obtindre  la  potència  solar  disponible  per  superfície  de  cada 
panell.  

La potència disponible horària mensual per a  cada panell,  tenint en  compte proteccions  i 
obstacles es mostra en la taula 5.12.  

! !              

Gener  3512  3889  3512  3889  3889  3889  3889  3889  3889 
Febrer  3539  3833  3539  3996  3996  3996  3996  3996  3996 
Març  3046  3740  3454  3834  3834  3740  3834  3834  3740 
Abril  2670  3223  2670  3092  3092  3276  3092  3092  3276 
Maig  374  0  374  0  0  374  0  0  374 
Juny  200  0  200  0  0  200  0  0  200 
Juliol  367  0  367  0  0  367  0  0  367 
Agost  2524  3019  2524  2904  2904  3089  2904  2904  3089 
Setembre  2950  3626  3348  3734  3734  3626  3734  3734  3626 
Octubre  3663  3965  3663  4074  4074  4136  4074  4074  4136 
Novembre  3559  3963  3559  3963  3963  3963  3963  3963  3963 
Desembre  3443  3790  3443  3790  3790  3790  3790  3790  3790 

Taula 5.11: Radiació diària global disponible per cada panell (Wh/m2 dia) 

La  definició  geomètrica  de  les marquesines,  diagrames  de  càlcul  d’ombres  produïdes  per 
aquestes  i  altres  obstacles  i  el  càlcul  de  radiació  disponible  resultant  per  TAP,  es  troba 
perfectament detallat a l’annex 7.  

Un  cop  obtinguda  la  potència  solar  diària  disponible  per  panell  es  possible  calcular  la 
potència solar disponible del sistema al  llarg de  l’any coneixent  la superfície de captació de 
cada panell.  

5.4.7 Guanys tèrmics:  

Els guanys en un panell termosifònic   d’aire o mur trombe s’avaluen en base al mètodeper 
estimar els guanys d’un mur trombe a la tesi doctoral “Modelo de evaluación de la demanda 
energética en  la planificación urbanística. Aplicación al estudio de Parque Goya” de Miguel 
Ángel Hernández Cruz. Es calculen amb la següent expresió:  
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A on:  

 = guanys de calor [kWh/mes] 

 = Absortància del mur [factor adimensional] (en aquest cas 0,95) 

 = Energia solar global mensual disponible [kWh/m2 mes] 

 = Transmitància mitjana del vidre utilitzat en l’envidrament extern [factor adimensional, 

dependrà del tipus de vidre] (per a un vidre doble baix emissiu es considera 0,7) 

 = reducció per presència de marcs [factor adimensional] (es considerarà 0,85)  

 = àrea total del panell termosifònic [m2] 

 = eficiència del panell termosifònic o mur trombe segons taula 5.6 [factor adimensional] 
(en aquest cas 0,85)  

La energia produïda mensualment per cada panel i per tot el sistema segons la equació 
anterior, considerant la radiació solar disponible tenint i en compte proteccions s’indica en la 
taula 5.12:  

! !       Total 
Gener  952,5  1098,2  1268,5  750,5  750,5  750,5  750,5  956,9  956,9  8235,0 

Febrer  959,9  1082,4  1278,2  755,9  755,9  755,9  755,9  963,7  963,7  8271,5 

Març  689,2  975,4  1100,2  637  637  637  637  868,4  868,4  7049,6 

Abril  335,2  702  803,3  441,3  441,3  441,3  441,3  671,3  671,3  4948,3 

Maig  101,4  0  135,1  0  0  0  0  94  94  424,5 

Juny  54,2  0  72,2  0  0  0  0  50,3  50,3  227,0 

Juliol  99,5  0  132,6  0  0  0  0  92,3  92,3  416,7 

Agost  317,3  660,5  759,9  416,1  416,1  416,1  416,1  634,6  634,6  4671,3 

Setembre  666,4  945,5  1065,5  621,2  621,2  621,2  621,2  841,7  841,7  6845,6 

Octubre  993,5  1119,7  1323  769,7  769,7  769,7  769,7  996,9  996,9  8508,8 

Novembre  965,3  1119,1  1285,5  760,8  760,8  760,8  760,8  970  970  8353,1 

Desembre  933,8  1070,3  1243,6  747,4  747,4  747,4  747,4  952,9  952,9  8143,1 

Taula 5.12: Energia mensual produïda per TAP y total sistema (kWh/mes)  

Però  per  calcular  els  guany  tèrmic  del  sistema  caldrà  descartar  la  energia  produïda  en 
períodes  en  que  no  hi  ha  demanda.  Podem  obtenir  la  demanda mensual  de  calefacció  a 
través del programa Post Calener, una extensió de Calener VYP y GT. No es consideraran per 
al càlcul els períodes a on a pesar de no gaudir de protecció solar, no desitgem aprofitar  la 
energia produïda.  

