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Resum 

El projecte s’anomena “Proposta de Rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB”, és 

un edifici situat a l’Avda. Diagonal número 647 i que acull bona part de les instal·lacions de  

de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. El projecte estudia una de les problemàtiques que presenta l’edifici 

H. Un edifici que ja té una certa edat i presenta algunes deficiències degudes al pas del 

temps, i a més necessita un canvi important de la seva imatge. Aquest canvi de imatge no 

és la raó principal d’estudi d’aquest projecte, la raó principal és la voluntat de millora del 
confort de l’espai interior, mitjançant canvis en les seves façanes. Aquesta sèrie de 

canvis comportarien arribar a tenir un edifici més confortable emmarcat dins de la 

sostenibilitat, punt clau a l’actualitat, i al que es dedicarà un annex el projecte. 

Durant el projecte s’estudien els aspectes constructius i arquitectònics actuals, així com 

l’emplaçament, la climatologia i necessitats dels ocupants de l’edifici. A partir d’aquesta 

avaluació global, s’estudiarà el cas concret de cadascuna de les façanes i es proposaran 

diferents alternatives per cada una d’elles, ja que tenen característiques i necessitats 

diferents. 

L’objectiu final es poder arribar a millorar el confort tèrmic, lumínic i acústic de l’edifici 

aplicant mesures d’eficiència energètica i criteris ambientals en les seves façanes. Així es 

podrà arribar a tenir una millora en el rendiment energètic de l’edifici disminuint les elevades 

pèrdues i els elevats guanys energètics incontrolats actualment. Amb aquesta proposta a la 

vegada que es dóna una nova i millor imatge, es contribueix a un millor status social, 

minimitzant l’impacte ambiental i sempre tenint present la idea de la sostenibilitat. 

Finalment s’exposen una sèrie de conclusions referides a la implantació d’una doble façana 

ventilada de vidre i es pressuposta el projecte. 
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1. Prefaci 

1.1 Origen del projecte 

Donat que els autors d’aquest Projecte Final de Carrera han estat treballant, d’una banda, 

una per a una empresa de serveis d’enginyeria que actua en tots els àmbits de la 

construcció, i l’altre al Departament d’Enginyeria de la Construcció que entre d’altres temes 

porta una línia d’investigació relacionada amb temes de sostenibilitat en els edificis, en 

acabar els estudis de la titulació, es va plantejar la preparació d’un Projecte Final de Carrera 

que reflectís els coneixements i l’experiència desenvolupada fins al moment per cadascun 

de nosaltres.  

En plantejar-se aquesta situació, es van analitzar diverses propostes de projectes, en les 

quals s’intentava fusionar, d’una banda el fet de portar a terme una aplicació a la realitat de 

la línia d’investigació portada pel Departament, i per l’altra, l’àmbit de la construcció e 

instal·lacions, sense deixar de banda i arribar a tractar aspectes fluidodinàmics, que s’han 

adquirit a la intensificació. Entre totes aquestes, i conjuntament amb els professors Pere 

Alavedra i Eduard Egusquiza, es va optar per què el desenvolupament de la rehabilitació de 

la façana de l’edifici H de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

(ETSEIB) en tots els seus aspectes Enginyerils era una bona opció per a posar en pràctica 

els coneixements que un Enginyer Industrial pot arribar a desenvolupar en el món relacionat 

amb la construcció i la fluidotècnia. 

Així i tot, les dimensions i l’abast de tal Projecte, eren un nou repte prou important com per 

demostrar la importància que avui en dia adquireix l’Enginyeria Industrial, i finalment el 

resultat de l’esforç que implica una rehabilitació de tal magnitud, dóna com a resultat aquest 

Projecte Final de Carrera que de manera complerta intenta reflectir els aspectes més 

importants que cal tenir més en compte a l’hora de plantejar-se la rehabilitació de la façana 

d’un edifici de grans dimensions i dedicat al món acadèmic. 

1.2. Motivació 

Donada la gran quantitat de temps que s’ha hagut de passar a les instal·lacions de l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) per motius d’estudis (uns 5 

anys), s’ha pogut trobar algunes de les mancances amb les que compten els edificis i arribar 

a saber alguns dels principals problemes que pateix. Un d’aquests problemes, és la nova 

ETSEIB, és a dir, decidir si es fa una nova o si es rehabiliten les instal·lacions actuals. 

Sembla ser, que la proposta final a la que s’ha arribat ha estat seguir a la mateixa ubicació 
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però amb la nova construcció de nous pavellons i rehabilitant els vells, entre els que es troba 

l’edifici H. 

Les mancances citades, referides al malestar que es feia notar tant a l’estiu com a l’hivern, 

degut a un aïllament tèrmic dolent de les instal·lacions de l’Escola.  Aquest aïllament tèrmic 

dolent es degut a un envelliment de la fusteria de les finestres que ha quedat antiquada i 

unes dolentes prestacions en el conjunt dels tancaments, fent que la sensació de confort 

ambiental sigui mínima en els seus usuaris. 

Una altre de les motivacions per la que s’ha pensat en l’Escola, és perquè, ja que no s’ha 

traslladat a altres terrenys, degut a la molt bona ubicació que té, i compta amb un edifici que 

dóna una gran imatge als estudis d’Enginyeria Industrial i a la UPC com entitat en una de les 

principals entrades de la ciutat de Barcelona com és l’Avinguda Diagonal.  

A partir de les condicions tèrmiques que presenta l’ETSEIB al seu interior, juntament amb la 

imatge que dóna el seu edifici més vistós, i de la seva problemàtica existent s’extreuen 

diverses conclusions que fan palesa la necessitat de la rehabilitació de les façanes de 

l’edifici H, sota el punt de vista de la sostenibilitat. 

L’esmentat anàlisi es composa d’un estudi exhaustiu de les condicions actuals de l’edifici, de 

la climatologia, de les necessitats, i de les dobles façanes, per tal de poder arribar a una 

solució adequada a les necessitats de cadascuna de les façanes. Tot i així, el motiu principal 

per a l’elaboració del Projecte, és que l’edifici H de l’escola té un confort ambiental mínim i  

ha quedat obsolet, a més a més del canvi d’imatge que comporta una rehabilitació. 

S’intentarà doncs, solucionar els problemes de confort tèrmic i acústic de l’escola, donant 

una nova imatge més moderna i contribuint a un major status social. 

També, s’aportarà una solució adequada de doble façana ventilada de vidre en països de 

clima temperat. 

Cal tenir en compte que els seus usuaris passen moltes hores al dia a l’ETSEIB, ja siguin 

estudiants o personal administratiu o acadèmic, de manera que la rehabilitació d’una 

instal·lació d’aquest caire pot significar un augment del benestar, una millor imatge i un 

edifici més sostenible complint així  amb les normatives vigents. 
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2. Introducció 

2.1. Objectiu del projecte 

Com ja s’ha exposat a l’apartat anterior, aquest projecte pretén centrar-se en la rehabilitació 

de cadascuna de les façanes de l’edifici H de l’ETSEIB, enfocat des de dues vessants ben 

diferenciades. La tèrmica i acústica, analitzant les necessitats de confort dels seus usuaris, 

amb l’objectiu de determinar les mancances de l’edifici en general i de les seves façanes en 

particular. I l’estètica, amb l’objectiu de donar una imatge més moderna i contribuir a un 

major status social. A partir d’aquest anàlisi, s’estudiarà el cas concret de cadascuna de les 

façanes i es proposaran diferents alternatives.  

Així, l’objectiu del projecte és desenvolupar diferents propostes per cadascuna de les 

diferents façanes, implantant una doble façana ventilada de vidre (DFVV) quan sigui adient, 

centrant-se en els aspectes més rellevants del seu disseny de cara a la seva funcionalitat. 

L’objectiu final es poder arribar a millorar el confort tèrmic, lumínic i acústic de l’edifici 

aplicant mesures d’eficiència energètica i criteris ambientals en les seves façanes. Per tal 

d’arribar a tenir una millora en el rendiment energètic global de l’edifici.  

2.2. Abast del projecte 

Per a complir els objectius esmentats a l’apartat anterior seran necessaris diversos estudis 

efectuats en paral·lel aglutinant tot els seus resultats en un producte final que sigui la pròpia 

proposta de rehabilitació de les façanes de l’edifici H. 

Aquests estudis se centraran en aspectes com: 

 Entorn geogràfic i climatològic; 

 Anàlisi de l’estat actual; 

 Anàlisi de les necessitats dels seus usuaris; 

 Propostes de solució per a les façanes; 

 Anàlisi de les Normatives vigents i aplicació al cas particular de rehabilitació de les 

façanes; 

 Anàlisi de les mesures d’eficiència energètica i dels criteris ambientals; 
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 Anàlisi de les dobles façanes ventilades de vidre; 

 Anàlisi de les diferents parts d’una doble façana ventilada de vidre; 

 Avaluació econòmica del projecte; 
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3. Estat de l’art de l’edifici actual 

3.1. Introducció 

Aquest edifici singular va ser construït per l’arquitecte Robert Terradas i Via, quan era 

director de l’Escola d’Arquitectura. La seva construcció va ser iniciada al 1955 i finalitzada al 

1964, culminant una època moderna en l’arquitectura de Terradas. Els contractistes van ser 

Ugarte i Fomento. Ugarte va fer l’edifici administratiu i laboratoris, mentre que Fomento va 

construir les dos torres (edifici H). 

A l’època en que es va construir, aquest edifici, tot i no ser un dels edificis més moderns i 

confortables que hi havia a l’Avinguda Diagonal, a mida que ha anat passant el temps el 

deteriorament s’ha anat accentuant, potser, per què el manteniment no ha estat suficient. I 

actualment, continua sent un gran edifici però amb unes necessitats de rehabilitació molt 

grans, ja que d’una banda cal millorar el confort ambiental al seu interior, i per l’altra donar-li 

un canvi d’imatge, fent que sigui més modern. 

3.2. Localització de l’edifici 
 
La ciutat, on es troba l’edifici objecte de l’estudi és Barcelona, està situada a l’est del mar 

Mediterrani, al nord-est de la península ibèrica i banyada per aquest mar, tal i com es mostra 

a la Figura 3.1.  

 

 

 
Figura 3.1: Mapa dels països que voregen el Mar Mediterrani. 

(Font: http://www.guiageo.com) 
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Barcelona es troba situada a les coordenades 41,23º N i 2,11º E, de latitud i longitud 

respectivament, i una alçada sobre el nivell del mar de 12,5 m a la Plaça Sant Jaume. A la 

Figura 3.2, es pot observar la ubicació de l’edifici, que es troba a l’Avinguda Diagonal, nº 647 

al barri de Les Corts, a una alçada i unes coordenades de latitud i longitud aproximadament 

com les donades anteriorment de Plaça Sant Jaume, i afectat per un clima mediterrani.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2: Plànol de la ubicació de l’edifici. 

(Font: www.bcn.es) 

 

 

3.3. Climatologia 
 
La ciutat de Barcelona, afectada pel clima mediterrani (per veure les principals variables 

meteorològiques que descriuen aquest clima veure Annex B), es caracteritza per tenir uns 

estius relativament calorosos i humits, i uns hiverns temperats, amb cinc mesos 

aproximadament amb una temperatura mitjana superior a 17ºC. A la Figura 3.3 es presenta 

un mapa del clima mediterrani als països que voregen la mar mediterrània.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Clima Mediterrani (color marronós) 

(Font: http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas) 
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La mitjana anual de radiació horitzontal diària és de 629 W / m2 / dia, amb 2777,2 hores de 

sol anuals, una temperatura mitjana anual de 17,4ºC, una precipitació mitjana anual de 

486,7 mm repartida en 83 dies de pluja i una humitat relativa al voltant del 70%, segons 

dades exposades a [1] i reflectides a l’Annex B. A l’hivern de tant en tant arriben onades 

d’aire fred d’origen polar (de latituds superiors), i a l’estiu onades de calor d’origen Saharià. 

En conclusió, es pot dir, que Barcelona té un clima molt temperat, amb hiverns molt suaus i 

estius relativament calorosos, i que el principal problema que presenta, és el llarg període de 

temps càlid que té, al qual s’ha de fer front, en contra d’alguns dies de rigorós hivern. 

3.4. Aspectes constructius i arquitectònics 

L’ETSEIB està situada en un solar en la que es troben ubicats diferents edificis o pavellons, 

veure Figura 3.4, essent el més alt i més vistós l’edifici H, del que es proposa la rehabilitació 

de les seves façanes. Tal i com indica el seu nom, l’edifici més alt de l’ETSEIB en planta, té 

forma de H, i té 11 plantes. 

L’edifici H, Figura 3.5, està format per dos torres simètriques en el seu eix transversal, 

separades una distancia de 20 m entre les cares interiors d’aquestes, i unides per un cos 

interior en tota la seva alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.4: Vista General de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. 

(Font: Fotografia de la maqueta cedida per Guillermo Lusa publicada a [12]) 
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Els amidaments de cada torre són de: 

- Alçada: 48,3 m. 

- Amplada: 11,9 m. 

- Profunditat: 56,5 m. 

En l’Annex O s’exposen els plànols actuals de l’edifici H. 

 

 

 

 

        

 

   

 

 

 
 

Figura 3.5: Edifici H de l’ETSEIB (les dos torres) 

 (Font: Fotografia de la maqueta cedida per Guillermo Lusa publicada a [12]) 

 

Tota la carcassa és d’acer, veure Figura 3.6 i Figura 3.7. L’estructura és mixta i les 

connexions estan fetes amb una hèlix metàl·lica. Les torres estan sustentades mitjançant 38 

peus drets metàl·lics en forma d’IPN que s’allarguen en tota la vertical, cal dir però que 

aquest pilars estan tapats amb una làmina d’acer donant un aspecte de pilar en forma de 

quadrat.  

Verticalment existeixen una sèrie de montants, 3 entre cada dos peus drets metàl·lics, que 

van planta a planta i que serveixen com a divisió i subjecció de les finestres, formant part de 

l’estètica de l’edifici, a la vegada que ofereixen més resistència de l’edifici en front de les 

càrregues provocades pel vent. 

Les torres estan construïdes en l’eix transversal amb pòrtics d’acer laminat, amb jàsseres 

Vierendel  de banda a banda, sense pilars. A cada entresol, en l’eix longitudinal hi ha una 
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jàssera, formada per dos U’s en gelosia, soldada entre els pilars verticals formant un sistema 

de nusos rígids que donen estabilitat en l’eix longitudinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Estructura metàl·lica de l’Edifici H de l’ETSEIB(les dos torres) 

(Font: Fotografia cedida per Guillermo Lusa publicada a [12]) 

 

Sobre cadascuna de les jàsseres en l’eix longitudinal i que estan a la pell de l’edifici es 

recolza l’ampit d’uns 1.8 m d’alçada a cadascuna de les plantes. Aquest ampit té 

aproximadament uns 25 cm. d’amplada, i està format, de l’exterior a l’interior, per una capa 

de gresite (recobriment vitri) de 2 cm x 2 cm, una de morter, una paret de maó foradat, una 

cambra d’aire i un envà de maó foradat recobert de guix..  

L’espai que queda entre els ampits entre dues plantes, i el que deixen els montants verticals 

defineixen les finestres que són d’una mida aproximadament de 1,5 m x 2 m. Les finestres 

actuals són de fusteria de ferro i vidres monolítics de baixa qualitat, amb una làmina de 

protecció solar enganxada, que a la vegada serveix com a mesura de seguretat en cas de 

trencament del vidre. 

La fusteria de ferro té greus problemes d’ajust, degut a la dilatació, i a la conducció tèrmica, 

d’altra banda són finestres que avui han quedat malmeses pel pas del temps i són molt 

pesades. 
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Figura 3.7: Estructura metàl·lica de l’Edifici H de l’ETSEIB (les dos torres) 

(Font: Fotografia cedida per Guillermo Lusa publicada a [12]) 
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4. Estudi del problema 

4.1. Introducció 

Per tal d’analitzar les necessitats de confort dels seus ocupants, principal problema objecte 

d’estudi, així com establir uns criteris per determinar les mancances tant tèrmiques com 

acústiques de l’edifici en general, i de les seves façanes en particular, és necessari descriure 

no solament els paràmetres de confort estipulats per normativa, sinó que també es 

necessari descriure els mecanismes de transmissió tèrmica i acústica implicats, aquests es 

troben descrits en l’Annex D seguint els criteris establerts en [6].  

Una vegada analitzats els aspectes teòrics relacionats amb els paràmetres energètics, 

tèrmics, i acústics que afecten l’edifici, es necessari fer una anàlisi detallada per l’edifici H de 

l’ETSEIB. 

4.2. Anàlisi arquitectònica 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’edifici al qual s’està fent referència és l’edifici H, que es 

troba dins del conjunt arquitectònic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona, i emmarcat dins de l’arquitectura modernista de l’arquitecte Robert Terrades. El 

conjunt arquitectònic de les dues torres que conformen l’edifici H tot i no estar catalogat per 

l’Ajuntament de Barcelona, la seva bellesa urbanística ha donat valors estètics i històrics 

dins de l’arquitectura de la ciutat. Tot i aquest interès arquitectònic i històric, l’edifici s’ha anat 

deteriorant amb el pas del temps, cosa que ha accentuat el nivell de d’insatisfacció per part 

dels seus usuaris i crea la necessitat de plantejar una sèrie de millores. Davant d’aquesta 

situació, al maig del 2004, es va realitzar una auditoria, exposada a l’Annex C  (per 

l’empresa Master S.A. de Ingeniería y Arquitectura), sobre l’estat dels edificis de l’ETSEIB, 

incloent l’edifici H, molt útil per tal de veure si es podia optar per una rehabilitació de les 

façanes o calia enderrocar l’edifici si es que presentava problemes molt greus. 

Els aspectes rellevants de l’auditoria que incumbeixen a aquest projecte conclouen que: 

 Pel que fa a les estructures no s’ha detectat cap símptoma aparent que posi en dubte 

la seva estabilitat segons els usos actuals. Tot i això, s’observen certes condicions i 

patologies que hauran de ser tractades a fi i efecte de preservar i si escau millorar la seva 

capacitat resistent. 

 Pel que fa als tancaments, veure Foto 4.1, es detecta en general, una manca 

d’aïllament en tots aquests, ja que no garanteixen un cert nivell tèrmic i acústic segons 
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Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CT-79, provocant una gran sensació de malestar. Per 

això s’ha pensat que la manera més eficient de millorar el confort interior seria partint d’un 

canvi total de la fusteria exterior. 

 

            

            

      

             Foto 4.1: Estat dels tancaments actuals 

 

 Pel que fa a les proteccions solars instal·lades, veure Foto 4.2, el fet de tenir-les a 

l’interior de l’edifici provoca una aportació de calor a l’ambient interior. Però no només 

afecten al confort ambiental sinó que també al confort visual, ja que pel fet de tenir les lames 

horitzontals fa que s’acumuli gran quantitat de pols a sobre. Per això s’ha de pensar en un 

altre sistema de protecció solar. 

 

 

 

        

             Foto 4.2: Cortines interiors plenes de pols, amb 

                papers als vidres per evitar enlluernaments              
     

 Pel que fa al recobriment de gresite que hi ha aplicat en els ampits, ha quedat 

malmès, veure Foto 4.3, ja que està molt brut i té poca d’adherència, i de tant en tant van 

caient peces.  

 
 
 
 

              
                Foto 4.3: Despreniment del gresite 
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4.3. Anàlisi solar 

Degut a la importància dels guanys per radiació solar a través de la gran superfície de vidre 

a la façana de l’edifici i la seva implicació en la sensació de benestar tèrmic, és necessari 

avaluar i verificar l’impacte solar en les façanes i espais interiors de l’edifici. 