En  la  taula  5.13  es  mostra  la  energia  produïda  pel  sistema,  la  demanda  de  calefacció, 
l’aportació a  la calefacció  i el percentatge d’energia aprofitable respecte de  la produïda. El 
percentatge de energia  aprofitable és  important per  conèixer en  saber en quins períodes 
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s’haurà d’evacuar  cap a  l’exterior  la  calor produïda, aquesta energia evacuada  s’anomena 
guanys no desitjats.  

 
energia 
produïda 

Demanda 
calefacció 

Aportació a la 
calefacció 

%  energia 
aprofitable 

Guanys no 
desitjats 

Gener  8235,0  14265,3  8235,0  100%  0,0 

Febrer  8271,5  11680,5  8271,5  100%  0,0 

Març  7049,6  9201,1  7049,6  100%  0,0 

Abril  4948,3  5007,8  4948,3  100%  0,0 

Maig  424,5  288,8  288,8  68%  135,7 

Juny  227,0  0,0  0,0  0%  227,0 

Juliol  416,7  0,0  0,0  0%  416,7 

Agost  4671,3  0,0  0,0  0%  4671,3 

Setembre  6845,6  0,0  0,0  0%  6845,6 

Octubre  8508,8  0,0  0,0  0%  8508,8 

Novembre  8353,1  5910,4  5910,4  71%  2442,7 

Desembre  8143,1  12891,6  8143,1  100%  0,0 

Total Anual  66094,5  59245,5  42846,7  65%  23247,8 

Taula 5.13: Energia produïda, demanda calefacció, aportació a la calefacció, percentatge 
d’energia aprofitable i guanys no desitjats (kWh) 

5.5 Aportació de les xemeneies solars 
5.5.1 Descripció del sistema 

Les xemeneies solars són un sistema de refrigeració per ventilació natural que aprofiten  la 
orientació sud d’una cara de la xemeneia per augmentar la diferència de temperatures entre 
la base i la coronació de la xemeneia, augmentant el gradient de pressió i l’efecte de succió 
de la xemeneia tal com s’ha explicat en l’apartat 5.2.5.  

El  conducte  vertical  de  la  xemeneia  estarà  format  per  la  cambra  d’aire  dels  panells 
termosifònics en posició ventilació. A més d’afavorir la ventilació natural, permetrà evacuar 
la calor indesitjada generada pels panells termosifònics.  

5.5.2 Justificació del disseny 

El disseny dels panells termosifònics en posició ventilació  ja s’ha detallat en  l’apartat 5.4.3, 
però caldrà definir la coronació de la xemeneia solar.  

El material escollit per la captació serà un acer galvanitzat lacat de negre, amb gran absorció, 
poca emissivitat i alta durabilitat. Podria ser viable una solució de fàbrica de maó, amb més 
massa tèrmica però més dificultat d’integració i execució.  

L’aspecte clau serà la orientació i inclinació de la xemeneia per assolir el màxim escalfament 
en  els  períodes  que  ens  interessi  la  ventilació  natural.  És  important  gaudir  de  la millor 
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orientació en els períodes de màxima demanda de refrigeració. La orientació sud, sobre els 
TAP, i una inclinació de 30º és adient per obtindre un bon rendiment de la xemeneia atenent 
a la taula 5.14.  

 

Taula 5.14: Radiació solar global horària sobre superfície inclinada (Wh/m2) Inclinació: 30 
graus. Azimut: 0 graus (ICAEN) 

5.5.3 Guanys estimats 

Resulta complexa fer una estimació numèrica dels guanys estimats de la xemeneia solar. És  
necessària per  evitar  guanys  no  desitjats  de  la  calefacció  solar. A més,  quan  funciona  en 
mode ventilació, provoca una millora en el confort quan s’aplica una corrent d’aire des de la 
cara  freda  (nord)  a  la  cara  càlida  (sud),  si  atenem  a  les  estratègies  de  confort  abans 
estudiades. 

5.6 Actuacions complementàries 

Hi ha altres actuacions que es poden dur a terme que poden reduir la demanda energètica.  

Una és evitar les infiltracions d’aire indesitjades. Es pot millorar en aquest aspecte millorant 
la estanquitat de la fusteria instal∙lant juntes d’estanquitat i un bon manteniment. També és 
possible  realitzar  un  assaig  d’estanquitat  de  la  envoltant  amb  un  test  de  pressurització 
“Blower Door” i actuar sobre aquestes.  

És indispensable una bon manteniment i neteja de tots els sistemes proposats, per allargar la 
vida útil i garantir la eficiència.  