L’estudi té per objectiu avaluar l’impacte solar a les diferents façanes de l’edifici i espais 

interiors. Necessaris per establir els requeriments inicials de les característiques dels vidres  

i dels possibles elements addicionals de protecció solars que conformarien el disseny final 

de la façana de l’edifici. 

Per respondre als objectius de l’estudi s’ha utilitzat una eina de simulació per ordinador  [2], 

que a partir de les dades geogràfiques i arquitectòniques del edifici a estudi, permet 

visualitzar i entendre la relació tridimensional entre la forma de l’edifici i la trajectòria del sol. 

A l’Annex E hi ha una explicació detallada de tota la metodologia emprada pel programa, i 

dels resultats obtinguts. 

S’han realitzat diverses simulacions hora a hora per a diferents estacions de l’any, hivern, 

estiu i època intermèdia. Amb el propòsit de detectar les zones exposades al sol i les 

protegides de la radiació.  

El sol recorre en el seu moviment diürn aparent l’esfera celeste amb trajectòries diverses 

segons la seva declinació: en la Figura 4.1 s’indiquen les trajectòries en els equinoccis i en 

els solsticis, dies en els que s’ha realitzat la simulació. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1: Moviment diürn del sol 
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El solstici d’estiu (21 de juny) és el període més llarg d’exposició diürna, per part de la terra, 

als raigs solars. El solstici d’hivern (21 de desembre) indica el període d’exposició més breu. 

I els equinoccis (21 de març o 23 de setembre) període en el que el temps entre la sortida i 

posta de sol és de 12h. 

Els aspectes a avaluar, en aquests 3 dies representatius de tot l’any respecte la posició del 

sol, són: 

 Avaluació de la projecció d’ombres sobre les façanes. 

 Impacte del sol sobre les façanes. 

 Avaluació de la incidència del sol directe en el interior. 

A partir dels gràfics obtinguts a les diferents simulacions exposats al punt 3.1 de l’Annex E, 

es van introduir els resultats en un full de càlcul [3], per obtenir el percentatges d’incidència 

solar sobre la façana i, conseqüentment, els percentatges de la façana en ombra. 

Model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Model del edifici creat en Tas EDSL 
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Assignació de noms a les façanes: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3: Assignació de noms a les façanes 

 

4.3.1. Resultats de l’avaluació de l’impacte solar a les façanes 

Façanes interiors: 

Tal i com es pot veure en els Gràfics 4.1 i 4.2, la façana interior A orientació OSO i la façana 

interior A orientació ENE, el percentatge d’ombra a l’hivern és molt més elevat que a l’estiu, 

a causa de la baixa posició del sol en els períodes freds de l’any i la major projecció d’ombra 

en aquestes façanes interiors. En els períodes intermedis i estivals la façana interior A 

orientació ENE a partir de les 13h. està majoritàriament amb ombra. I la façana interior A 

orientació OSO fins les 12h. està majoritàriament amb ombra.  

La major part de la radiació rebuda, en totes les hores i estacions de l’any, no és directa. 

 

 

 

 

 

 
 
  Gràfic 4.1: Percentatge de sol (eix y) a la façana             Gràfic 4.2: Percentatge de sol (eix y) a la façana               

interior A orientació OSO en funció de l’hora (eix x)        interior A orientació ENE en funció de l’hora (eix x) 
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La façana interior B orientació ENE rep un fort impacte solar en totes les estacions de l’any 

entre les 8h. i les 12:30h, tal i com es pot veure en el Gràfic 4.3. 

La façana interior B orientació OSO (Gràfic 4.4) rep un fort impacte solar en totes les 

estacions de l’any entre les 13h. i les 16:30h. Essent aquesta última la més crítica degut a 

que la distribució de temperatures en aquesta franja horària és més elevada.  

La major part de la radiació rebuda en aquestes façanes és directa. 

 

 

 

 

 

 

     Gràfic 4.3: Percentatge de sol (eix y) a la façana               Gràfic 4.4: Percentatge de sol (eix y) a la façana  

    interior B orientació OSO en funció de l’hora (eix x).           interior B orientació ENE en funció de l’hora (eix x). 

La façana interior B orientada SSE (Gràfic 4.5) presenta poca variació en els diferents 

períodes de l’any. Cal destacar, per això, que durant les èpoques estivals l’impacte solar no 

es tan directe degut a que el sol es troba en una posició més elevada. 

 

 

 

 
 
 
 

Gràfic 4.5: Percentatge de sol (eix y) a la façana interior B 

orientació SSE en funció de l’hora (eix x). 

La façana interior B orientada NNO a causa de l’orientació i de l’ombra projectada per els 

dos edificis està permanentment sense radiació solar. 
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Façanes exteriors: 

Respecte les façanes exteriors, als períodes intermedis i estivals, la orientació amb majors 

problemes és la OSO en hores de la tarda, mentre que la ENE té el seu pic en hores del 

matí, quan les temperatures mitges ambientals estan entre 16ºC - 20ºC, i no arriben al seu 

valor màxim diürn, tal i com s’observa en els següents gràfics: 

 

 

 

 

 

   

  Gràfic 4.6: Percentatge de sol (eix y) a la façana            Gràfic 4.7: Percentatge de sol (eix y) a la façana  

   exterior orientació OSO en funció de l’hora (eix x).         exterior orientació ENE en funció de l’hora (eix x). 

 

La distribució de temperatures horària i estacional a Barcelona, Gràfic 4.8, amb un rang 

estès del pic en períodes estivals entre les 10:00h. i les 20:00h., reforça la necessitat de 

protecció solar en aquestes façanes. Sobretot, la façana orientada al OSO en la que la 

radiació directa a la tarda en els períodes intermedis i a l’estiu provoca un guany de calor per 

radiació solar que escalfa els tancaments opacs de l’edifici, i entra directament a través de 

les finestres escalfant els components interiors i l’aire, provocant una elevada sensació de 

calor i malestar. 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 4.8: Barcelona. Distribució horària i estacional de temperatures 

(Font: www.bcn.es) 
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La façana exterior orientació ENE presenta un elevat guany de calor des de les 8h. fins a les 

11:30h. de radiació solar directa en tots els períodes de l’any. Però, és més crítica la façana 

exterior orientació OSO que rep un elevat guany de calor des de les 14h. fins a les 18h. de 

radiació solar directa. 

4.3.2. Resultats de l’avaluació de la incidència solar en el interior 

L’estudi ha permès determinar la incidència del sol directe en interiors, sense considerar 

l’efecte de les persianes interiors ni el factor solar del vidre.  

En les següents imatges, de la Figura 4.4 a la Figura 4.7, es presenta la variació de la 

radiació estacional i horària incident. 

 

 

 

 

 

      

   Figura 4.4: Orientació ENE. 21 de Desembre 9 h.        Figura 4.5: Orientació ENE. 21 de Juny 9 h. 

 

 

 

 

 

 

       

          Figura 4.6: Orientació SSE. 21 de Desembre 9 h.          Figura 4.7: Orientació SSE. 21 de Juny 9 h. 

La incidència del sol directe a l’interior és variable en cada façana i període de l’any: 

 Orientació ENE. Durant el període d’hivern el sol té una incidència a l’interior amb un 

angle oblic amb una projecció de fins a 3 m sobre les 8 i les 9h. En els períodes 

intermedis i estivals aquesta incidència és més directa amb un angle perpendicular i 
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amb una projecció de fins a 7 m a les 8h. 

 Orientació OSO. Durant el període d’hivern el sol té una incidència a l’interior amb un 

angle oblic amb una projecció de fins a 4 m sobre les 16h. En els períodes intermedis 

i estivals aquesta incidència és més directe amb un angle més perpendicular i amb 

una projecció interior de fins a 8 m a les 18 h. 

 Orientació SSE. Aquesta façana té una major incidència del sol a l’hivern que a 

l’estiu a causa de la baixa posició del sol. És sobre les 12h. que la incidència de sol 

és més destacada. 

4.4. Anàlisi tèrmica 

A partir de l’estudi solar anterior s’ha detectat que en els períodes intermedis i estivals, la 

orientació amb majors problemes és la OSO. És convenient doncs analitzar les 

temperatures assolides en l’espai interior de l’edifici i contrastar la importància dels guanys 

per radiació solar implicats en la sensació de benestar tèrmic. 

L’eina de simulació per ordinador [3], permet respondre també als objectius d’aquesta 

anàlisi. El model utilitzat és el mateix que en l’estudi solar, tot i que per realitzar la simulació 

tèrmica és necessària la definició dels tancaments, de les càrregues internes i dels 

programes de funcionament. A l’Annex E hi ha una explicació detallada de la metodologia 

emprada pel programa, i dels resultats obtinguts. 

Les bases de disseny per la realització de la simulació són les següents: 

 La climatologia és la de Barcelona, inclosa en la base de dades de [3]. 

 Els criteris per la selecció dels materials són en base a les dades arquitectòniques de 

les quals es disposa, es fa per tant d’una forma aproximada. Els coeficients de 

transmissió de calor calculats (*) són els següents: 

Mur exterior (frontal, posterior i lateral): 1,21 W/m2K 

Mur exterior lateral (part vidre): 5,74 W/m2K 

Paret interior: 2,22 W/m2K 

Forjat superior e inferior: 2,3 W/m2K 

(*) Calculats segons la “Norma reglamentaria d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE.AT-87; Càlcul del  coeficient 

de transmissió de calor K dels tancaments compostos” s’adjunta full excel al final de l’Annex E on s’especifica la 

sèrie de làmines planoparal·leles de cada tancament. 
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La justificació de les bases de disseny sobre les càrregues internes és la següent: 

 Per l’enllumenat s’han considerat les dades indicades en [4], que per a escoles 

(aules, aules de conferencies, laboratoris...) els nivells d’il·luminació recomanats són 

de 300 lux, per tant la potència elèctrica necessària és de 10 W/m2. 

 No s’han considerat equips elèctrics (ordinadors, fotocopiadores, impressores...), tot i 

que en els diferents departaments i despatxos en tenen, les zones d’estudi han estat 

les aules. 

 Les càrregues per ocupació s’han considerat de 20 W/m2 (per càrrega sensible) i de 

10 W/m2 (per càrrega latent), això significa una densitat aproximada d’ocupació de 3 

m2 per persona. Paràmetres establerts segons les recomanacions exposades a [5]   

(67,4 W per càrregues sensibles i 35,2 W per càrregues latents). 

4.4.1. Resultats de l’anàlisi tèrmica 

S’han realitzat diverses simulacions per a diferents períodes de l’any i diferents 

zonificacions. Els resultats que es mostren a continuació són obtinguts per a la planta 7 de 

l’edifici. La zonificació (Figura 4.8) ha estat la següent: 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.8: Zonificació 

S’ha dividit en dos zones: 

 P71: zona d’ocupació (aules) 

 P72: zona de pas (passadís) 

S’ha escollit presentar les aules que estan orientades a OSO, les més crítiques, ja que la 

radiació directa a la tarda provoca elevats guanys de calor.             
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a) Simulació del dia 21 de Juny. 

 a.1) Finestres tancades, no hi ha cap tipus de ventilació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
       (*)                (*) 

 
Gràfic 4.9: Temperatures i guanys per radiació solar de la zona estudiada 

 
a.2) El 50 % de les finestres obertes, l’aire de ventilació i la seva extracció es realitza 

de forma natural a través de les finestres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

      (*)                 (*)  

 
Gràfic 4.10: Temperatures i guanys per radiació solar de la zona estudiada 
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b) Simulació del dia 3 d’Agost. 

 b.1) Finestres tancades, no hi ha cap tipus de ventilació: 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                                                            

            (*)                      (*)  

 
Gràfic 4.11: Temperatures i guanys per radiació solar de la zona estudiada 

b.2) El 50 % de les finestres obertes, l’aire de ventilació i la seva extracció es realitza 

de forma natural a través de les finestres: 

 

 

 

 

 

  

  

                               

             (*)                       (*)  

 
Gràfic 4.12: Temperatures i guanys per radiació solar de la zona estudiada 

 

(*) La temperatura resultant o temperatura operativa és la mitja entre la temperatura de l’aire i la temperatura 

radiant. Es la temperatura resultant mitja de tota la zona objecte d’estudi. 
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A partir de les simulacions realitzades es pot observar com la incidència del sol sobre la 

façana exterior orientació OSO provoca uns elevats guanys de calor per radiació solar, 

aquesta, escalfa els tancaments opacs de l’edifici, i entra directament a través de les 

finestres escalfant les cortines, primerament, i els components interiors de l’edifici 

posteriorment. Aquestes accions, com ja s’ha comentat a l’Annex D , no són guanys 

instantanis, al cap d’un temps els elements calents transmeten calor per convecció a l’aire. 

El sol comença a incidir sobre la façana OSO cap a les 14 hores i el pic de temperatures es 

produeix sobre les 18 hores de la tarda. 

Sobre les 9 hores el sol comença a incidir sobre la façana interior A orientació ENE  (planta 

7) mecanisme que provoca el primer pic de temperatures sobre la zona de pas cap a les 11 

hores del matí. El segon, i més important pic de temperatures es produeix a les 16 hores 

causa del calentament global de l’edifici, guanys per conducció i convecció provinents de la 

zona d’aules. 

Respecte els guanys per ocupació i enllumenat a les aules es pot observar com els guanys 

latents passen a l’aire ambient de manera instantània (a partir de les 8 hores la temperatura 

comença  a  incrementar-se),  els  guanys  sensibles  i  els  guanys de l’enllumenat passen a       

l’ambient per mecanismes semblants als de la radiació solar al cap d’un temps. 

La temperatura resultant màxima a la zona de les aules (P71) és superior a la temperatura 

exterior entre 14ºC i 16ºC  quan les finestres i portes estan completament tancades duran tot 

el dia. Quan l’aire de ventilació i la seva extracció es realitza de forma natural durant el dia a 

través de les finestres (s’ha suposat el 50 % de la totalitat de finestres obertes) aquest 

increment de temperatura respecte l’anterior es troba per sota (6ºC o 7ºC), però tot i així hi 

ha una gran quantitat de calor acumulada a l’interior de les aules. 

Tenint en compte que la temperatura resultant de les zones és la temperatura mitjana de tot 

el volum, és a dir, es produeix un gradient tèrmic entre la part perimetral (propera a les 

finestres) i la part interior, és imprescindible la implantació d’un sistema que sigui capaç de 

frenar la radiació solar abans d’entrar en l’edifici, això es pot aconseguir amb un sistema de 

protecció solar exterior. Es necessari també, que hi hagi un mínim de ventilació natural per 

tal d’evacuar la calor acumulada a les aules, s’ha de pensar en un sistema que eviti els 

elevats corrents d’aire que actualment es produeixen al obrir les finestres. 

Respecte la situació a l’hivern cal dir que les temperatures assolides, tal i com es mostra a la 

Figura 4.13, són inferiors a les establertes com a temperatures de confort en [6]. Tot i que el 

sistema de calefacció està obert des de les 7 del matí fins a les 11 hores, les temperatures 
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no arriben als 19ºC, això és causat pel mal aïllament dels tancaments juntament amb el mal 

estat del sistema actual de calefacció. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

     (*)                (*)  

Gràfic 4.13: Temperatures i guanys per radiació solar de la zona estudiada 

(*)La temperatura resultant o temperatura operativa és la mitja entre la temperatura de l’aire i la temperatura 

radiant. Es la temperatura resultant mitja de tota la zona objecte d’estudi. 

A l’Annex E hi ha una explicació detallada del programa utilitzat així com les dades 

numèriques de les simulacions. 

4.5. Anàlisi acústica 

D’altra banda, un altre problema al què es troba sotmès l’edifici i cada vegada cobra més 

importància a les grans ciutats com Barcelona, és la pol·lució acústica. Com es comenta a 

l’Annex D, al punt 3, el soroll ocupava el primer lloc, amb diferència, de les denúncies dels 

residents de Barcelona.  

En aquest cas l’edifici de l’ETSEIB es troba en una de les zones més exposades al soroll de 

Barcelona, tal i com s’observa a la Figura 4.14. El nivell de pol·lució acústica en aquesta 

zona és superior als 65 dB (A) en un 40 % dels casos. Concretament, l’ETSEIB s’exposa a 

70-75 dB (A) de pol·lució acústica exterior, segons es mostra a la Figura  4.15, però el mapa 

de soroll a baix exposat es va realitzar al Juny del 2000 i degut a què l’Avinguda Diagonal 

s’ha asfaltat de nou i s’ha instal·lat el tramvia, segons [7], actualment la pol·lució acústica 

exterior a nivell de terra és de 65-70 dB (A).  
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Figura 4.14: Gràfic de la pol·lució acústica a la ciutat de Barcelona 

(Font: http://www.ruidos.org/Prensa/2001ene/010118_Vanguardia.html) 

En l’Annex P s’exposen els mapes de sorolls diürn i nocturn del districte de les Corts, així 

com també el mapa de zones acústiques de les Corts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.15: Gràfic de la pol·lució acústica en la zona universitària, en vermell l’ETSEIB, 

(Font: Manteniment i Serveis. Direcció de Serveis d’Iniciatives i Vigilància Ambiental. Ajuntament de Barcelona) 
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L’aïllament acústic contribueix doncs, de manera important a garantir el confort dels usuaris 

en una edificació. L’aïllament acústic total de l’edifici H és pràcticament igual al proporcionat 

per la pitjor part aïllada del mateix. Les finestres (vidres i fusteria), tal i com s’ha comentat a 

l’Annex D, són el punt dèbil en l’atenuació acústica (R) de l’edifici.  

R és l’índex d’atenuació acústica i representa la capacitat que té un element d’atenuar la 

transmissió del soroll. L’aïllament global per a totes les freqüències depèn de l’espectre i per 

tant serà diferent per a cada tipus de soroll. Per determinar els aïllaments s’utilitzen sorolls 

normalitzats: el soroll blanc, el soroll rosa i el soroll de trànsit. 

El soroll blanc té una distribució uniforme d’energia per tot l’espectre i s’utilitza com soroll 

patró, el soroll rosa té una distribució uniforme d’energia en l’espectre d’octaves i reprodueix 

el soroll a l’interior d’un edifici. El soroll de trànsit posseeix una major energia en el rang 

corresponent a les baixes freqüències. El soroll rosa i el soroll de trànsit s’utilitzen 

normalment com a referència per el càlcul del nivell d’aïllament d’una façana.  

Segons la norma de producte EN 13830 “Façanes Lleugeres. Norma de Producte”, respecte 

l’atenuació acústica enuncia que “quan es requereixi l’índex d’atenuació acústica serà 

determinat per assaig d’acord amb la norma EN ISO 140-3. Els resultats dels assaigs seran 

determinats segons la Norma Europea EN ISO 717-1”.  

Per tant, els valors de l’atenuació acústica (R) de les finestres de l’edifici s’haurien de 

determinar mitjançant un assaig, tot i així, es poden estimar en funció del tipus de vidre i la 

classe de fusteria determinada segons la norma bàsica NBE-CA-82 i segons la classificació 

que s’estableix en la NBE-CT “Condicions Tèrmiques en els Edificis”. 

Segons l’Annex H on s’exposa part de la norma bàsica NBE-CA-82 i de la NBE-CT es pot 

concloure que l’atenuació acústica de les finestres actuals és inferior als 12 dB (A). 