Per a millorar la difusió de la calor en l’ambient, es possible instal∙lar ventiladors de sostre en 
les aules i espais de més ocupació. Tots els sistemes proposats són convectius i l’aire calent 
tendeix a estratificar‐se en el  sostre. Els ventiladors ajudarien a  repartir  la  calor  i generar 
corrents convectives. Cal que generin corrents d’aire confortables.  

Un altre problema es la difusió de calor dels panells termosifònics al sud a les aules al nord. 
Una solució pot ser practicar unes obertures a les parets a l’alçada del sostre que permetin 
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que  l’aire  calent es pugui  repartir de  la  cara  sud  cap  a  les  cambres més  fredes. Hi ha un 
evident problema de transmissió de sorolls d’unes aules a unes altres, doncs tots els espais 
quedarien comunicats, però es pot evitar amb sifons acústics. Es fa passar l’aire a través de 
les particions amb petits  conductes amb  forma de  sifó  i  les parets del  conducte  cobertes 
d’aïllament  acústic.  D’aquesta manera  es  pot  repartir millor  la  calor  sense  que  es  perdi 
confort a les aules.   

5.7 Balanç energètic dels sistemes proposats 

A continuació es mostra la taula 5.15 amb el balança energètic dels sistemes proposats:  

 
Calefacció  Refrigeració 

kWh  %  kWh  % 

Demanda Edifici  61.951,70  100%  30.459,60  100% 

Intercanviador calor 
aire‐terra 

15.253,49  25%  15.448,10  51% 

Panells termosifònics 
d’aire 

42.846,70  69%  0,00  0% 

Cobertura total 
sistemes proposats 

58.100,19  94%  15.448,10  51% 

Taula 5.15: Balanç energètic dels sistemes proposats (kWh i %)  

Cal  tenir  en  compte que  es  ara mateix no  s’estava  consumint  energia per  a  atendre  a  la 
demanda de refrigeració,  i que amb  la proposta de rehabilitació compta amb refrescament 
per geotèrmia.  

5.8 Qualificació energètica resultant 

La qualificació energètica d’un edifici no destinat a habitatge es dedueix de la taula 5.16 de 
classificació  de  eficiència  energètica  de  edificis  no  destinats  a  habitatges  extreta  del  RD 
47/2007:  

Qualificació energètica 
de l’edifici 

Índex de qualificació 
d’eficiència energètica 

A  C < 0,40 
B  0,40 < C < 0,65 
C  0,65 < C < 1,00 
D  1,00 < C < 1,30 
E  1,30 < C < 1,60 
F  1,60 < C < 2,00 
G  2,00 < C 

Taula 5.16: Classificació de eficiència energètica de edificis no destinats a habitatges 

Caldrà analitzar  si  l’índex de qualificació energètica queda un 40% per  sota de  l’edifici de 
referència,  donat  l’estalvi  del  95%  en  energia  per  a  calefacció  generada  pels  sistemes 
proposats. Els valors d’emissions de CO2 i qualificació energètica es detallen en la taula 5.17:  
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Indicador energètic  Valor 
original 

valor 
modificat 

Valor 
referència 

Índex 
original 

Índex 
modificat 

Qualificació 
original 

Qualificació 
modificada 

Emissions calefacció 
(kg CO2/m2) 

5,03  0,25  11,56  0,44  0,02  B  A 

Emissions il∙luminació 
(kg CO2/m2) 

7,15  7,15  10,21  0,70  0,70  C  C 

Emissions ACS (kg 
CO2/m2) 

0,27  0,27  1,34  0,20  0,20  A  A 

Emissions Totals (kg 
CO2/m2) 

12,45  7,67  23,11  0,54  0,33  B  A 

Taula 5.17: Valor d’emissió de CO2 i qualificació energètica resultant.  

També es possible conèixer  la energia  final consumida  i  la energia primària consumida per 
superfície. Els resultats es mostren a la taula 5.18 i 5.19:  

Energia final 
(kWh/m2) 

Valor original  Valor modificat  Valor referència 

Climatització  24,68  1,23  40,28 

Iluminació  11,02  11,02  15,74 

ACS  1,31  1,31  2,06 

Totals  37,01  13,56  58,08 

Taula 5.18: Consum final d’energia per superfície. 

Energia 
primària 
(kWh/m2) 

Valor original  Valor modificat  Valor referència 

Climatització  24,95  1,25  43,55 

Iluminació  28,68  28,68  40,97 

ACS  1,32  1,32  5,36 

Totals  54,95  31,25  89,88 

Taula 5.19:  Consum final d’energia primària per superfície. 