Si es té doncs, una pol·lució acústica exterior de 65 – 70 dB (A) i una atenuació acústica (R) 

inferior a 12 dB (A), els nivells sonors en l’ambient interior són superiors als 53 dB (A). Per 

tant, segons els criteris de bona qualitat acústica en ambients interiors exposats a l’Annex D, 

l’ETSEIB s’exposa a un nivell de soroll molt superior a l’establert en l’esmentat criteri, essent 

de 40 dB (A). 
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5. Problemàtica a l’ETSEIB 

El principal problema a l’ETSEIB és que les condicions ambientals no són confortables degut 

a l’estat actual en que es troba l’edifici, essent el principal problema el deteriorament dels 

tancaments de la façana, tant opacs com transparents. Això fa que els usuaris (estudiants, 

professors i personal administratiu) no tinguin un espai de treball amb unes bones 

condicions tèrmiques i acústiques, essent el malestar tèrmic el més destriable per la gran 

majoria. 

El malestar tèrmic tant a l’hivern com a l’estiu és degut a les grans pèrdues i/o als grans 

guanys de calor produïts a través dels tancaments transparents de l’edifici (finestres). Pel 

que fa a la radiació solar directa, cal dir, que és molt molesta i causa reflexos a les pissarres, 

i pantalles de ordinador, principalment a les aules on les cortines estan deteriorades o no 

han estat baixades correctament.  

Tot i així, encara que les cortines estiguin baixades, al estar instal·lades a dintre de l’edifici la 

radiació solar provoca uns elevats guanys de calor, que es sumen a l’escalfor que donen els 

tancaments opacs de l’edifici que reben la radiació per l’exterior, provocant un calor latent 

que es transmet a d’altres components interiors, i que tot i obrir les finestres (provocant 

molestes corrents d’aire i un alt increment del nivells sonors interiors), no es refresca 

l’ambient interior de forma immediata. 

En funció de la nostra pròpia experiència i la de molts dels nostres companys, hi ha molt 

més d’un 15% de persones insatisfetes, considerant així, les condicions ambientals com a 

no confortables, criteri explicat a l’Annex D apartat 2.3. 

En conclusió, els principals problemes que pateixen els ocupants de l’ETSEIB són, entre 

altres, els següents: 

 Perillositat i mal estat dels tancaments (goteres, despreniments de gresite); 

 Problemes de confort a les proximitats de la façana degut als efectes de paret freda i 

paret calenta; 

 Malestar tèrmic degut a les pèrdues de calor provocades per les entrades i sortides 

(infiltracions i exfiltracions) d’aire exterior; 

 La impossibilitat d’obrir les finestres molt sovint degut a les elevades corrents d’aire 

que es generen i a la entrada de sorolls; 
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 I, el principal problema és l’elevada sensació de calor que es produeix degut a la 

radiació solar directa a través de les finestres; 

Exposats els principals problemes que hi ha a l’edifici H és necessari plantejar una 

rehabilitació completa dels tancaments exteriors, és a dir, de les façanes de l’edifici, ja que 

és d’on radiquen els problemes que es volen tractar. 
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6. Rehabilitació i normativa aplicable 

6.1. Introducció als criteris d’intervenció en un projecte de rehabilitació 

Rehabilitar, en aquest cas concret, significa fer les modificacions necessàries per renovar o 

substituir part de la façana, substituint tot allò que no presti unes determinades propietats 

energètiques introduint nous materials, per tal de millorar el confort a l’interior. Amb l’objectiu 

de conservar l’edifici, assegurant la seva funcionalitat, respectant els elements constructius i 

la seva tipologia tant com es pugui, així com la seva forma i estructura, i sense l’alteració del 

seu volum. 

La rehabilitació té tres aspectes que la porten a l’èxit, aquests són: consolidació de les 

infrastructures existents, reparació de les necessitats i renovació dels elements. Donat 

l’envelliment degut al pas del temps i l’aparició de noves necessitats o exigències apareix 

l’opció d’inserir nous elements atenent a una sèrie de tecnologies en la rehabilitació de la 

pell dels edificis.  

6.1.1. Emplaçament i estil arquitectònic 

A l’hora de fer la rehabilitació d’un edifici singular com és l’ETSEIB s’han de tenir en compte 

les següents consideracions: 

 Estil arquitectònic de l’edifici; 

 Emplaçament de l’edifici; 

El primer que s’ha de fer es parlar amb l’ajuntament sobre com té catalogat l’edifici objecte 

d’estudi, per tal de veure quines restriccions s’han de tenir en compte. En aquest cas es 

tracta d’un edifici no catalogat urbanísticament però forma part de l’estil modernista de 

l’arquitecte Robert Terrades a la ciutat de Barcelona, que l’Ajuntament no vol enderrocar. 

Per altra banda s’han de tenir en compte l’emplaçament, i s’ha d’establir una avaluació de 

les possibles modificacions que es volen fer; organitzar les actuacions; tractar de conservar 

al màxim les mides i el caràcter original, tot intentant millorar l’status o imatge de l’edifici. 

S’ha de fer una avaluació sobre els edificis circumdants. I s’ha de tenir en compte la cultura 

arquitectònica, les tradicions i la climatologia de la regió. 

6.1.2. Intervenció compatible amb la valoració de sostenibilitat ambiental 

Els principis d’arquitectura sostenible posen en primer lloc l’interès per l’home, la seva salut, 
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el seu benestar en harmonia amb el medi ambient, en busca de l’equilibri entre l’home i la 

natura tractant d’optimitzar els diferents aspectes que intervenen. 

Existeixen tres eixos fonamentals susceptibles d’actuació en arquitectura en quan a 

l’equilibri de l’home amb el medi. El primer d’ells és la salut corporal, referent a temes com 

il·luminació, ventilació, i climatització. En segon lloc la salut mental afectada per decisions en 

distribució, elecció de materials i colors. El tercer tema important és l’harmonia ambiental 

relativa a la utilització de recursos materials i energètics, gestió de l’estalvi d’emissions, etc. 

Alguns d’aquests conceptes són la localització de l’edifici, el confort climàtic i l’estalvi 

energètic que han d’estar en concordança amb la finalitat última de l’edifici.  

El pas previ a qualsevol rehabilitació és sotmetre l’edifici a un examen o repàs exhaustiu, 

entre d’altres, el principal element constructiu d’importància, com és l’estructura portant, 

començant pels fonaments, continuant pel pilars, forjat entre pisos. Per aquest motiu el 

primer pas ha estat veure l’estat en el que es troba l’edifici, aquest es troba reflectit a 

l’auditoria realitzada per l’empresa Master S.A. de Ingeniería y Arquitectura, exposada a  

l’Annex C. 

L’objectiu principal de la rehabilitació és l’estalvi energètic, mitjançant l’ús de nous materials i 

noves tecnologies, i amb el resultat d’obtenir un millor confort ambiental, que ha d’estar 

present mitjançant sistemes climàtics passius i actius a l’edifici. 

6.1.3. Cost de la rehabilitació. Estimació 

En molts casos el cost tècnic d’una opció a l’hora de rehabilitar un edifici esdevé un element 

decisori. Dintre d’aquests costos estan els de material, els de mà d’obra, els de transport,  

lloguer de material, i els de seguretat. Però no només s’ha d’escollir una rehabilitació pel 

cost que comporta inicialment, sinó també pels avantatges o desavantatges que ens donarà 

en un futur. És a dir, que moltes vegades és millor decantar-se per una opció una mica més 

cara però que en un futur tindrà un estalvi molt més gran que una altra opció més econòmica 

inicialment. 

6.1.4. Conservació dels edificis singulars 

A partir de l’avaluació de l’emplaçament i l’estudi arquitectònic s’han de decidir les 

actuacions per tal de preservar el caràcter original i la noció d’ambient modern que té. De la 

mateixa manera l’ordenació urbanística i la legislació pròpia del municipi vetllen per aquests 

interessos. Ja que en certa manera l’objectiu prioritari és millorar les condicions de confort 
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ambiental (ja siguin tèrmiques i acústiques) mantenint la identitat de l’edifici, a la vegada que 

es dona una nova imatge més moderna. 

6.1.5. Integració de serveis 

Els principals serveis a introduir en la rehabilitació de la façana d’un edifici són el sistemes 

de climatització, que han de ser compatibles amb les característiques de la opció escollida. 

6.1.6. Enumeració d’aspectes vitals en la rehabilitació d’una façana 

- Estructura portant de l’edifici: fonaments, pilars, entresols. 

- Tancaments: coberta, finestres, parets exteriors. 

- Instal·lacions i equipaments: climatització. 

- Confort: aïllament tèrmic, aïllament acústic. 

- Seguretat: estructural, contra incendis. 

- Protecció del Medi Ambient: estalvi energètic. 

6.2. Normativa aplicable 

A l’hora de plantejar-se el disseny i desenvolupament de la rehabilitació de la façana d’un 

edifici, cal valorar la Normativa a la que s’està sotmès i als diferents àmbits d’aplicació de 

cada una de les Normes que interaccionen en l’elaboració d’un projecte d’aquestes 

característiques. El projecte ha de desenvolupar-se tot i seguint les directrius que les normes 

estableixen, pel que fa al disseny de la façana. 

Així, existeixen Normes d’aplicació particular, com ara les referides a materials, seguretat i 

procediments d’execució en obra, o bé d’altres d’aplicació més general que tracten de 

regular les condicions que ha de presentar la rehabilitació una vegada executada per a un 

correcte funcionament de la mateixa. 

S’adjunta en l’Annex H la relació de normes d'obligat compliment (en tot cas no 
exhaustiva) classificada en grans grups temàtics.  
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7. Propostes de solució en l’edifici 

Un cop estudiats els aspectes constructius i arquitectònics, així com l’emplaçament, 

climatologia, estat actual i necessitats dels seus ocupants, es decidiran una sèrie de 

propostes de solució en l’edifici. Una solució per a cadascuna de les façanes, ja que tenen 

característiques i necessitats diferents.  

Òbviament, es tindrà en compte la seva funció visual o arquitectònica, destacant de la resta 

de façanes per la seva innovadora tecnologia i modernitat. El color i la textura dels materials 

utilitzats influiran en la bellesa i status de l’obra. Però no serà solament un element amb 

finalitats decoratives, sinó que també se li exigiran altres funcionalitats no menys importants 

com les de tancar i protegir dels agents exteriors (llum, calor, aigua, vent i soroll) amb el 

menor consum d’energia, minimitzant l’impacte ambiental i sempre tenint present la idea de 

la Sostenibilitat, veure ANNEX A. 

En general es buscarà: 

 Confort: control de la llum, aïllament tèrmic i aïllament acústic. 

 Seguretat: protecció de les radiacions, de les persones, dels bens i durabilitat. 

 Estètica: transparència, dimensions, formes i manteniment. 

 Noves tendències: en materials i en l’aprofitament de l’energia solar. 

En resum als anàlisis realitzats, les façanes amb orientacions properes a N no es beneficien 

pràcticament del sol, reben pocs guanys per radiació solar i per tant no hi ha una entrada 

directe de calor a través de les finestres. Seria interessant aprofitar la qualitat d’aquesta llum 

natural, molt constant durant el dia i sense problemes de guanys per radiació solar, amb uns 

tancaments adients (en referència al control lumínic, tèrmic i acústic) sense la necessitat 

d’elements de protecció solar ni exteriors ni interiors. 

Les façanes amb orientacions properes a S tenen importants guanys per radiació solar 

durant tots els mesos de l’any. La façana orientada al SSE aprofita al màxim els beneficis 

del sol a l’hivern (sol baix). A l’estiu (sol alt) és fàcil protegir-les d’aquests guanys amb uns 

tancaments adients (en referència al control lumínic, tèrmic i acústic) afegint un element de 

protecció solar exterior horitzontal a la façana. 

Les façanes amb orientació ENE i OSO exteriors reben la màxima energia a l’estiu; durant el 

matí la façana amb orientació ENE aprofita la llum de l’est i per la tarda la façana amb 

orientació OSO la de l’oest. Com la posició del sol és molt variable i en algunes hores (inici i 

fi) molt baixa convé una protecció solar apropiada, capaç de reduir l’escalfament de l’edifici i 
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els efectes de l’enlluernament. S’ha de tenir una especial atenció a la façana orientada a 

OSO, doncs, quan rep la llum solar, la temperatura exterior a la primavera i a l’estiu és 

elevada (final de la tarda), tot i que s’obrin les finestres no es refresca l’ambient interior. La 

protecció amb un element de protecció solar exterior fix no és convenient en aquestes 

façanes, per tant, s’implantarà una doble façana ventilada que aportarà un major confort 

interior i una reducció en el consum energètic de l’edifici donant un canvi substancial a la 

imatge de l’edifici per la seva innovadora tecnologia i modernitat.  

Les façanes amb orientació ENE i OSO interiors A no són especialment crítiques en 

aspectes de guanys per radiació solar, ja que aquesta afecta durant moltes més hores a les 

plantes superiors i la projecció d’ombres és molt variable, tal i com es mostra a l’Annex E. 

Malgrat això s’instal·larà una doble façana ventilada en la totalitat de les façanes, per les 

avantatges que això comporta, i per tal de seguir amb una uniformitat en l’estètica de l’edifici 

vist des de l’Avinguda Diagonal. 

Les façanes amb orientació ENE i OSO interiors B presenten menys hores de radiació solar 

que les exteriors i tenen majors projeccions d’ombres. No convé instal·lar una doble façana 

degut a que l’espai disponible és molt just i estèticament quedaria tot molt atapeït, convé 

doncs, protegir-les d’aquests guanys amb uns tancaments adients (en referència al control 

lumínic, tèrmic i acústic) i unes proteccions solars interiors. 

Es possible doncs, millorar l’edifici bioclimàticament, canviant les condicions de la seva 

façana actual i millorant així les condicions de confort dels usuaris. 

 Façanes orientació ENE i OSO (exteriors e interiors A): implantació d’una doble 

façana ventilada en tota la seva àrea i substitució dels vidres i la fusteria existent. 

Extracció del gresite, regularització de la superfície amb bon acabat. 

 Façanes orientació ENE i OSO (interiors B): substitució dels vidres i la fusteria 

existents, extracció del gresite i col·locació de plafons d’alumini (façana lleugera). 

 Façana orientació SSE: incorporació d’elements de protecció solars horitzontals, 

substitució dels vidres i la fusteria existents, extracció del gresite i col·locació de 

plafons d’alumini (façana lleugera). 

 Façana orientació NNO: substitució dels vidres i la fusteria existents, extracció del 

gresite i col·locació de plafons d’alumini (façana lleugera). 
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7.1. Adequació de les façanes 

Abans de començar amb la teoria de la rehabilitació amb una doble façana ventilada de vidre 

cal adequar correctament la pell interior de l’edifici. Aquesta adequació consisteix en restaurar 

els tancaments actuals, és a dir, els ampits de cadascuna de les plantes, així com extreure la 

fusteria de ferro, per tal de fer la rehabilitació.  

El procés consta de les següents fases: 

- Instal·lació d’una bastida tubular metàl·lica, amb plataforma per a nivell de treball, 

baranes, sòcols i escala interior, des de la qual es faran les tasques pels operaris. 

- Instal·lació de tendals de protecció a les bastides. 

- Neteja, manteniment i subjecció de les façanes de pedra que donen a l’Avinguda 

Diagonal i al carrer posterior. 

- Extracció de la capa de gresite existent. 

- Impermeabilització de la superfície amb morter de base aplacat a les façanes. 

- Extracció de la fusteria metàl·lica exterior. 

- Neteja i pintat de tots els pilars i muntants metàl·lics. 
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8. Teoria d’aplicació d’una doble façana ventilada de vidre 

8.1. Què és una doble façana ventilada de vidre (DFVV) 

Una DFVV, bàsicament, és una façana composta d’una pell de vidre exterior, una entrepell o 

cavitat d’aire ventilada i una pell interior, que ja pot ser tota de vidre o no. 

8.2. Principals motius de la implementació d’una doble façana  

Pel fet d’existir una doble pell, aquesta funciona com una capa d’aïllament tèrmica cap a 

l’interior reduint la conducció, la convenció i la radiació a l’espai ocupat, durant l’estiu, el 

resultat es tradueix en un major confort de l’usuari i un estalvi energètic degut a la reducció 

en l’ús d’equips de climatització. I un estalvi de calefacció durant els mesos d’hivern pel fet 

de tenir menys pèrdues cap a l’exterior, degut a l’efecte hivernacle que es crea a la cavitat 

entre les dues pells. Disminuint els efectes de paret freda o calenta, millorant les condicions 

de confort a prop de la façana. I una capa d’aïllament acústica apropiada per a edificis 

exposats a grans nivells de pol·lució sonora, millorant així el confort acústic. 

A més, permet incrementar o millorar la utilització de la ventilació natural a través de les 

finestres (en edificis on normalment no és possible per la gran alçada i/o les velocitats del 

vent). 

A part d’això, les DFVV són aplicables a projectes de rehabilitació d’edificis, donant un canvi 

substancial a la imatge de l’edifici, i preservant la façana original. (OESTERLE, 2001). 
Aquesta tipologia de construcció és una clara referència de modernitat i status contribuint a 

la imatge de l’empresa o institució de la que forma part l’edifici amb l’anomenat sistema. 

8.3. Principis de funcionament 

 

 

 

 

 

  

         Figura 8.1: Esquema de funcionament a l’estiu               Figura 8.2: Esquema de funcionament a l’hivern 
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Les DFVV estan basades en el principi anomenat multicapes, i bàsicament consisteix en una 

pell de vidre exterior i una pell interior (tota de vidre o part de vidre i part d’obra), que poden 

ser de diversos tipus de vidre atenent les prestacions requerides. 

La pell exterior té com a objectiu bàsic protegir contra la intempèrie, aïllar acústicament 

contra el soroll extern a més d’ésser la primera barrera que protegeix l’edifici de la radiació 

solar incident. També ha de protegir contra possibles impactes. 

La pell interior té com a funció aïllar tèrmicament l’ambient de l’interior de l’edifici de l’espai 

entre pell, a més d’evitar que el soroll produït a dins de l’edifici no es propagui per l’espai 

entrepell arribant a altres zones. Ha d’evitar les pèrdues de calor des de l’interior cap a 

l’espai entrepell. I pot contenir obertures amb la finalitat d’airejar l’ambient interior cap a 

l’espai entrepell. 

Una de les principals prestacions que ofereix una DFVV és la seva capacitat d’aïllament 

acústic. Tot i tenir les obertures en la pell exterior per a les entrades i sortides d’aire manté 

excel·lents nivells d’aïllament acústic, cosa cada dia més important a les ciutats cada vegada 

més denses, amb més vehicles i majors nivells de pol·lució sonora. Malgrat això, comprovar 

els nivells de soroll de l’ambient és imprescindible, ja que si supera certs límits les obertures 

en la pell interior no seran indicades. 

La transmissió del só a dins de la cavitat interior de la DFVV haurà d’ésser acuradament 

estudiada d’acord amb les activitats que han de ser realitzades en les dependències 

contigües o que estiguin a prop, amb l’objectiu que el soroll no molesti i que es preservi la 

privacitat de certes funcions que l’exigeixen. 

8.4. L’entrepell ventilada: entrada i sortida d’aire  

La DFVV compta amb una cavitat ventilada a l’entremig de les dos pells, molt important per 

a què el sistema funcioni d’acord amb els requeriments desitjats. Aquesta cavitat ventilada 

permet tant l’emmagatzematge com l’extracció del calor obtingut per la radiació solar a 

través de les entrades i sortides d’aire en les seves extremitats. 

La ventilació pot ser natural o forçada. Si es tracta de ventilació natural, el flux d’aire en 

aquest espai intermedi és activat per moviments tèrmics induïts pel sol i pels efectes del 

vent, tot i que es poden tancar les tomes d’aire en la façana exterior per adaptar-se millor a 

les condicions ambientals desitjades, si és necessari. Si a més a més tenim ventilació 

forçada a aquest efecte se li afegeix el fet de tenir unes impulsions d’aire que ens ajudaran a 

una millor circulació de l’aire a l’entrepell, i ens assegurem de què dita circulació es 
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produeix, i no es produeix cap acumulació de calor. 

Tal i com es mostra a la Figura 8.3, el fet de tenir una DFVV amb un espai intermedi fa que 

es pugui obrir una finestra cap a aquesta cavitat en la façana i ventilar l’ambient interior 

naturalment a través de l’aire controladament disponible a l’espai intermedi. 

 

 

 

 

        

       Figura 8.3: Flux d’aire en una DFVV 

  (Font: Osterle 2001) 

 

Però això porta a unes altres qüestions: si aquesta tipologia de façana permet ventilar 

naturalment l’ambient interior, això significa que es pot controlar millor la humitat mitjançant 

la ventilació. Això també significa que es fa possible no utilitzar exclusivament els sistemes 

de climatització per aconseguir un ambient tèrmicament adequat, o al menys s’utilitzaran 

amb una potència moderada. 

 

 

 

 

 

      Foto 8.1: Espai intermedi   

            (edifici City Gate, Dusseldorf,  

       Alemanya) 
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8.5. Tipologies 

Segons Osterle en el seu llibre “Double skin facades”, proposa una divisió, basant-se en la 

disposició de l’espai ventilat. S’ha de tenir en compte que aquestes tipologies de façana 

estan pensades per a clima fred, tot i així són vàlides a efectes comparatius. 

8.5.1. Sistemes individuals de Ventilació – Box Window 

Probablement la “Box Window” és la tipologia de façana de doble pell més antiga utilitzada. 

Consisteix en una solució de doble finestra, a on la pell exterior té obertures a la part 

superior i inferior de la pell exterior, que permeten l’entrada d’aire fred i la sortida de d’aire 

viciat. La pell interior compta amb la possibilitat de ser oberta per tenir canvis d’aire amb 

l’interior de l’edifici. 

 

 

 

    Figura 8.4: Finestra caixa  

    (Font: www.ebd.lth.se) 

 

En aquesta tipologia hi ha divisions horitzontals al llarg de l’eix de l’edifici o de compartiment 

per compartiment. Verticalment les divisions solen estar de planta a planta com també de 

finestra a finestra. Aquestes contínues compartimentacions ajuden a controlar la transmissió 

de soroll i olors entre cada espai. 

 

 

 

 

 

          Figura 8.5: Secció de la 

          Finestra caixa 

          (Font: Oesterle, 2001) 
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Aquesta tipologia de DFVV es utilitzada a llocs on hi ha alts nivells de soroll extern o allà on 

hi ha necessitats especials d’aïllament acústic entre els compartiments contigus, i el seu 

gran avantatge es que evita l’acumulació excessiva de calor, degut al fet de tenir moltes 

obertures. Cada element del Box Windows necessita les seves pròpies i independents 

entrades i sortides d’aire. 

8.5.2. Sistema de Ventilació Comú per Conducte Vertical – Shaft Window 

Aquest sistema de DFVV es una variació del Box Windows. En realitat és un sistema de Box 

Windows, però té un sistema de conductes verticals que és prolonguen per un determinat 

nombre de plantes creant un efecte xemeneia. La disposició de la façana alternarà un 

segment de box window amb un segment de conducte vertical. 

A cada planta el conducte vertical està connectat amb la box window contigua mitjançant 

una obertura. L’efecte xemeneia produït, porta l’aire del box window al conducte vertical, i 

d’aquí va a la sortida on es portat a l’ambient exterior. Els conductes verticals poden 

incorporar a més a més sistemes mecànics de succió, si és necessari. El sistema de 

funcionament es pot veure en les Figures 8.6 i 8.7 següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 8.6: Esquema de Ventilació Shaft                  Figura 8.7: Esquema de Ventilació Shaft  

                  Box (vista frontal). (Font: Oesterle,2001)        Box (secció). (Font: Oesterle,2001)   

Aquesta tipologia necessita només algunes obertures a la pell exterior, ja que s’ha de tenir 

en compte l’efecte xemeneia del conducte vertical. Això comporta una aïllament acústic més 

eficient. L’alçada dels conductes verticals és necessàriament limitada i per tant aquesta 

tipologia s’adapta millor a edificis que no siguin de gran alçada. 
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Figura 8.8: Esquema de Ventilació Shaft Box 

(Font: www.ebd.lth.se) 

 

8.5.3. Sistema de Ventilació en Diagonal amb entrades i sortides d’aire intercalades – 
Corridor Facades 

En aquesta tipologia de DFVV les obertures per a les entrades i sortides d’aire han d’estar 

situades a prop de l’entresol i del fals sostre. Les entrades i sortides d’aire estan disposades 

de forma esglaonada per evitar que l’aire viciat sortint d’una determinada planta entri per 

l’entrada d’aire de la planta que està just a sobre, i es produeixi una recirculació que 

provocaria uns resultats erronis. Per tant, el trajecte de l’aire a l’espai intermedi és diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 8.9: Esquema de Ventilació Corridor         Figura 8.10. Esquema de Ventilació Corridor 
               Facades  (vista)                                                       Facades (secció) 
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Figura 8.10: Esquema de Ventilació Corridor Facade 

(Font: www.ebd.lth.se) 

D’aquesta manera varis departaments compartiran un mateix espai horitzontal intermedi, 

sense divisions. Això comporta tenir més cura en l’aspecte de la transmissió acústica 

interdepartamental. 

8.5.4. Sistemes de Ventilació Continua – Multistory Facade 

A la tipologia de “Façana de Múltiples Plantes”, l’espai intermedi és continu, tant vertical com 

horitzontalment. En casos extrems, aquest espai pot estendre’s al voltant de tot l’edifici. 

La ventilació de l’espai intermedi es fa mitjançant grans obertures a prop del terra i a l’última 

planta de l’edifici. Això possibilita que durant l’hivern es puguin tancar les obertures 

d’entrada i sortida d’aire per mantenir l’energia solar absorbida per la façana. 

Aquest tipus de DFVV és indicat per a llocs a on el nivell de so extern és molt elevat, ja que 

no necessita obertures al llarg de l’edifici. Això comporta que les dependències hagin d’ésser 

ventilades mecànicament. La transmissió de soroll a través de l’espai intermedi s’ha de tenir 

en compte per ser el menor possible. Però el gran problema d’aquesta tipologia és la gran 

acumulació de calor que es pot arribar a produir a l’entrepell. 

 

 

            
        Figura 8.11: Esquema de Ventilació 

       Multistory Facade (secció) 
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Figura 8.12: Esquema de Ventilació Multistory Facade 

(Font: www.ebd.lth.se) 

 

8.6. Taula resum de les diferents tipologies de DFVV 

Tipologia de 
DFAV Avantatges Desavantatges 

Box Window 

- Major aïllament acústic entre 
compartiments 

- Ventilació correcta per a climes 
temperats, degut a l’elevat nombre 
d’obertures. 

- Pitjor aïllament acústic respecte 
l’exterior. 

- Elevada complexitat arquitectònica, 
degut al gran nombre de mòduls. 

- Doble Façana molt compartimentada, 
tant horitzontalment (planta a planta) 
com verticalment (finestra a finestra). 

- Dona imatge de no continuïtat a la pell 
exterior. 

- Estèticament millor en edificis on la 
pell interior és tota de vidre. 

Shaft 
Window 

- Aïllament acústic més eficient 
respecte l’exterior, pel fet de tenir 
menys obertures que Box Window. 

- Només requereix obertures per 
l’entrada d’aire a la pell exterior, ja 
que la sortida o extracció és per la 
part superior a través d’un conducte 
específic. 

- Assoliment de temperatures elevades 
als conductes verticals a les plantes 
per sobre de la meitat de les plantes. 

- Adequada per a països de clima fred. 
- No convenient per a edificis de gran 

alçada, per limitacions dels conductes 
verticals. 

Corridor 
Facades 

- Aïllament horitzontalment (planta a 
planta). 

- Encreuament de les obertures per 
evitar recirculacions d’aire viciat. 

- Millor ventilació. 

- Transmissió acústica per plantes. 
- Nombre d’obertures totals menors, pel 

fet d’anar creuades, sortides i 
entrades. 

Multistory 

Facade 

- Aïllament acústic molt bo de l’exterior.
- Façana de vidre continua, de d’alt a 

baix, únicament amb obertures a prop 
de terra i a la part superior de l’edifici. 

- Molta transmissió de soroll a través de 
l’espai intermedi, tan verticalment com 
horitzontalment. 

- Molta acumulació de calor. 
- Poca ventilació 
- No apta per a climes temperats. 
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8.7. Mecanisme de funcionament de la DFVV 

Els edificis amb DFVV contenen grans volums d’aire al seu interior que es veu afectat per 

les diferències de pressió degudes a l’efecte xemeneia, i a les diferències de pressió 

causades pel vent. Es pot dir, que el mecanisme de funcionament depèn bàsicament de 

diferents factors com són: 

o La infiltració deguda a la velocitat del vent predominant a la zona quan impacta sobre 

la façana. 

o L’efecte xemeneia, que és proporcional a l’alçada de l’edifici i es causat pel flux d’aire 

calent, que va ascendint degut a la diferència de densitats.  

8.7.1. Cabal d’aire causat pel vent 

Els factors que afecten a la infiltració deguda al vent són la velocitat mitjana, la direcció 

predominant, la variació i direcció estacional i diària, i obstruccions locals com edificis 

propers, muntanyes, arbres entre d’altres objectes que hi puguin haver a prop. L’equació 

(equació 8.1) mostra la quantitat d’aire forçat que travessa les obertures de la DFVV o la 

mida de les obertures: 

VACQ v ⋅⋅=                                       (equació 8.1) 

a on: 

 Q  = taxa de cabal d’aire, m3/s 

 A  = àrea geomètrica de l’obertura, m2 

 V  = velocitat del vent, m/s 

vC = eficàcia de l’obertura ( vC està entre 0.5 a 0.6 quan el vent incideix         

perpendicularment a l’obertura, i entre 0.25 a 0.35 quan incideix diagonalment) 

Per tal d’obtenir una major circulació d’aire les obertures han d’estar preferentment 

encarades de tal forma que sobre elles incideixi la direcció del vent predominant a la zona, 

és a dir, a la zona de pressions. Si aquestes es troben en altres llocs de l’edifici menys 

favorables, el cabal serà menor del que ens doni l’equació, i si en canvi, es troben el llocs 

anormalment bons, el cabal serà lleugerament superior. Però el cabal d’aire circulant 

dependrà també del lloc on estiguin les sortides d’aire. Les pressions del vent són 

generalment positives en el costat de barlovent d’un edifici i negatives en el costat de 
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sotavent, i depenen de: 

o La velocitat i direcció del vent sobre l’edifici. 

o La localització i voltants de l’edifici. 

o Forma de l’edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.13: Flux al voltant d’un edifici 

(Font: http://www.arch.hku.hk/teaching/lectures/airvent/sect03.htm) 

 

Si es té en compte el règim de vents predominants a la ciutat de Barcelona (ANNEX B) on 

es troba l’edifici, es poden extreure una sèrie de conclusions. 

o Per començar s’observa que la velocitat mitjana del vent és superior a l’estiu que a 

l’hivern, cosa favorable ja que afavorirà una major taxa de ventilació a l’entrepell a 

l’època en que més es necessita. Però no només és superior a l’estiu, sinó que a 

més aquest vent incideix sobre la façana més desfavorable, és a dir, la que més 

radiació solar rep.  
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8.7.2.  Cabal d’aire causat per l’efecte xemeneia 

L’efecte xemeneia és una corrent d’aire creada a la cavitat de la DFVV deguda a variacions 

de pressió, provocades per l’increment de temperatura de l’aire. Aquest increment de 

temperatura provoca a l’aire una menor densitat que fa que aquest tendeixi a pujar, 

provocant una força d’ascensió. Aquesta força d’ascensió provoca que hi hagi una entrada 

d’aire per les parts inferiors i una sortida per les parts superiors. De fet l’aire fred de l’exterior 

entra a través de les obertures més baixes que hi ha al llarg de la DFVV quan existeix prou 

força de succió, a la vegada que l’aire calent va sortint per les obertures més altes, en la 

mateixa quantitat. 

8.7.3. Comportament general fluidodinàmic de les diferents tipologies de DFVV 

Depenent del grau de l’obertura, del nombre d’aquestes i del lloc on estiguin ubicades es 

tindrà més o menys gradient de pressió. Segons això destaquen les següents tipologies: 

Tipus 1, DFVV amb obertures a la part inferior i sense separacions internes entre 

plantes. En aquesta tipologia de façana la temperatura de l’aire interior va pujant cada 

vegada més a mida que creix l’alçada, provocant una acumulació de calor excessiva en 

tota la façana de l’edifici.  A la Figura 8.14 es pot observar que la variació de pressió 

creix amb l’alçada, fent-se màxima a la part superior, al igual que la temperatura. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 8.14: Obertura a la part inferior i no separacions internes 

(Font: A.G. Wilson and G.T. Tamura) 

Les propietats d’aquest tipus d’obertures la fan clarament no apta per la nostra aplicació 

ja que s’assolirien temperatures molt elevades a la majoria de plantes de l’edifici, 

provocant uns guanys de calor molt elevats i no desitjats, cap a l’interior de l’edifici 

durant tot l’any excepte als mesos més freds. 



Pàg. 54                                                              Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

Tipus 2, DFVV amb obertures a la part inferior i superior i sense separacions internes 

entre plantes. En aquesta tipologia d’obertures la temperatura de l’aire interior va pujant 

a mida que guanya alçada, però com que té obertures a la part inferior i superior es 

produeix una circulació de l’aire, afavorint una disminució de la temperatura.  

L’aire de la cavitat que es va escalfant provoca una força d’ascensió, que fa que aquest 

surti per l’obertura superior cap a l’exterior degut a l’increment de pressió. Però aquest 

cabal d’aire escalfat que surt ha de ser reemplaçat per un cabal d’aire fresc que en 

aquest cas entra per la part inferior, degut a la succió provocada per la força d’ascensió 

del mateix aire. 

La entrada d’aire per la part inferior es deguda al fet que la pressió a l’exterior es major 

que a l’interior, causada per la diferència de temperatures, cosa que fa una entrada 

d’aire fresc. En canvi a la part superior la pressió interior es major que l’exterior, 

provocant una sortida d’aire calent cap a l’exterior. 

 

 

 

 

 

Figura 8.15: Obertura a la part inferior i superior, i no separacions internes 

(Font: A.G. Wilson and G.T. Tamura) 

A la Figura 8.15 es pot observar com la línia neutra de pressió es troba a la meitat de 

l’alçada de l’edifici, i és el lloc on la pressió a l’interior és igual a la de l’exterior. Per sobre 

d’aquesta línia la pressió a l’interior és més gran que a l’exterior, i per sota a l’inrevés.  

Tipus 3.  DFVV amb obertures a la part inferior i superior per plantes. En aquesta 

tipologia el comportament fluidodinàmic és el mateix que al cas anterior però a petita 

escala, és a dir, planta a planta es presenten obertures entrada i sortida d’aire. Per tant, 

cada planta és independent, i té la seva pròpia recirculació d’aire que serà funció de la 

temperatura que s’assoleixi a cada planta. Tal i com es mostra a la Figura 8.16. 
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Figura 8.16: Obertura a la part inferior i superior per plantes 

(Font: A.G. Wilson and G.T. Tamura) 

Una vegada detallats els diferents casos d’obertures que es poden escollir, es pot concloure 

que s’han de tenir separacions per plantes per tal de no acumular excessiu calor a les 

plantes superiors (a partir de 1/3 de l’alçada de l’edifici), i que han de disposar d’obertures a 

la part superior i inferior de cada planta. 

8.8. Factors generals implicats en el confort tèrmic i en la conservació d’energia 

Els factors generals més rellevants implicats en el confort tèrmic i en la conservació 

d’energia són: 

• Orientació de l’edifici; 

• Forma de l’edifici; 

• Propietats òptiques i tèrmico-físiques de la pell de l’edifici; 

En països de clima temperat aquest factors impliquen elevats guanys de calor i elevada 

demanda del sistema de climatització. Per un altre cantó, els materials utilitzats en la façana 

acabaran d’enllestir les seves bones o dolentes prestacions. 

8.9. Factors implicats en el Clima Mediterrani 

Els principals factors implicats en el Clima Mediterrani, i qualsevol altre, i que s’han de tenir 

en compte a l’hora de dissenyar una DFVV són: 

Quantitat d’insolació – S’ha de tenir en compte les hores d’insolació mitjana i l’angle 

d’incidència d’aquesta radiació solar que pateix cadascuna de les façanes de l’edifici, ja que 

és un factor que influirà directament en la utilització d’un tipus de vidre o un altre, per tal de 

minvar els elevats guanys i pèrdues de calor depenent de l’estació de l’any. 
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Temperatura Mitjana Anual – La temperatura mitja de la zona on és troba l’edifici es 

important per veure la tendència i cap a on s’ha d’encaminar el disseny de la doble façana, 

si per evitar elevats guanys de calor o per guanyar calor. Ja que un mal disseny d’una gran 

àrea de vidre en la façana provocaria un augment de les pèrdues o guanys en els processos 

de refredament i escalfament  de l’edifici, i com a conseqüència es necessitaria una major 

potència  dels equips de climatització i per tant un increment de costos. 

Humitat de l’Aire – La humitat de l’aire depèn molt de l’altitud i de l’entorn de la localitat, en 

el nostre cas (Barcelona) la humitat és de l’ordre del 70 o 80%. S’observa que la humitat és 

elevada i per tant s’ha de tenir en compte a l’hora del disseny, ja que una mala gestió 

provocaria condensacions en les superfícies de vidre, i una proliferació de microorganismes 

nocius per a la salut humana, i danys als materials emprats a l’edificació. 
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9. Materials empleats en les DFVV 

9.1. Els vidres 

Degut a l’avanç tecnològic i a les moltes investigacions respecte l’ús del vidre en la 

construcció, avui dia hi ha en el mercat una gran varietat de vidres disponibles amb diferents 

prestacions. 

Estudiar els tipus de vidres disponibles i les seves prestacions serà decisiu per poder 

dissenyar una DFVV, ja que es tracta del material empleat en quasi la totalitat de la façana 

de l’edifici i per tant responsable en gran part de les implicacions energètiques. Per tant, la 

qualitat del vidre utilitzat, la seva composició, el seu color, el seu espessor, si porta alguna 

pel·lícula o capa són factors decisius a l’hora d’escollir el vidre per la façana. Diferents vidres 

amb diferents espessors i tractaments proporcionaran majors o menors resistències pel que 

fa a la transmissió del calor, reflectiran més o menys els raigs solars, de la mateixa manera 

que filtraran de forma diferent la llum del sol. 

La DFVV deixarà passar menys quantitat de llum cap a l’interior de l’edifici degut al fet que 

utilitza dos pells de vidre, és a dir, presenta dues barreres filtradores de raigs solars. En 

general s’utilitza un vidre amb un nivell de reflexió en la pell exterior per evitar grans guanys 

de calor, i això comporta una petita disminució de l’entrada de llum a l’edifici. 

Les característiques mecàniques, lumíniques, energètiques i tèrmiques del vidres es troben 

descrites a l’Annex F. 

9.1.2. Criteris per la selecció dels vidres de la pell interior i la pell exterior 

Coneguda la composició i les característiques de les radiacions solars, conegudes també les 

característiques lumíniques, energètiques i tèrmiques dels vidres, i conegudes les 

necessitats, és possible actuar sobre les radiacions amb unes llunes específiques per filtrar 

el tipus de guany convenient segons cada cas. 