5.9 Cost i amortització  

El  cost  estimat  per  a  executar  els  sistemes  proposats  ens  permetrà  calcular  el  període 
d’amortització de cada sistema considerant un preu de la energia ascendent. El cost de cada 
proposta es descompon en la taula 5.20:   
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Partides  Amidament  €/ut  Total (€) 

Panells termosifònics 
(m2) 

148,18  350  51.849 

Obra civil: façana i 
fusteries (m2) 

148,18  100  14.814 

Subm.  i col∙locació tubs 
polietilè (m) 

1.040  8  8.320 

Obra civil: excavació i 
terraplenat tubs (m3) 

2.080  12,5  26.000 

Connexio UTA  3  2.000  6.000 

Total Pressupost 106.983 

Taula 5.20: Cost i amortització dels sistemes proposats. 

Els preus d’execució s’han elaborat en base als proposats per als murs trombe en la 
publicació sobre sistemes de guanys indirectes: murs trombe, del projecte RECONSOST del 
Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. El preu dels tubs de polietilè són de 
les tarifes de preus del distribuïdor Flexipol, i els preus d’obra civil i col∙locació del tub en 
base als preus descompostos del pressupost de l’obra.  

Per  calcular  el  període d’amortització  caldrà  conèixer  els  estalvis  econòmics  en base  a  la 
reducció  del  consum  calculat  i  als  de  la  energia  segons  factures.  Totes  les  dades  es 
relacionen a la taula 5.21:  

  Calefacció  Refrigeració 

Font energia  Gas natural  Electricitat 

Estalvi energia (kWh)  61.183,26  15.448.10 

Cost final energia segons 
factures (€/kWh) 

0,0625  0,2706 

Estalvi anual (€)  3.823,95  4180,26 

Taula 5.21: Cost de la energia 

Conegut  l’estalvi  anual  per  a  calefacció  i  refrigeració,  és  possible  calcular  el  període 
d’amortització de  la  instal∙lació en base al  increment de preu de  l’energia. Es calcula en els 
supòsits de increment de preu anual del 5% i del 10%.  

Considerant un increment anual del 5% en el preu de la energia, s’amortitzaria la instal∙lació 
als 11 anys.  

Considerant  un  increment  anual  del  10%  en  el  preu  de  la  energia,  s’amortitzaria  la 
instal∙lació als 9 anys.  
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6. Conclusions  

Atenent al projecte de rehabilitació, es pot afirmar que és viable dur a terme la rehabilitació 
energètica en base a la introducció d’estratègies bioclimàtiques. Ho és des del punt de vista 
econòmic doncs, la instal∙lació es amortitzada en uns 10 anys, pocs en comparació a la vida 
útil de l’edifici. I també suposa una millora des del punt de vista del confort, ja que s’afegeix 
el sistema de refrescament i es reforça el sistema de ventilació creuada, no considerat en el 
càlcul d’estalvis econòmics.  

Com a resum del balanç energètic, cal destacar que el consum d’energia final per unitat de 
superfície  s’ha  reduït  en  un  63%  respecte  l’edifici  original,  fins  a  consumir  un  76%  de  la 
energia consumida per l’edifici de referència del CTE. En quant al consum d’energia primària 
per unitat de superfície la reducció ha estat d’un 43% respecte a l’edifici original, consumint 
un 66% menys que l’edifici de referència.  

En quant a balanç de contaminació, la emissió de CO2 per unitat de superfície s’ha reduït un 
38% respecte a l’edifici original, estalviant la emissió de 12.334,74 kg de CO2 a l’atmosfera. 
Comparat amb  l’edifici de referència emet un 66% menys de CO2, estalviant  la emissió de 
39.851,40 kg de CO2. La qualificació energètica després de  la rehabilitació a pujat un grau, 
de “B” fins a “A”.  

És important destacar que les pèrdues per ventilació no es tenen en compte en el programa 
de càlcul de LIDER  i CALENER. La demanda de climatització,  tot  i estar calculada segons el 
CTE, no considera  les pèrdues per ventilació. Aquestes pèrdues poden  significar al voltant 
del 30% de  les pèrdues de  l’edifici. El  resultat  final obtingut en quant a consum d’energia 
podria alterar‐se en funció de la exactitud de la eina o motor de càlcul utilitzat.  

Tot i que és possible cobrir la major part de la demanda d’energia per a climatització en base 
a  energies  renovables  d’origen  bioclimàtic,  en  un  estudi  acurat  resultaria  necessari 
comprovar primer  la  viabilitat de  la millora de  l’aïllament  tèrmic de  la  envoltant. Un  cop 
millorada  la  transmitància  de  la  envoltant,  la  menor  demanda  de  l’edifici  pot  ser  més 
fàcilment coberta pels sistemes que més convinguin segons el disseny bioclimàtic.  
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