9.1.2.1. Pell interior: vidres de funció tèrmica 

El vidre compleix una funció tèrmica quan produeix una reducció dels intercanvis (fred-calor) 

entre els dos ambients que separa. Això es possible disminuint el valor del coeficient de 

transmissió tèrmica “U”. Quan més petit és el seu valor més gran és el seu aïllament tèrmic, 

és a dir, més gran és la seva resistència al pas de calor per conducció. 

Si tenim en compte que reduir el valor de “U” a base d’augmentar el gruix del vidre ens porta 
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a vidres de molts centímetres de gruix, solució totalment inviable; és necessari per tant 

incorporar els vidres dobles aïllants en substitució dels vidres simples. 

El fenomen descrit del flux de calor, es produeix amb certa rapidesa (5,7 W / m2·K) a través 

dels vidres simples; amb el vidres dobles s’aconsegueix reduir el flux de calor a la meitat. 

Segons [6] el pas d’una finestra simple a una de doble pot comportar una disminució de fins 

al 15% de la despesa de calefacció.  

A l’Annex F es mostra aquest fenomen, flux de calor a través del vidre, per a un vidre simple 

i per a un vidre doble amb i sense tractament de baixa emissivitat, calculant el valor del 

coeficient “U” (W / m2 · K), el flux de calor “q” (W / m2) i la temperatura de la superfície 

interior del vidre “tsi” (ºC). 

S’observa doncs, que amb un vidre amb cambra (i més si és amb un tractament de baixa 

emissivitat) es redueix de manera apreciable la pèrdua de calor i s’augmenta 

considerablement la temperatura de la cara interior; reduint el riscos de condensació i 

augmentant la sensació de confort a prop de la finestra. A l’hivern, amb un baix coeficient U, 

la temperatura de la cara interior del vidre serà més elevada i disminuirà l’efecte de “paret 

freda”, a més a més les pèrdues de calor cap a l’exterior seran molt inferiors. Tanmateix, a 

l’estiu els guanys de calor a través dels vidres seran molt inferiors. 

Avantatges globals dels vidres dobles 

A més a més de la seva funció principal d’estalvi d’energia per la reducció dels intercanvis 

fred-calor, els vidres dobles aporten altres avantatges molt interessants: 

 Disminució del cost d’instal·lació d’aire condicionat i de calefacció; 

 Augment del confort en les proximitats de les superfícies de vidre  i en tot el 

recinte al suprimir-se els moviments d’aire que es produeixen per diferencies de 

temperatures; 

 Redueixen l’efecte de paret freda; 

 Tot això possibilita una arquitectura confortable, amb majors superfícies de vidre, 

sense augmentar els consums energètics; 

9.1.2.2. Pell exterior: vidres de control solar 

Es tracta de controlar el lliure accés dels raigs solars a l’interior de la cambra ventilada, 

evitant un sobreescalfament  en els períodes d’estiu i aprofitant-lo als períodes d’hivern.  

El factor solar, com ja s’ha definit en l’Annex F, és la relació entre la radiació solar directa 
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que entra a través d’un vidre i la radiació solar directa que incideix sobre ell. Representa la 

suma de l’energia transmesa a través del vidre més la part d’absorció readmesa a l’interior. 

Per disminuir l’accés lliure dels raigs solars al interior és necessari millorar el factor solar. 

Per disminuir el factor solar d’un vidre es pot actuar en el seu poder d’absorció i en el seu 

poder de reflexió. 

Quan en el procés de fabricació d’una lluna incolora s’incorporen a la seva composició òxids 

metàl·lics, es produeix una coloració de la seva massa vítria, s’anomena vidre tintat. La 

principal característica d’aquests òxids metàl·lics, a més a més de donar color al vidre, és el 

seu poder d’absorció de part de l’energia radiant del sol i la conseqüent reducció de la 

transmissió d’energia solar cap a l’interior. El comportament energètic d’aquests vidres en 

els espectres ultraviolat, visible e infraroig, varia en funció del color i gruix.  

Quan en el procés de fabricació d’una lluna dipositem sobre una de les cares de la lluna en 

calent una capa de diferents materials com pot ser el silici elemental, per piròlisis o per 

pulverització catòdica, aquest s’integra en la massa superficial i s’obté un vidre amb gran 

poder de reflexió. La seva principal característica és tenir un elevat poder de reflexió de 

l’energia solar, tant en l’espectre de la radiació lumínica (visible), com en el de la radiació 

calorífica (infrarojos).  

En conseqüència, el baix “factor solar” (indicatiu del pas d’energia a través del vidre) es 

tradueix en una disminució de l’energia solar que a través de la pell exterior passa a la 

cambra interior elevant la seva temperatura. 

Un altre factor a tenir en compte, degut a la gran superfície de vidre exposada a la 

intempèrie és la seguretat d’aquest, sent necessari que el vidre de la pell exterior ofereixi 

una bona resistència mecànica, una bona resistència al xoc tèrmic i sobretot que sigui un 

vidre segur. 

El procés de transformació per aconseguir aquestes característiques és el temperat, 

necessari per vidres amb alt poder d’absorció, ja que pateixen un augment considerable de 

temperatura que pot provocar el seu trencament per xoc tèrmic . El procés de temperat d’un 

vidre consisteix en escalfar el vidre fins a una temperatura pròxima a la de reblaniment (en 

castellà “reblandecimiento”) per, a continuació, refredar bruscament, fent incidir sobre la 

superfície aire a una pressió controlada. Així, la superfície queda sotmesa a forces de 

compressió permanentment, mentrestant l’interior queda sotmès a forces de tracció. Les 

intensitats d’aquestes tensions varien d’acord amb el gradient tèrmic que s’estableix en el 

moment del seu refredament, i així es poden obtenir vidres temperats  o termoendurits.   
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Els vidres temperats són utilitzats com a vidres de seguretat, amb riscos pràcticament nuls 

de produir accidents ja que si es trenquen ho fan en petits trossos. En canvi els vidres 

termoendurits no es consideren com un producte de seguretat, ja que en cas de trencament 

els trossos son de grans dimensions i poden ocasionar accidents. 

 

 
 

 

 

 

Figura 9.1: Comparatiu del trencament segons el tractament de vidre 

(Font: TECHNAL) 

Tot i així, és necessari degut a la gran alçada que té l’edifici, que en el cas que es produís 

un trencament tot i que ho fes en trossos petits, els vidres quedessin subjectes i no 

caiguessin a cap zona de pas; això s’aconsegueix amb un vidre laminat. 

Els vidres laminats estan composats per dos o més llunes unides mitjançant una làmina de 

butiral de polivinil (PVB), material plàstic amb gran adherència, elasticitat i resistència, que 

en cas de trencament del vidre aquest queda adherit a la làmina i no es desprèn cap tros.  

9.2. Fusteria o tancaments  

La fusteria o tancaments és un dels elements importants per assegurar l’estanqueitat de 

l’ambient interior de l’edifici, i tenir les millors condicions de confort. Els tancaments es 

classifiquen segons la NBE-CT en diferents tipologies, exposades a l’Annex H, en funció de 

la seva permeabilitat al pas de l’aire. 

Els tipus de material que es solen emprar en la instal·lació de la fusteria són alumini, fusta, 

PVC, i ferro actualment en desús. A la següent Taula 9.1, es mostra una comparativa entre 

les característiques que tenen les obertures fabricades amb diferents materials. Es tracta 

d’una taula orientativa ja que les característiques dels materials dependran de les condicions 

ambientals a les que estiguin sotmesos (perquè no és el mateix tenir una finestra de fusta en 

orientació sud, que tenir-la en orientació nord donat que el primer cas estarà molt més 

castigada pel sol i serà necessari un manteniment major). 
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Taula 9.1 

Material Característica Alumini Fusta PVC Ferro 
Manteniment *** * *** * 

Resistència al foc ** * * *** 
Aïllament tèrmic ** *** *** * 
Aïllament acústic ** *** *** * 
Resistència a les 
càrregues de vent *** * * *** 
Resistència a la 

infiltració d’aigua *** ** *** ** 
Resistència a la 

corrosió *** ** *** * 
Aspecte estètic ** *** ** * 

Reciclabilitat *** * * ** 
 

(*) Comportament mitjà; (**) Comportament bo; (***) Comportament òptim; 

(Font: TECHNAL) 

Una vegada vistos els diferents materials existents, una altra qüestió a resoldre és la 

tipologia d’obertura a instal·lar ja que n’hi ha de diferents tipus, classificats en funció del 

moviment de la fulla, i exposats alguns d’ells a la Figura 9.2. 

 

 

 

 

 (1)         (2)    (3)      (4) 

Figura 9.2: Diferents tipologies de finestres 

(Font: TECHNAL) 

(1) D’obrir: Rotació sobre eixos verticals de les fulles; 
(2) Corredora: Translació horitzontalment sobre guies superiors i inferiors; 
(3) Projectant: Rotació sobre l’eix superior i cap a l’exterior; 
(4) Oscil·lobatent: Rotació sobre un eix vertical combinat amb la rotació sobre un eix horitzontal; 
 

9.3. Els suports o ancoratges del vidre 

El sistema d’ancoratge i subjecció de les plaques exteriors de vidre, i que fa d’unió entre el 

vidre de la pell exterior i l’estructura portant auxiliar, ha de ser un sistema que aguanti el 

propi pes del vidre, a la vegada que absorbeixi els esforços de flexió deguts a les càrregues 

de vent i les moviments diferencials, permetent la lliure dilatació del vidre i evitant en la 

mesura del possible tensions. Actualment existeixen dos sistemes de subjecció que només 
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difereixen en la manera d’acoblar-se al vidre, un perfora el vidre per fixar les ròtules (sistema 

tradicional) i l’altre no, ja que les adhereix mitjançant resines epoxi quedant la façana 

completament llisa (sistema innovador i en vies de desenvolupament). Donat l’elevada 

diferencia de preu (més del doble) entre l’un i l’altre, i que el resultat estètic final no varia 

gaire s’ha optat pel sistema tradicional, que tot seguit s’exposarà.  

Les plaques de vidre es subjecten per les quatre cantonades, per aquest motiu portaran 

prèviament fressats uns forats cònics o avellanats, Figura 9.3 (per tal d’atenuar les 

contraccions induïdes pel pes propi del vidre i la càrrega del vent), a on aniran col·locades 

les ròtules d’acer inoxidable, Figura 9.4, que s’acoblen al vidre.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3:  Forat cònic en vidre laminat (cara exterior)                       Figura 9.4:  Ròtula d’acer inoxidable  

  (Font: http://www.cristalglass.es)      (Font: http://www.cristalglass.es) 

Les ròtules van unides mitjançant una rosca a un element rígid d’acer inoxidable, anomenat 

grampó, Figura 9.5 i Figura 9.6, i és el que es fixa a l’estructura portant auxiliar. Normalment 

aquest grampons agafen quatre ròtules cadascuna d’elles d’un vidre diferent. 

 

 

 

 

 
 

             
              Figura 9.5:  Grampó amb 4 ròtules                          Figura 9.6:  Grampó amb 4 ròtules inserit al vidre                                  

   (Font: http://www.cristalglass.es)                    (Font: http://www.cristalglass.es) 
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A les figures 9.7 i Figura 9.8 es pot observar d’una banda l’esquema de tot el conjunt 

resultant i un exemple de façana a on s’ha emprat aquest mètode. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9.7:  Grampó amb 4 ròtules 

   (Font: http://www.cristalglass.es) 

             
                  Figura 9.8: Exemple d’acabat 

                  (Font: http://www.cristalglass.es) 

9.4. L’estructura portant auxiliar 

L’estructura portant auxiliar és el mecanisme que cal per tal de fixar els diferents grampons 

que donen fixació als vidres. Per al disseny i instal·lació d’aquesta estructura, en un principi, 

s’hauria de comprovar si l’estructura actual seria capaç de suportar el pes de tots els vidres i 

sistemes d’ancoratge. Com que és una mica compromès incrementar les càrregues de 

l’estructura de l’edifici, tot i no tenir greus problemes d’estabilitat, s’ha pensat en una 

estructura nova recolzada al terra per diferents punts, sobre els que recauria el pes de les 

diferents pells exteriors.  

 

 

 

 

        
       Figura 9.9:  Esquema orientatiu de l’estructura 

        portant auxiliar  

                                                                        (Font: Propia (Autocad 2004)) 
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9.5. L’amplada de la cavitat 

La separació entre la pell interior i l’exterior es un altre dels factors importants a tenir en 

compte a l’hora del disseny de la DFVV, ja que juntament amb les dimensions de les 

obertures, l’alçada entre aquestes i la seva distribució determinaran el fluxe d’aire a l’espai 

intermedi.  

Al Gràfic 9.1 (es pot observar com varia la temperatura a l’espai intermedi en funció de la 

separació entre pells i de la radiació solar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 9.10: Temperatura a la cavitat en funció de la separació entre pells i la radiació solar.  

(Font: Wojtek Stec & Dolf van Paassen “Integration of the double skin façade with the buildings”. 2003) 

 

D’aquest gràfic es pot concloure que quan més gran sigui la separació, durant els mesos 

càlids, major serà el flux d’aire, i per tant, més gran serà l’evacuació de calor, provocant una 

disminució de la temperatura a l’entrepell, cosa favorable per al nostre cas.  

Les separacions entre les dues pells poden variar en funció de les necessitats, i es 

consideren 3 tipus: 

- Separació menor de 50 cm, a on l’espai intermedi no pot ser ocupat per a serveis 

bàsics de manteniment. 

- Separació major de 50 cm i menor de 1.00 m sent aquest l’espai mínim per a què 

una persona pugui entrar i fer les tasques de manteniment. 

- Separació major a 1.00 m, que resulta ser inusual. 
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9.6. Les proteccions solars 

Les finestres i les obertures ofereixen bones vistes i permeten el pas de la llum, però moltes 

vegades aquesta llum solar que incideix de forma directa a l’interior de l’edifici, hi pot 

comportar uns guanys elevats de calor a l’ambient interior. Això pot significar més de la 

meitat de les càrregues d’energia de refredament en una edificació amb aire condicionat.  

La radiació solar que entra a través d’una finestra sense proteccions solars representa una 

gran quantitat d’energia calorífica als ambients. Aquesta radiació és espectralment molt 

propera a la radiació infraroja, i podria augmentar molt per sobre la temperatura interior 

respecte a la temperatura de l’aire exterior, degut a l’efecte hivernacle. Els vidres simples de 

les finestres són transparents a la radiació infraroja d’ona curta, i aquesta es absorbida i re-

radiada entre les superfícies i objectes interiors en forma de radiació infraroja de ona llarga. 

El vidre resulta opac a la radiació d’ona llarga, i aquest calor radiant queda atrapat a dintre 

de l’ambient. 

 

 

 
 
 

Figura 9.10: Efecte hivernacle 

 

Segons les característiques del vidre, la radiació solar que arriba a una finestra es reflectida, 

transmesa i/o absorbida, i després re-radiada (un vidre simple clar transmet més del 80% de 

la radiació incident). El mètode més eficient per controlar els guanys de calor causats per 

l’energia solar, és mitjançant la intercepció de la radiació abans de que aquesta penetri a 

l’interior de l’edifici. 

Un dels grans avantatges de les DFVV és que permeten la implementació de barreres solars 

si és necessari, fora dels ambients de treball i de l’ambient exterior. Normalment com a 

protecció solar a les dobles façanes s’utilitzen persianes instal·lades a l’entrepell, i 

acostumen a ser elements horitzontals o verticals. Les persianes tenen principalment dues 

funcions, la primera, evitar l’enlluernament per la radiació directa del sol, i segon, oferir una 

resistència als guanys de calor, ja que una vegada la radiació ha travessat les finestres de 

l’edifici i es absorbida a l’interior, és re-radiada com a ona llarga, que ja no és capaç 

d’escapar-se, provocant un augment de temperatura. 
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Però no totes les proteccions protegeixen bé dels raigs solars, per exemple els parasols amb 

lames horitzontals en façanes est i oest no protegeixen tot l’any dels angles d’incidència del 

sol, ja que quan l’angle d’incidència és petit el sol penetra entre les lames. Això en aquest 

cas seria resolt amb l’ubicació de cortines amb lames verticals o enrollables. 

Les persianes instal·lades serveixen per evitar que els guanys de calor no desitjats incideixin 

directament a l’interior de l’edifici, actuant de barrera i evitant que el calor es dissipi a 

l’interior de l’edifici, i que es produeixi a l’entrepell, ja que si estiguessin ubicades a dins de 

l’edifici serien una font de calor que contribuiria a un escalfament innecessari, fent 

necessària més potència del sistema de climatització per mantenir el confort dels usuaris en 

èpoques de calor.  

Aquest elements d’ombra absorbiran entre un 30 i un 35 % de la insolació i la convertiran en 

calor, que anirà escalfant l’aire de l’espai intermedi, si aquest calor emmagatzemat a l’hivern 

és desitjat per motius de confort, es podran tancar les entrades i/o sortides d’aire per tal 

d’aprofitar-lo com a aire pre-escalfat del sistema de calefacció, comportant una disminució 

en les despeses de climatització. A l’estiu, en canvi, aquest calor acumulat s’haurà 

d’extreure ja sigui per ventilació natural i/o ventilació forçada cap a l’exterior, per tal de no 

provocar guanys cap a l’interior de l’edifici. 

La posició de les proteccions solars dintre de la 

cavitat és relativament important, ja que si 

aquestes estan ubicades molt a prop de la pell 

de vidre interior i l’espai no és airejat 

adequadament es produiria un 

sobreescalfament de l’aire en aquesta regió, 

veure Figura 9.11.  

Tampoc s’aconsella ubicar-les molt a prop de la 

pell de vidre exterior per evitar el 

sobreescalfament i la càrrega tèrmica d’aquesta 

capa ni tampoc enganxar-les al sostre per tal de 

facilitar els moviments d’aire induïts pel seu 

escalfament.  

 
             
 

     Figura 9.11:  Esquema de temperatura en  la DFVV (Secció). 

    (Font: Osterle 2001) 
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10. Selecció de la doble façana per a l’ETSEIB. 

10.1. Selecció de la tipologia 

Una vegada entès el funcionament, analitzats els materials a utilitzar i vistes les diferents 

tipologies de doble façana, s’ha d’escollir una d’elles, però, atenent a les nostres necessitats, 

cap d’elles ens funcionaria prou bé, es per això que es farà un disseny adaptat. La idoneïtat 

constructiva i funcional de la DFVV es fonamenta en els següents aspectes: 

a) El comportament tèrmic. 

 La façana representa una segona epidermis per a l’edifici i per tant avança en l’espai la 

incidència dels efectes de la intempèrie, el que implica una millora de les prestacions 

referents a l’estalvi energètic,  fent a l’estiu de pantalla a la incidència de la radiació solar i 

comportant-se durant l’hivern com un estrat d’aïllament tèrmic ventilat, el que evita la 

infiltració d’humitat en el material.  

En el nostre cas, degut a què l’edifici es troba en una zona de clima temperat, a l’hora de 

dissenyar la DFVV un dels criteris bàsics serà el guany de radiació solar que es pot tenir i 

s’haurà d’extreure durant els mesos de calor (de març a octubre) que seran la majoria, i que 

esdevindrà no menys important que les pèrdues de calor que es produeixin durant els 

mesos d’hivern (de novembre a febrer). 

Per a satisfer les nostres necessitats, s’ha d’aconseguir una doble façana que no sigui 

sencera de d’alt a baix, ja que degut a l’efecte xemeneia pel fet de tenir un edifici amb gran 

alçada, la temperatura de la cavitat interior a les plantes superiors seria molt elevada, 

provocant uns guanys de calor a l’interior de l’edifici més grans que si no existís DFVV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1: Esquema de Ventilació Multistory Facade (secció) 

(Font: Oesterle,2001) 
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Per tant es vol tenir una doble façana que sigui per plantes amb l’objectiu d’evitar el 

sobreescalfament de les plantes superiors i tenir el màxim d’obertures per tenir la màxima 

renovació d’aire. Serà doncs una conjunció d’aquestes dues tipologies: 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 10.2: Esquema de Ventilació Box Window        Figura 10.3: Esquema de Ventilació Corridor Facades 

  (Font: www.ebd.lth.se)     (Font: www.ebd.lth.se) 

Tal i com s’observa a l’apartat 8.6, avantatges e inconvenients de les diferents tipologies 

arquitectòniques de doble façana, una doble façana que combini les avantatges d’ambdues 

serà la més adient constructivament per a l’ETSEIB. 

A més a més de seleccionar els elements implicats en el comportament tèrmic del conjunt, 

que són: 

 la selecció de la pell exterior i la interior que pot ser de diversos tipus de vidre 

atenent als criteris de selecció dels vidres de l’apartat 9.1.2, la climatologia de 

l’Annex B, la orientació de les façanes i l’estudi solar de l’apartat 4.3; 

 els paràmetres implicats en el sistema de ventilació; obertures i separació entre 

pells, que seran un índex del grau de ventilació natural de la cavitat interior de la 

doble façana; 

 i la incorporació o la no incorporació d’elements passius de protecció solars 

interior o exteriors; 

b) El comportament acústic 

En referència al comportament acústic del sistema, no hi ha cap dubte en què representa 

una contribució al aïllament acústic de l’edifici respecte al soroll exterior, i respecte a 

l’aïllament acústic interdepartamental no és un element de disseny essencial. Degut a què el 

soroll que es pugui produir a una dependència i que es pugui propagar a través de l’espai de 
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l’entrepell serà insignificant ja que no es porten a terme activitats sorolloses, i per tant no es 

molestaran les dependències entre sí. 

c) El disseny i l’estètica de l’edifici, ja que es tracta d’un edifici singular ubicat en una de 

les principals entrades a Barcelona, i que es troba catalogat per l’Ajuntament de Barcelona 

dins dels edificis d’una època determinada i amb una arquitectura concreta. 

d) El manteniment i la neteja de la pell exterior e interior. Aspecte molt important a tenir en 

compte per no patir els problemes que té actualment. 

Els criteris per seleccionar els materials, les dimensions i altres aspectes relacionats amb el 

comportament tèrmic del model escollit porten a un complex problema en el que influeixen 

moltes variables no estacionaries, i que no estan determinades. 

Per aquest motiu s’ha utilitzat el programa [8] només com a una eina comparativa de les 

diferents solucions que ens planteja. Segons aquest programa la millor tipologia és la 31 

(veure estudi realitzat a l’Annex G), que tot i presentar un menor factor de llum diürna 

(Daylight Factor), les característiques d’aquesta façana en relació als guanys solars, els pics 

de càrrega en calefacció i refrigeració, i la demanda energètica anual de l’edifici són menors 

que a les altres tipologies, i és per tant, la que més estalvi energètic suposarà. 

En relació al preu, totes les tipologies estan en la mateixa línia, entorn als 1200€/m2, essent 

aquest un preu orientatiu, ja que es detallarà més endavant a la part de pressupost del 

projecte.  

Les característiques de la opció 31 són les següents: 
General Configuration Information 

 

Classification Description 

Glazing 

System 

Naturally Ventilated Double Skin Façade. 

500mm Cavity Gap 

Glass Type 10mm Pilkington OptifloatTM  

+ [6-16-6 Pilkington OptifloatTM Clear 

+ Pilkington K GlassTM] Inner 

Fenestration 3850mm Full Height 

Cavity Gas Air 

U-Values Ucop = 1.7 W/m²K (Inner Skin) 

Uframe= 3.4 W/m²K 

Infiltration 0.15 AC/H 

Shading 

 

Interstitial Venetian Blinds 

Lowered and horizontal 
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Les característiques de la doble façana ventilada de vidre són les següents: 

       Dibuix esquemàtic del conjunt:    Dibuix del mòdul de doble façana per a l’ETSEIB: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10.4: Tipologia de DFVV per a l’ETSEIB                      Figura 10.5: Mòdul de DFVV per a l’ETSEIB 

                      (Font: www.bellapart.com) 

 

Descripció 

 Ventilació natural planta a planta. A cada planta hi haurà dos obertures que 

comunicaran l’espai intermedi amb l’exterior de manera que l’aire serà escalfat 

per l’efecte de la radiació solar sobre els elements, provocant una ascensió de 

l’aire calent que sortirà cap a l’exterior per l’obertura superior, a la vegada que 

entra aire nou per l’obertura inferior; 

 

 Obertures inferiors i superios de 40 cm, segons recomanacions de [9], per 

efectes de ventilació natural. Cada planta tindrà la seva obertura inferior i superior 

de 40 cm. 

 

 Separació de l’entrepell de 80 cm, per tal d’afavorir l’aïllament tèrmic, l’evacuació 

de calor i permetre les tasques de manteniment dels vidres. En el cas que aquest 

espai sigui computable dins de l’edificabilitat, tot i sent un servei auxiliar, s’hauria 

de negociar amb l’Ajuntament per tirar endavant la proposta. 
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10.2. Selecció dels vidres 

Segons l’estudi solar realitzat a l’apartat 4.3 a les façanes interiors A el percentatge d’ombra 

a l’hivern és molt més elevat que a l’estiu, a causa de la baixa posició del sol en els períodes 

freds de l’any i la major projecció d’ombra en aquestes façanes. Cal dir però, que la zona 

entre les escales d’emergència i la façana orientació SSE està en ombra durant quasi tot 

l’any, tot i que a l’estiu tenen una mica de incidència solar quan el sol està en la seva posició 

més alta. 

Respecte les façanes exteriors, als períodes intermedis i estivals, la orientació amb majors 

problemes és la OSO en hores de la tarda, mentre que la ENE té el seu pic en hores del 

matí, quan les temperatures mitjanes, entre 16ºC - 20ºC, no arriben al seu valor màxim 

diürn. Les dos façanes exteriors són les més crítiques en referència a la incidència solar 

directe. Sobretot, la façana orientada al OSO en la que la radiació directa a la tarda en els 

períodes intermedis i a l’estiu provoca un guany de calor per radiació solar que escalfa els 

tancaments opacs de l’edifici, i entra directament a través de les finestres escalfant els 

components interiors i l’aire, tal i com s’observa a l’anàlisi tèrmica.  

Seguint els criteris de selecció del vidres de la pell interior i de la pell exterior de l’apartat 

9.1.2 es proposa: 

 Per a la pell interior un vidre doble amb tractament de baixa emissivitat, amb un 

coeficient de transmissió tèrmica al voltant de 1,7 W/m2·K. És a dir, un vidre de 

control tèrmic reforçat. Amb aquest vidre s’aconseguirà que la temperatura de la cara 

interior del vidre sigui més elevada i disminueixi l’efecte de “paret freda”, a més a 

més les pèrdues de calor cap a l’exterior seran molt inferiors. Tanmateix, a l’estiu hi 

haurà una reducció dels guanys de calor a través dels vidres. 

 Per a la pell exterior és necessari un vidre de control solar (baix factor solar) amb la 

funció de disminuir al màxim l’accés lliure dels raigs solars a l’interior de la cambra. El 

baix factor solar s’aconsegueix modificant les propietats d’absorció o les de reflexió 

que donaran a l’edifici un aspecte diferenciat pel que fa a color i reflexió de la llum. 

És necessari, degut a la gran superfície de vidre i la seva ubicació, que els vidres 

siguin laminats i temperats pels motius de seguretat ja explicats. 

A l’Annex F hi ha l’informe de càlcul de gruixos necessaris i les fitxes tècniques de les 

quatre opcions plantejades de; pell exterior absorbent o reflectant amb una pell interior 

amb i sense tractament de baixa emissivitat. Les propietats lumíniques i tèrmiques dels 
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conjunts són les mostrades a la taula 10.1: 

 

Opció a) 

Pell exterior: vidre 
reflectant, temperat 

i laminat (8+8). 

Pell interior: doble 
vidre (6,12,6) sense 

tractament. 

Opció b) 

Pell exterior: vidre 
reflectant, temperat 

i laminat (8+8). 

Pell interior: doble 
vidre (6,12,6) amb 

tractament. 

Opció c) 

Pell exterior: vidre 
absorbent, 

temperat i laminat 
(8+8). 

Pell interior: doble 
vidre (6,12,6)  

sense tractament. 

Opció d) 

Pell exterior: vidre 
absorbent, 

temperat i laminat 
(8+8). 

Pell interior: doble 
vidre (6,12,6) amb 

tractament. 

Transmissió 
Lumínica (%) 12 13 39 41 

Reflexió Lumínica  
a l’exterior (%) 18 22 11 14 

Transmissió Ener-
gètica Directe (%) 8 9 15 16 

Reflexió Energètica 
(%) 12 15 7 9 

Absorció Energètica 
(%) 80 76 78 75 

Factor Solar (%) 14 13 21 19 

Coeficient “U” 
(W/m2·K) 2.0 1.3 1.7 1.1 

Coeficient “K” 
(Kcal/h·m2·C) 1.7 1.1 1.4 0.9 

Atenuació 
acústica “R”     

(dB (A)) 
40 40 40 40 

Taula 10.1: Característiques lumíniques, tèrmiques i acústiques. 

(Font: Cristalglass S.L. ) 

 

S’observa que la millor opció pel que fa a coeficient “U” i a la transmissió lumínica és la d) 

(en la pell exterior un vidre absorbent, temperat i laminat (8+8) i en la pell interior un doble 

vidre (6,12,6) amb tractament de baixa emissivitat). Cal dir que totes les opcions presenten 

un molt bon factor solar, una de les premisses de partida més importants, tot i que la opció 

d) no és la que presenta el factor solar més baix (19%), té un major pes la major transmissió 

lumínica i l’aspecte de major transparència amb tonalitats blau pastel que aquesta dóna 

respecte les altres.              

Cal dir però, que la instal·lació de cortines a l’interior de la cambra fa disminuir a la meitat el 

factor solar del conjunt, tot i que també disminuirà la transmissió lumínica del conjunt.                                        
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10.3. Selecció de les cortines per l’interior de la cavitat 

Donats els elevats guanys per radiació solar que pateixen les façanes de l’edifici orientades 

a est i oest, és necessari la instal·lació d’un sistema de proteccions solars. Al clima 

mediterrani, no és adient posar les barreres de protecció solar a la part interior dels edificis, 

ja que aquestes absorbeixen la radiació solar, la emmagatzemen i la dissipen poc a poc en 

forma de calor. Però tampoc és aconsellable instal·lar-les a l’exterior degut als agents 

climàtics externs, com són la pluja, el vent o la contaminació, cosa que comportaria una 

major despesa de manteniment, afectant fins i tot a l’estètica de l’edifici. 

Aprofitant la instal·lació d’una DFVV el sistema de protecció solar serà ubicat a l’entrepell, és 

a dir, fora dels espais ocupats per les persones i sense estar sotmeses als agents externs.  

El sistema de protecció solar pel que s’ha optat ha sigut cortines enrotllables verticals degut 

a una sèrie d’avantatges, com són: 

- L’acumulació de pols és menor que les de lames horitzontals; 

- Tenen millors resultats quan els sol està molt baix que les de lames horitzontals en 

aquestes orientacions; 

- La facilitat de controlar-les (pujar i baixar-les) des de l’interior de l’edifici; 

Aquestes cortines són molt ràpides i còmodes d’instal·lar ja que venen muntades de fàbrica i 

només precisen un suport ancorat a la paret a cada extrem del tub sobre el que estan 

enrotllades. Les principals parts de les que estan compostes, veure Figures 10.4 i 10.5, són: 

- Tub d’acer, a on s’enrotlla la cortina; 

- Mecanisme per enrotllar-la, ja sigui cadena o manubri; 

- Joc de suport, que pot ser estàndard o llarg; 

- Teixit de la cortina, que n’hi ha de diversos tipus; 

- Motor elèctric (opcional); 

- Sensors  solars en el cas d’estar motoritzades (opcional); 

          

Figura 10.4 i Figura 10.5: Parts  

del sistema de proteccions solars 
(Font: www.louverdrape.com) 
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Les cortines aniran subjectades a la paret o sostre segons convingui per sobre de cada 

finestra, amb un suport que permeti la circulació d’aire al seu volant per no tenir 

acumulacions de calor importants prop de la finestra a la part superior. A més a més 

aquestes han d’anar separades una certa distància de la pell interior per tal de permetre 

l’obertura de les finestres, s’aconsella una separació de 40 cm, per poder obrir les finestres i 

evitar tenir l’escalfor a prop de la pell interior. 

El sistema d’accionament serà motoritzat i automatitzat amb un sensor solar (la instal·lació i 

l’ubicació dels sensors solars es faria tenint en compte l’estudi solar de l’edifici de l’Annex E), 

que controlarà la posició de les cortines sense tenir la necessitat d’obrir les finestres, ja que 

sinó per mandra no es mourien gaire, a més a més, s’instal·larà un manubri a l’interior de 

l’edifici per a cada cortina que servirà per controlar-la manualment i independentment de la 

resta, tal i com es mostra a la Figura 10.6. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figures 10.6: Manubri interior 

(Font: www.louverdrape.com) 

Un dels aspectes més rellevants és el tipus de teixit i el seu color, i de la mateixa manera 

que els vidres els teixits tenen una sèrie de factors que els caracteritzen, explicats a l’Annex 

N. 

A l’hora d’escollir el tipus de teixit els factors més importants tinguts en compte han estat el 

fet de ser ignífug, per complir normativa, i el factor d’obertura, que mesura la proporció de 

forats del teixit, per tal de poder tenir un certa visió de l’exterior. El tipus de teixit escollit, 

segons l’Annex N ha estat “Screen 2” amb un 10% de factor d’obertura, i de color gris clar. 
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10.4. Selecció de la fusteria exterior (finestres) 

Tenint en compte les mesures d’eficiència energètica, d’estalvi i d’altres criteris ambientals a 

incorporar en els edificis i equipaments municipals exposats a l’Annex J punt 11, el material 

escollit per les finestres és l’alumini. 

A l’hora d’escollir la tipologia d’obertura s’ha tingut en compte els següents criteris: 

- Estanqueitat; 

- La menor ocupació possible de l’espai interior quan la finestra estigui oberta; 

- Que permeti l’obertura de la finestra tenint en compte que a la banda exterior hi 

ha instal·lada una cortina enrollable vertical. 

- Seguretat; 

- Orientació de la façana i utilitats (ja que per exemple on hi ha DFAV cal algunes 

finestres que permetin el pas d’operaris a l’entrepell per tal de fer les tasques de 

manteniment). 

Tenint aquests criteris en compte la tipologia d’obertures més adients per cadascuna de les 

façanes són: 

- Façanes Exteriors: Orientació ENE i Orientació OSO i Interiors A: Orientació ENE 

i OSO, instal·lació de finestres basculants que roten respecte l’eix horitzontal que 

està a mitjana alçada, cap a l’exterior la part inferior, i cap a l’interior la superior, 

per tal de facilitar la circulació de l’aire. A cadascuna de les façanes, i planta a 

planta, s’extrauran una o dues finestres (a banda i banda de les escales 

d’emergència) i s’ubicaran portes per tal de fer el manteniment de la pell interior, 

pell exterior (part interior) i de les cortines. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 10.7: Finestra vasculant  

(Font: TECHNAL) 
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- Façanes Interior B: orientació ENE i orientació OSO instal·lació de finestres 

projectants que roten respecte el seu eix horitzontal superior, i cap a l’exterior. 

 

 

 

 
 
 

Figura 10.8: Finestra projectant cap a l’exterior  

(Font: TECHNAL) 

- Façanes NNO i SSE, instal·lació de finestres projectants que roten  respecte el 

seu eix horitzontal inferior, i cap a l’interior. 

 

 

 

 
 

Figura 10.9: Finestra projectant cap a l’interior  

(Font: TECHNAL) 

A l’Annex O s’adjunten els plànols on es pot observar la distribució de les finestres.  

10.5. Avantatges globals de la DFVV per a l’ETSEIB 

La transmissió tèrmica a través de la doble façana ventilada de vidre és molt més complexa 

que en un mur cortina a causa de la pell addicional de vidre. Aquesta pell addicional permet 

la creació d’una cavitat (entrepell) que, en el nostre cas, és ventilada naturalment. El seu 

bon funcionament dependrà en gran mesura de les prestacions requerides als diferents 

sistemes que composen la DFVV i sobretot a la integració de tots ells. 

El pitjor cas per tal d’avaluar la correcta ventilació natural a través de l’entrepell serà a l’estiu 

amb un dia sense vent. En aquest cas el flux convectiu succeirà únicament per “efecte 
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xemeneia” degut a variacions de pressió provocades per el increment de temperatura de 

l’aire. Aquest increment de temperatura provoca a l’aire una menor densitat que fa que 

aquest tendeixi a pujar, provocant una força d’ascensió. Aquesta força d’ascensió provoca 

que hi hagi una entrada d’aire per les parts inferiors i una sortida per les parts superiors, 

ventilant naturalment l’espai comprès entre la pell interior i la pell exterior.  

De fet l’aire fred de l’exterior entra a través de les obertures més baixes que hi ha al llarg de 

la DFVV quan existeix prou força de succió, a la vegada que l’aire calent va sortint per les 

obertures més altes, en la mateixa quantitat. Com l’alçada escollida per a la realització 

d’aquest procés és d’aproximadament 3 m, no es produirà el sobreescalfament a les parts 

superiors. 

Cal dir a favor d’aquest fenomen que la ubicació de l’edifici en referència a la direcció 

predominant del vent és la idònia i que les velocitats del vent són superiors en les èpoques 

intermèdies i a l’estiu que al hivern. Afavorint doncs a aquesta ventilació natural. 

Quan aquest procés succeeix hi ha els següents sistemes que formen part de la DFVV que 

afavoriran al seu bon funcionament: 

 La radiació solar: part d’aquesta energia serà reflectida cap a l’exterior, part serà 

absorbida i part serà transmesa (directa e indirectament) a la cavitat en forma de radiació 

d’ona curta. Per tant és interessant, a diferència dels països de clima fred, utilitzar un 

vidre exterior que aturi al màxim la radiació incident, això s’aconsegueix, com ja s’ha 

exposat, amb un vidre de control solar en comptes de posar un vidre clar. El vidre 

exterior pararà una gran part de la radiació incident evitant que aquesta entri a la cavitat i 

causi un sobreescalfament. 

 Al hivern aquesta radiació solar pot actuar a favor energèticament parlant, es tracta 

doncs de tancar la obertura superior de la pell exterior per a que la circulació d’aire per la 

cavitat no es produeixi fent d’aquesta cavitat una emmagatzemadora de calor. 

 La utilització d’elements de protecció solar dins de la cavitat són necessaris per evitar 

l’enlluernament al interior de les aules i evitar també l’excés de guanys solars abans de 

que entrin al interior de l’edifici, trobant-se la pell interior ja protegida. No cal doncs, la 

utilització de cortines a l’espai interior. Aquest elements de protecció solar (en el nostre 

cas cortines de tela) depenent de les propietats d’aquesta, absorbeixen part de la 

radiació que deixa passar la primera pell i la reflecteixen en forma de radiació d’ona 

llarga. La radiació d’ona llarga està retinguda a l’entrepell ja que els vidres són opacs a 

aquests raigs infrarojos, això provoca un augment de la temperatura interior de l’entrepell 
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afavorint al gradient tèrmic de la cavitat i conseqüentment a la major convecció natural 

per efecte xemeneia fins que aquesta calor és extreta per la obertura superior. 

 A la pell interior de la doble façana ventilada és necessari doncs un vidre doble amb 

tractament de baixa emissivitat a la cara 2 (part interior del vidre més exterior).  Útil per 

limitar  l’accés de calor des de la cavitat cap a l’interior de l’edifici, a més a més de reduir 

les pèrdues de calor cap a l’exterior quan fa fred. 

 En èpoques que durant el dia les temperatures exteriors hagin estat elevades, a la nit, la 

DFVV permet la ventilació nocturna. Les temperatures exteriors elevades afecten no 

solament a l’aire interior sinó que també afecten als mobles, fals sostre, parets, etc. 

Aquests reflecteixen la calor en forma de radiació d’ona llarga i a més són capaços 

d’emmagatzemar-la per desprès anar-la desprenent per convecció. Aquesta calor, si les 

finestres estan tancades, es quedarà atrapada a l’interior de l’edifici i al matí següent les 

aules estaran a 25-27ºC en comptes dels possibles 18-20ºC exteriors. Per tal d’evitar 

aquest fenomen la DFVV permet la obertura de les finestres durant la nit per tal de 

refredar l’ambient interior i extreure el calor emmagatzemat durant el dia. 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 10.10: Ventilació natural a la DFVV  

(Font: Osterle 2001) 
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11. Solució per a les façanes on no s’implanta una DFVV 

11.1. Extracció del “gresite” i col·locació d’una façana lleugera  

Malgrat tot, donada l’edat de l’edifici, més de quaranta anys, l’estructura de formigó no 

presenta símptomes que facin posar en dubte la seva capacitat portant. Tot i així, el 

revestiment exterior de “gresite” té un alt grau de deteriorament que s’ha ocasionat al llarg 

del temps provocant fins i tot alguns despreniments. 

11.1.1. Elements d’una façana lleugera 

Els elements que formen part d’una façana lleugera són: l’estructura auxiliar, els ancoratges, 

els plafons i les juntes. Entre aquests, són els plafons els definidors de l’aspecte formal, i en 

ells es concentren els esforços de la indústria per produir diversitat de material, acabats i 

dimensions. 

L’estructura auxiliar: és una estructura lleugera que pot ser d’alumini, d’acer inoxidable o 

galvanitzat, o fins i tot de fusta. És l’entramat que transmet els esforços del tancament a la 

estructura resistent. 

Els plafons: actualment existeix una gran diversitat de materials i acabats manufacturats 

utilitzats en la composició dels plafons. Es poden diferenciar dos grans grups: els metàl·lics i 

els d’altres compostos, aquest últims més nous però de menor implantació.  De plafons 

metàl·lics es poden classificar en: 

 Unicapa: són els formats per una sola xapa metàl·lica. Com avantatges es pot 

destacar la seva lleugeresa, la total absència d’absorció d’aigua i la no emissió de 

gasos en cas d’incendi. Per contra, presenta problemes de condensacions i de 

pèrdua de planeidad per dilatacions. 

 Multicapa: són els formats per dos xapes metàl·liques unides per diversos materials. 

En funció del material d’unió hi haurà dos possibles variants: els inerts tèrmicament i 

els aïllants. En els primers es deixa la funció aïllant al trasdosado, buscant en el 

augment de la secció del plafó un millor comportament resistent, sense augmentar 

pes ni esforç de dilatació. De petit gruix han de col·locar-se en façana transventilada. 

Es presenten de diverses classes segons el nucli interior: de polietilè (Alucobond) o 

de celdilla d’alumini (classe Luxalon i Formacore). Per el contrari en els aïllants és el 

propi plafó el que soluciona d’un mode complet el tancament, no essent però, una 

façana transventilada. El material d’unió d’aquests dóna al plafó un molt bon 



Pàg. 80                                                              Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

aïllament tèrmic i acústic, el rigiditza, evita condensacions intersticials i resol l’acabat 

interior.   

De plafons no metàl·lics es poden destacar tres grups: els elaborats a base de fusta, els de 

fibra de cel·lulosa reforçada i els plàstics. Són plafons formats per materials de nova 

generació amb tecnologies específiques en la seva fabricació.  

Les juntes: Resolen la unió entre els diferents plafons, alhora que garanteixen la continuïtat 

dels requeriments exigits al tancament. L’anàlisi de la seva estanqueidad dona lloc a dos 

tipologies fonamentals: 

- La junta impermeable: és estanca al vent i a l’aigua, és la junta obligada en plafons 

multicapa aïllants. Aquesta tipologia presenta alhora dos solucions diferents: 

o La junta impermeable tancada:    

 

 

 

o La junta impermeable oberta:  

 

    

  

 

- La junta permeable: el sistema constructiu de les façanes transventilades és de junta 

permeable oberta. No cal dissenyar la junta com a tal, únicament s’ha de garantir la 

ventilació en el trasdòs del plafons. ElLa gran avantatge del sistema és que permet la 

utilització d’una gran varietat de plafons en relació a la grandària i al material. 

La transmissió d’esforços ve determinat per: 

PLAFÓ + JUNTA                 ANCORATGE                ESTRUCTURA              ESTRUCTURA                             
                                                                                       AUXILIAR                     PORTICADA  
                   RESISTENT  
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11.1.2. Esquema comparatiu de les diferents tipologies: 

     Format per una sola xapa metàl·lica.  
      Unicapa Façana transventilada.   plafons petits 
          Metàl·lics   Solució a la mancança d’inèrcia amb doblegat de bordes 
          grecado superfície 
 
         Inert no aïllen tèrmicament 
PLAFONS     Multicapa Format per dues xapes                façana transventilada 
     unides per diversos material. 
     Millora la acústica i augmenta  Aïllants aïllen tèrmicament 
     La inèrcia del plafó.   resolen el tancament 
          s’ha de dissenyar la junta 
 
          No metàl·lics Formats per materials de nova generació. 
    Façana transventilada. 
    Sense problemes d’oxidació. 
    Dimensions menors que els metàl·lics. 
 
 
 
 
          Impermeable Estanca el vent i l’aigua  Impermeable doble segellat i cambra 
    És la junta per a plafons mul- tancada (la cambra no evacua) 
    ticapa aïllant.  
    S’ha de dissenyar la junta. Impermeable segellat interior i cambra 
JUNTA        oberta  (la cambra evacua) 
 
             Oberta al vent i l’aigua. 
          Permeable És la junta per a façanes transventilades. 
    No s’ha de dissenyar la junta. 
 
 
 

11.1.3. Selecció de la façana lleugera 

Desprès d’analitzar i comparar les diferents tipologies interessa instal·lar una façana lleugera 

transventilada amb plafons metàl·lics multicapa amb juntes permeables. De les diferents 

tipologies de façana lleugera presents en el mercat s’ha escollit el plafó composite de Alcan, 

per complir amb aquests requeriments.  

El plafó composite està format per dos capes d’alumini de 0,5 mm de gruix, unides per un 

nucli termoplàstic amb un gruix total de 4 mm i un pes de 5,5 Kg/m2. Es subministrarà en 

plafons de 1,35 x 1,95 m (per recobrir els actuals mòduls de plaques de “gresite”). Els 

plafons seran fixats a una subestructura de perfileria d’alumini (perfil omega), mitjançant 

diversos sistemes de subjecció (claus, perfils d’ancoratge o reblons).  

Per a més informació tècnica s’adjunta el catàleg del producte, la fitxa tècnica i la valoració 

econòmica a l’ANNEX K.  
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11.2. Substitució dels vidres existents. 

11.2.1. Substitució dels vidres existents de la façana amb orientació NNO. 

La façana amb orientació NNO no es beneficia pràcticament del sol, rep pocs guanys per 

radiació solar i per tant no hi ha una entrada directa de calor a través de les finestres. És 

interessant doncs, aprofitar al màxim la qualitat d’aquesta llum natural, molt constant durant 

el dia, amb uns vidres únicament de control tèrmic reforçat, és a dir, amb un vidre doble 

incolor amb tractament de baixa emissivitat, aquest tindrà un alt coeficient de transmissió 

lumínica (superior al 75 %) i una atenuació acústica superior als 30 dB (A).  

Tal i com s’exposa al l’Annex F, s’aconseguirà que a l’hivern la diferencia entre la 

temperatura del vidre i la temperatura interior sigui molt més petita. Aquesta temperatura 

més uniforme aportarà un major confort fins i tot a les zones més pròximes al vidre. L’alt 

coeficient de transmissió lumínica aportarà transparència i gran confort visual, aprofitant al 

màxim la llum natural. 

Segons [9] tipus Climalit Planilux - Planitherm 6(12)6, i segons [10] tipus Isolar - Neutralux 

6(12)6. 

11.2.2. Substitució dels vidres existents de les façanes d’orientació ENE i OSO 
(interiors B) i la façana d’orientació SSE. 

Les façanes d’orientació ENE i OSO (interiors B) i la façana d’orientació SSE tenen 

importants guanys per radiació solar durant tots els mesos de l’any convé doncs un vidre de 

control solar i tèrmic reforçat, això s’aconsegueix amb un doble vidre de factor solar baix 

(actuant en el seu poder d’absorció o en el seu poder de reflexió) i amb un tractament de 

baixa emissivitat. Segons [6] convé que el factor solar sigui inferior al 35% quan es tracta 

d’evitar l’excés d’energia solar en orientacions tant crítiques com la Sud. 

Un factor a tenir en compte, a més a més de les propietats energètiques del vidre, és 

l’aspecte que donarà posat en l’edifici pel que fa a color i reflexió de la llum. Per mantenir 

l’estètica del conjunt i per motius d’imatge corporativa la tonalitat serà blau pastel. En 

referència a la reflexió de la llum s’ha proposat (com en la pell exterior de la doble façana) 

un vidre absorbent amb poc poder de reflexió lumínica, aquest, aportarà una major 

transmissió lumínica que un de reflectant.  En el Annex F hi ha l’informe de càlcul de gruixos 

i les fitxes tècniques d’un vidre absorbent i la d’un de reflectant proporcionades per 

CristalGlass. S’observa doncs, que la millor opció és la del vidre absorbent. 
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Cal comentar que el vidre interior de la façana amb orientació SSE tindrà propietats 

d’opacitat per preservar la intimitat de les persones (cal recordar que l’espai interior està 

destinat a lavabos). 

Segons [9] tipus Solarlux Natucolor Blue - Neutralux 6(12)6, per veure característiques 

tècniques consultar Annex F. 

11.3. Incorporació d’un element de protecció solar exterior en la façana orientació SSE 

A la façana SSE la elevada incidència solar durant el períodes de estiu, primavera i tardor 

entre les 10h. i les 16h. (a l’hivern també hi ha aquesta incidència, però en aquest cas el sol 

actua a favor energèticament parlant) i les elevades temperatures exteriors, exigeixen un 

tractament  de protecció solar. 

Actualment, darrera de la façana orientada SSE estan ubicats els lavabos, les finestres 

actuals no tenen cap sistema de protecció solar interior (cortines, persianes, etc.) i degut a 

l’ús d’aquest espai convé seguir amb aquest criteri de no protecció solar interior. Per tant, 

per disminuir el flux de radiació solar directa incident sobre la superfície de vidre, que 

provoca unes elevades temperatures a la zona interior, convé un dispositiu fix o mòbil, 

exterior al pla de la façana i susceptible de projectar ombres a més a més dels vidres de 

control solar. 

El tractament de la façana mitjançant un voladís o un sistema “brise-soleil” horitzontal 

permetrà doncs, protegir les finestres de la incidència directe del sol en els períodes de 

estiu, primavera i tardor. El voladís haurà de complir per tant, amb l’especificació de 

protecció solar total segons els criteris següents: 

 Façana exposada al sol > 40 %. 

 Hora local entre les 12 i 16 hores. 

 Període: estiu, primavera i tardor. 

Per complir amb els esmentats criteris cal saber: 

 La posició solar que s’adjunta en l’Annex Q, on es representa l’elevació del sol en 

ºC segons l’època de l’any i l’hora. 

 Superfície de vidre exposada al sol, extret de l’estudi de la incidència solar 

realitzat a l’apartat 4.3. 

A continuació es mostren unes taules resum amb la combinació d’aquests dos factors: 
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Taula 11.1 
 

 Hivern (21 de desembre) Estiu (21 de juny) 
Hora 
local 

Hora 
solar 

Elevació 
del sol (ºC) 

% de superfície 
exposada al sol 

Hora 
solar 

Elevació del 
sol (ºC) 

% de superfície 
exposada al sol 

7:00 6:09 0 - 5:07 6,18 0 
8:00 7:09 0 - 6:07 16,62 0 
9:00 8:09 5,00 85 7:07 26,00 10 
10:00 9:09 13,90 90 8:07 38,79 25 
11:00 10:09 21,00 100 9:07 49,00 75 
12:00 11:09 25,00 100 10:07 60,00 85 
13:00 12:09 27,00 90 11:07 68,94 100 
14:00 13:09 25,00 75 12:07 72,01 85 
15:00 14:09 22,96 50 13:07 69,00 60 
16:00 15:09 13,90 10 14:07 60,00 10 
17:00 16:09 3,05 5 15:07 47,33 0 
18:00 17:09 0 - 16:07 37,00 0 
19:00 18:09 0 - 17:07 24,98 0 
20:00 19:09 0 - 18:07 15,00 0 
21:00 20:09 0 - 19:07 3,85 0 
 
 
Taula 11.2 
 

 Tardor (23 de setembre) Primavera (21 de març) 
Hora 
local 

Hora 
solar 

Elevació 
del sol (ºC) 

% de superfície 
exposada al sol 

Hora 
solar 

Elevació del 
sol (ºC) 

% de superfície 
exposada al sol 

7:00 5:17 0 - 6:01 0 - 
8:00 6:17 2,31 5 7:01 11,22 40 
9:00 7:17 11,00 50 8:01 22,00 60 
10:00 8:17 23,94 70 9:01 31,79 75 
11:00 9:17 40,00 80 10:01 41,00 90 
12:00 10:17 42,00 95 11:01 47,00 100 
13:00 11:17 45,94 100 12:01 48,28 100 
14:00 12:17 46,81 95 13:01 46,05 90 
15:00 13:17 45,00 60 14:01 42,00 65 
16:00 14:17 40,00 25 15:01 33,00 30 
17:00 15:17 28,01 10 16:01 21,65 15 
18:00 16:17 20,00 0 17:01 11,22 0 
19:00 17:17 6,90 0 18:01 0 - 
20:00 18:17 0 - 19:01 0 - 
21:00 19:17 0 - 19:01 0 - 

   Necessitat de protecció solar total segons els criteris esmentats. 

L’angle d’elevació mínim segons aquests criteris és doncs de 42º. Per tant segons 

l’esquema de la Figura 11.1 dóna una voladís de llargada  d = 1,5 m. 
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Figura 11.1: Esquema voladís 

(Font: TECHNAL) 

 

Interessa doncs, a més a més de protegir del sol, un sistema que estigui integrat en 

l’estètica final del conjunt. Es proposa per tant un sistema “brise-soleil” horitzontal com el de 

la Figura 11.2 que es mostra a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2: Sistema “brise-soleil” horitzontal 

(Font: TECHNAL) 
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El muntatge d’aquest sistema seria com el proposat a la Figura 11.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.3: Secció AA del sistema “brise-soleil” horitzontal. Esquema muntatge. 

(Font: TECHNAL) 
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12. Neteja i manteniment de les façanes  

Un dels aspectes més importants a l’hora de tenir en compte en la fase de disseny i de la 

construcció de grans façanes amb vidre és la seva neteja i manteniment. En la majoria dels 

casos es impossible netejar les superfícies de vidre des de l’interior de l’edifici, inclòs el cas 

en que puguin obrir-se totes les finestres (que mai es pot), per aquest motiu s’ha optat per 

un manteniment des de l’exterior. 

La solució per netejar l’exterior de la pell interior i l’interior de la pell exterior és mitjançant la 

cavitat o espai intermedi entre les dues pells. Aquesta cavitat presenta l’espai suficient per a 

que una persona pugui entrar, a través de les portes habilitades en cada planta, i fer les 

tasques de manteniment necessàries.  

La solució per netejar la pell exterior amb més seguretat i més eficiència, donada la gran 

quantitat de vidre que hi ha una l’alçada de l’edifici, és mitjançant la utilització de plataformes 

mecàniques amb comandament elèctric, que es sustenten sobre punts fixes i es desplacen 

sobre uns rails. Aquestes plataformes elèctriques dedicades a la neteja i manteniment de 

façanes, permeten el moviment tant vertical com horitzontal, i estan constituïdes bàsicament 

pels següents elements: 

12.1. Carretilla 

Constitueix l’element portant de l’equip i està formada per un xassís resistent muntat sobre 

rodes, una o varies d’elles motrius. Sobre aquest xassís de base, una carcassa metàl·lica 

tanca el tambor per enrotllar els cables, el motor principal d’elevació, els motors de 

translació, sistemes de frenat, quadre elèctric, entre d’altres components. 

 

 

 
 

 
Figura 12.1: Plataforma de braços mòbils (encerclat la carretilla) 

(Font: www.mtas.es) 
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12.2. Braços d’elevació  

La màquina disposa de dos braços d’on penja la cistella. Tenen una longitud aproximada de 

2,5 m. y estan construïts en xapa d’acer de 3 mm., en aquest cas serien mòbils amb 

moviment d’aproximació a façanes, degut a un sistema d’accionament hidràulic. 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 12.2: Braços mòbils des de l’exterior 

(Font: www.mtas.es) 

 

12.3. Cables de sustentació  

Els elements de sustentació de la cistella estan constituïts per dos cables independents 

d’acer de 8 o 9 mm. de diàmetre. Cada cables es subjecta per un extrem a l’estructura de la 

cistella mitjançant “abrazaderas”, i per l’altre al tambor d’enrotllament. 

12.4. Cistella 

Està formada per una plataforma resistent tancada en tot el seu contorn amb una barana de 

protecció per protegir els operaris d’una possible caiguda, construïda per tubs d’acer i 

revestida amb xapes de material lleuger. Les seves mides són aproximadament: 

 Longitud de 1,60 a 1,75 m; 

 Amplada de 0,65 a 0,70 m; 

 Alçada de 1,00 a 1,10 m; 

Al seu interior porta incorporada un quadre de comandaments, i suspès en la seva part 

inferior un anell perimetral de seguretat que desconnecta la màquina si la cistella troba algun 

obstacle en el seu desplaçament. 
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Figura 12.3: Operari en operacions de neteja des de la cistella 

(Font: www.mtas.es) 

 

12.5. Les guies 

Les guies estan col·locades sobre la coberta de l’edifici, constitueixen la guia de rodadura de 

la màquina. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12.4: Guia en doble T i grapa perquè no tombi 

(Font: www.mtas.es) 
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13. Anàlisi comparativa 

13.1. Anàlisi comparativa entre una doble façana i un mur cortina  

El programa “Façade Selector”, ja utilitzat amb anterioritat durant el projecte, es fa servir en 

aquest apartat com a eina comparativa entre la tipologia de doble façana proposta i la 

tipologia de mur cortina de vidre (tipologies equiparables a l’actual, tenint en compte, que la 

pell interior real està formada per part opaca i part de vidre, i el programa només es fa servir 

com a eina comparativa, exclusivament). 

Tipologies a comparar: 

Option 31: 3200 mm Height NDSF; Interstitial Blinds (doble façana ventilada de vidre) 
Classification Description 

Glazing 

System 

Naturally Ventilated Double Skin 

Façade. 500mm Cavity Gap 

Glass Type 10mm Pilkington OptifloatTM  

+ [6-16-6 Pilkington OptifloatTM Clear 

+ Pilkington K GlassTM] Inner 

Fenestration 3200 mm Full Height 

Cavity Gas Air 

U-Values Ucop = 1.7 W/m²K (Inner Skin) 

Uframe= 3.4 W/m²K 

Infiltration 0.15 AC/H 

Shading 

 

Interstitial Venetian Blinds 

Lowered and horizontal 

 

Option 26: Hard Coat Low-E 3200mm Height DGU; Internal Blinds (mur cortina de vidre) 
Classification Description 

Glazing 

System 

Hard Coat Low-E Doubled Glazed Unti 

Glass Type 6-16-6 Pilkington OptifloatTM  

+ Pilkington K GlassTM 

Fenestration 3200 mm Full Height 

Cavity Gas Air 

U-Values Ucop = 1.7 W/m²K  

Uframe= 3.4 W/m²K 

Infiltration 0.15 AC/H 

Shading 

 

Internal Venetian Blinds 
Shading Coeficient = 0,40, Radiant Fraction = 0,50 

Els resultats obtinguts són els següents: 



Pàg. 92                                                              Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els guanys per radiació solar són molt més elevats a la tipologia mur cortina que a la doble 

façana, arribant a ser una el triple que l’altre aproximadament. Les cortines són utilitzades 

com a barrera per aturar la radiació directa del sol, i si aquestes estan a l’interior de l’edifici 

provoquen una acumulació de calor quan són escalfades pel sol. En canvi si aquestes es 

troben ubicades a l’entrepell la calor pot ser evacuada cap a l’exterior per l’efecte de la 

convecció natural, evitant així guanys innecessaris sobretot en èpoques de calor. 

Degut als guanys per radiació solar, les demandes de calefacció i refrigeració es veuen 

afectades en la següent manera:  

 El pic i la demanda anual de calefacció són inferiors a la tipologia de Doble Façana 

degut a què aquesta proporciona un millor confort tèrmic, gràcies a la cambra d’aire 

(entrepell), que augmenta l’aïllament tèrmic de l’exterior. Convé doncs, que en 

èpoques de fred es tanquin les obertures de la pell exterior i s’obrin les cortines 

(creant un efecte hivernacle), per tal d’aprofitar l’energia provinent del sol a l’espai 

d’ocupació i evitar les pèrdues energètiques cap a l’exterior.  

 El pic i la demanda anual de refrigeració són inferiors a la tipologia de Doble Façana 

degut a què els guanys per radiació solar a l’interior de l’edifici són inferiors, i la 

possible calor que s’acumula a l’entrepell és extreta per convecció natural, evacuant 

l’energia absorbida pels vidres. En conseqüència la transmissió energètica es 
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redueix disminuint la temperatura superficial del vidre interior, i això es tradueix en un 

major confort per l’usuari i un estalvi energètic. 

En resum, segons aquesta anàlisi comparativa la implantació d’una doble façana permet un 

estalvi energètic d’un 50% en calefacció, i un 11% en refrigeració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació al factor de llum diürna la tipologia de mur cortina presenta uns millors resultats, 

degut a què hi ha menys barreres filtradores de raigs solars. Tot i així, un factor diürn 

superior al 2% es considerat acceptable. 

Tot i els avantatges comentats fins ara sobre la implantació d’una Doble Façana, aquesta és 

una solució costosa, degut a què es tracta d’un sistema complex que utilitza més materials 

d’última tecnologia, ja que és necessari afegir una nova pell de vidre a l’edifici amb tots els 

seus requeriments constructius. 
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13.2. Anàlisi comparativa de l’aïllament acústic 

Per a realitzar un anàlisi comparatiu de l’aïllament acústic entre la tipologia actual de façana 

i la proposta realitzada de rehabilitació és necessari analitzar el punt dèbil en l’atenuació 

acústica de l’edifici H: les superfícies de vidre. Com ja s’ha comentat, els valors de 

l’atenuació acústica (R) de les finestres de l’edifici es poden estimar en funció del tipus de 

vidre i de la classe de fusteria segons la norma bàsica NBE-CA-82 i segons la classificació 

que s’estableix en la NBE-CT (“Condicions Tèrmiques en els Edificis”). 

Segons l’Annex H on s’exposa part de la norma bàsica NBE-CA-82 es pot concloure que: 

 en funció dels vidres i la fusteria actual existent l’atenuació acústica  de l’edifici és 

inferior als 12 dB (A), (apartat a)A) de la norma bàsica NBE-CA-82 on s’exposa que 

les finestres de fusteria sense classificar: R < 12 dB (A)). 

 en funció dels vidres i la fusteria  de l’edifici proposta de rehabilitació l’atenuació 

acústica és de 30 dB (A) en les zones on no hi ha doble façana, (apartat a)E) de la 

norma bàsica NBE-CA-82 on s’exposa que les finestres de fusteria de classe A-3 i 

vidres de una o dos làmines separades per una cambra d’aire: R=13,3 log e + 19,5 

en dB(A). Pel que fa a doble façana la norma bàsica no estableix cap criteri de càlcul, 

simplement diu que és superior a 30 DB (A). 

Segons el document tècnic TM35: Enviromental performance toolkit for glazed façades, 

publicat per CIBSE, és superior als 33 dB (A). 

Segons els càlculs proporcionats per CristalGlass, veure Annex F, l’atenuació acústica és de 

40 dB (A). 
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14. Alternatives als sistemes de climatització 

14.1. Objectiu 

Tot i que no forma part de l’abast del projecte, la rehabilitació de la façana implica una 

modificació del sistema de climatització actual (extracció dels aparells d’aire condicionat que 

actualment es troben ubicats a les façanes de l’edifici), per tant, l’objectiu del present capítol 

és proporcionar una alternativa de climatització que funcioni de manera conjunta amb la 

instal·lació de la doble façana i el sistema centralitzat de calefacció que hi ha actualment. 

14.2. Introducció 

Degut a la implantació de la DFVV, amb la conseqüent modificació o restauració de la pell 

interior, es fa necessària l’extracció dels aparells d’aire condicionat que actualment es troben 

ubicats a les façanes de l’edifici. Aquests aparells condicionen l’espai interior dels despatxos 

i locals adjunts destinats a professorat i a PAS.  

Atès que l’arquitectura i les instal·lacions actuals, així com el sistema de calefacció 

centralitzat de l’edifici H no es troben en les condicions més acceptables, es proposa, en 

referència als sistemes de climatització: 

 la substitució dels aparells actuals ubicats en les façanes exteriors per sistemes de 

ventilació descentralitzats adients per a una doble façana ventilada; 

 i la substitució de tot el sistema de calefacció centralitzat actual per un a majors 

prestacions; 

L’objectiu del capítol serà però, explicar un possible sistema de ventilació que actuï de 

manera conjunta amb el funcionament tèrmic i fluidodinàmic de la doble façana i amb el nou 

sistema de ventilació centralitzat. No s’aprofundeix més en aquest capítol degut a que les 

característiques de tot sistema de climatització estan condicionades a les característiques 

arquitectòniques i constructives que sorgiran de la rehabilitació de l’edifici H, és a dir estaran 

condicionades a l’ús a què estarà destinat cada planta o zona de l’edifici. 

14.3. Normativa aplicable 

Exposada a l’Annex H. 

14.4. Sistemes de ventilació 

Actualment existeixen tres sistemes de ventilació: 
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14.4.1. Ventilació natural a través de les finestres 

L’aire de ventilació i la seva extracció es realitza de forma natural a través de les finestres. 

Els avantatges són: independència, baixos preus i sense components tècnics. Els 

inconvenients són: trenquen l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici, pèrdues elevades 

d’energia, no hi ha cap possibilitat de control i produeixen corrents d’aire elevades. 

14.4.2. Sistemes centralitzats 

L’aire de ventilació i la seva extracció es realitza a través d’un sistema centralitzat. Els 

avantatges són: no es trenca l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici, no hi ha corrents d’aire i 

no hi ha pèrdua d’energia. Els inconvenients són: alt cost econòmic d’instal·lació i obra civil, 

necessitat d’espai per ubicar les instal·lacions i control individual limitat. 

14.4.3. Sistemes descentralitzats 

L’aire de ventilació i la seva extracció es realitza directament a través de la façana de 

l’edifici. Els avantatges respecte d’un de centralitzat són: espai per a instal·lacions més petit, 

menys cost d’inversió, menys consum d’energia i més flexibilitat amb un millor control de la 

qualitat i condicions de l’aire. Els inconvenients són: més manteniment degut al major 

nombre de filtres, ventiladors, bateries, etc., i una necessitat de protecció de l’entrada i 

sortida d’aire a través de la façana per evitar que entri aigua i d’altres. 

Amb les instal·lacions de ventilació descentralitzada és possible ventilar els espais que estan 

junt a les façanes, per tant en espais interiors s’ha de preveure un altre tipus d’instal·lació 

per aprovisionar d’aire de ventilació. 

El funcionament és el següent segons sigui d’impulsió o d’impulsió i extracció: 

 

 

 

 

 

Figura 14.1:  Funcionament del sistema de ventilació descentralitzada d’impulsió 

(Font: TROX Española) 
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Figura 14.2:  Funcionament del sistema de ventilació descentralitzada d’impulsió i extracció 

(Font: TROX Española) 

14.5. Sistemes de ventilació específic per a doble façana 

Existeixen equips descentralitzats específics per a doble façana, aquests a part d’incorporar 

els filtres, els ventiladors d’impulsió i extracció d’aire, les comportes, el regulador, el 

silenciador, el recuperador les bateries incorporen també el que s’anomena el ròtor 

seccionador, que és el que permet fer el canvi d’entrada d’aire hivern - estiu o bé l’extracció 

d’aire o bé no permetre l’entrada d’aire quan la unitat està parada. 

Aquests equips tracten d’aprofitar l’efecte hivernacle, sobretot  a l’hivern, de la cambra d’aire 

que es té a la façana. L’espai intermedi és utilitzat com acumulador de calor i també com a 

precalentador de l’aire a ser utilitzat per el sistema de calefacció, mentre que el sistema de 

d’aire condicionat funciona de manera independent de la façana, sense cap connexió amb 

aquesta. 

14.5.1. Qualitat de confort tèrmic 

La utilització de ventilació per façana a través d’un sistema descentralitzat aporta un major 

grau de confort. L’aire condicionat garanteix un clima interior de més qualitat ja que té en 

consideració els conceptes de temperatura i humitat per a cada zona. 

Es pretén dotar a les aules i despatxos d’un sistema de climatització que condicioni les 

zones segons les necessitats de cada moment, i de forma totalment independent unes de 

les altres. 
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Figura 14.3:  Sistema de ventilació descentralitzada. Funcionament en impulsió 

(Font: TROX Española) 

14.5.1.1. Cicle d’hivern 

Aportació d’aire calent en totes les zones que tinguin demanda, de qualsevol de les plantes. 

A l’hivern l’aire entra directament a través de la cambra, aprofitant, per tant, el guany solar 

de emmagatzematge  passiu entre les dues pells de la doble façana. Un cop aquest aire és 

filtrat passa a través del recuperador, a continuació, a través de la bateria on és acabat 

d’escalfar i s’impulsa directament per el terra a través d’una reixa. 

Amb l’extracció el que es fa és llençar l’aire a l’exterior de la façana, s’evita llençar-lo a la 

cambra per què provocaríem un curt circuit (podríem aspirar el mateix aire que estem 

extraient).  

14.5.1.2. Cicle d’estiu 

Aportació d’aire fred en totes les sales que tinguin demanda. 

A l’estiu l’aire ja no és agafat a través de la cambra, doncs ja que si l’agaféssim de la cambra 

estaria a una temperatura igual o superior que la de l’exterior. El ròtor seccionador a tancat 

el pas d’aire que teníem obert a la cambra, per tant, l’aire s’agafa directament des de 

l’exterior. L’aire un cop filtrat i recuperada de seva energia a través del recuperador és 
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refredat per la bateria i és expulsat a nivell del terra. 

Amb l’extracció es llença l’aire directament a la cambra, aquest aire que es troba a 24 ºC o 

26 ºC i per tant contribueix a refredar, relativament una mica, la cambra d’aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.4:  Sistema de ventilació descentralitzada. Funcionament en extracció 

(Font: TROX Española) 

Totes les unitats del sistema descentralitzat estaran regides pel control d’un termòstat situat 

en cada zona. El canvi d’estiu a hivern es realitzarà mitjançant un canvi en el sistema de 

regulació del rótor. 

Quan la unitat de tractament d’aire està parada no tenim pas d’aire directe, però, no obstant 

no s’impedeix que es produeixin les corrents de convecció naturals en la cambra d’aire amb 

la finalitat de què aquesta es pugui ventilar. 

Aquestes unitats porten incorporades un inversor tèrmic, el qual ens permet que la unitat 

funcioni com extracció d’aire, ventilació, refrigeració o calefacció. 

L’avantatge d’aquests sistemes de ventilació per façana que impulsen aire fred a través del 

terra és que estem fent una ventilació anomenada difusió d’aire per desplaçament, amb la 

qual augmentem les condicions de confort dins del local al no existir corrents d’aire ja que 

les velocitats d’aire que es té a prop de les persones són principalment corrents de 

convecció. 
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14.6. Conductes de subministrament d’aigua freda i calenta 
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15. Pressupost 

El pressupost per a la proposta de rehabilitació de les façanes de l’edifici H es desglossa en 

els següents aspectes: 

- Primera fase: rehabilitació de l’estat actual, extracció gressite, fusteria i posta a punt. 

- Segona fase: pressupost d’execució, és a dir, implantació de les propostes 

arquitectòniques; preu del material a utilitzar, preu de la instal·lació i mà d’obra.  

Primera fase: 

 

Adequació de les façanes  

Descripció Preu Unitari Unitats Import 

Muntatge, desmuntatge i transport de bastida 
tubular metàl·lica, amb plataforma per a nivell 
de treball, baranes, sócols i escala interior. Es 
preveu el muntatge i desmuntatge 
d’ampliaplataformes per adaptar el volum de la 
bastida al de la nova línia de façana ventilada.  

5,22 €/m2 6.832,11 m2 35.663,61 €

Lloguer diari de bastides . 0,07 €/m2 dia 
6.832,11 m2  

durant 60 dies 
28.694,86 €

Muntatge, desmuntatge i transport de tendals 
de protecció, impermeables en laterals i sota 
de bastida i de reixeta en frontal. 

2,83 €/m2 6.832,11 m2 19.334,87 €

Lloguer diari de tendals de protecció 
0,02 €/m2 dia 

6.832,11 m2  

durant 60 dies 
8.198,53 €

Neteja, impermeabilització i comprovació de la 
subjecció de les pedres 

10,09 €/ m2 2.375,22 m2 23.965,97 €

Escatar el revestiment de gresite existent, 
sense malmetre l’arrebossat de base. Inclòs 
retirada de runes a container 

30,90 €/m2 6.567,74 m2 202.943,01 €



Pàg. 102                                                              Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

Impermeabilització de la superfície de morter 
de base d’aplacat de façana, mitjançant 
aplicació de dues capes de Làtex Incolor 
satinat de Procolor o similar, col·locat a rodet. 

14,96 €/m2 6.567,74 m2 98.253,39 €

Extracció de la fusteria metàl·lica exterior 
existent, per mitjans manuals i retirada de 
runes a container. 

91,17 €/Ud. 1.940 Ud. 176.869,8 €

Neteja de perfileria metàl·lica. Neteja amb la 
tècnica Restauro-Sec, de perfils metàl·lics, 
pilars, i muntants de façana, mitjançant la 
projecció de pols de vidre micronitzat a baixa 
pressió i totalment en sec, fins a l’eliminació 
del 80 al 90% del revestiment pictòric ara 
existent. 

65,48 €/ml 8.794,8 ml 575.883,5 €

Pintat de perfileria metàl·lica, pilars i muntants. 

- Netejar i desoxidar. 
- Donar capa de imprimació antioxidant. 
- Acabar amb esmalt sintètic o pintura 

metàl·lica. 
 

10,69 €/ml 8.794,8 ml 94.016,41 €

Total (abans impostos) 1.263.823,95 €

IVA (16%) 202.211,83 €

Total 1.466.035,78 €

Total amb descompte del 15 % per volum i benefici industrial 1.246.130,41 €

 

Segona fase: 

Sistema “brise-soleil” 

Descripció Preu Unitari Unitats Import 

Material: lames solars d’alumini. 

6 unitats per subestructura. 
5,35 € / ml 1.140 ml 6.099 €

Material: subestructura 18 € / m2 323 m2 5.814 €

Muntatge i posta en obra: lames 36 € / m2 323 m2 11.628 €

Muntatge i posta en obra: subestructura 12 € / m2 323 m2 3.876 €

Total 27.417 €
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Total amb descompte del 20 % per volum i benefici industrial 21.933,6 €

 

Sistema “façana lleugera” 

Descripció Preu Unitari Unitats Import 

Material: plafons d’alumini de 4 mm de gruix. 
Subestructura de fusteria d’alumini (perfil omega) 

Muntatge i posta en obra: ancoratges en obra, 
estructura auxiliar e instal·lació. 

120,35 € / m2 1.020 m2 158.862 €

Total 158.862 €

Total amb descompte del 20 % per volum i benefici industrial 127.089,6 €

Sistema “cortines” 

Descripció Preu Unitari Unitats Import 

Material: cortina enrollatble verticalment amb 
teixit “screen 2” 257,4 € / cort. 1.280 cort. 329.472 €

Material: motor elèctric i sensor de llum solar 218,16 € / cort. 1.280 cort. 279.244,8 €

Muntatge i posta en obra: cortines, motor i 
sensor 75,36 € / cort. 1.280 cort. 96.460,8 €

Total 705.177,6 €

Total amb descompte del 45 % per volum i empresa 387.847,7 €

 

Sistema “Vidres” 

Descripció Preu Unitari Unitats Import 

Material: doble vidre amb tractament de baixa 
emissivitat a la cara 2 per a la façana amb 
orientació NNO i per a la pell interior de la DFVV 

40 € / m2 4050 m2 162.000 €

Material: doble vidre amb tractament de baixa 
emissivitat i control solar a la cara exterior per a 
les façanes amb orientació SSE, ENE i OSO 
interiors B i ENE i OSO interiors A zona escala 

85 € / m2 813 m2 69.105 €

Material: vidre monolític laminat de seguretat i 
temperat amb control solar a la cara exterior per 
a la pell exterior de la DFVV. Tonalitat blau 

110 € / m2 6064 m2 667.040 €

Material: vidre monolític laminat de seguretat i 
temperat amb control solar a la cara exterior per 
a la pell exterior de la DFVV. Tonalitat trasparent 

105 € / m2 912 m2 95.760 €

Total 993.905 €
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Sistema “fusteria interior” 

Descripció Preu Unitari Unitats Import 

Material, muntatge i posta en obra: sistema 
vasculant 210 € / finestra 560 finest. 117.600 €

Material, muntatge i posta en obra: sistema 
oscilobatent 222 € / finestra 120 finest. 26.640 €

Material, muntatge i posta en obra: sistema 
projectant 202 € / finestra 190 finest. 38.380 €

Material, muntatge i posta en obra de finestres 
fixes 100 € / finestra 830 finest. 83.000 €

Total 265.620 €

 

Sistema “grampó i estructura portant” 

Descripció Preu Unitari Unitats Import 

Material: aranya 54,54 € /aranya 2360 
aranyes 128.714,4 €

Material: 4 ròtules 104,96 € / 4 
ròtules 

2360 conj. 
de 4 ròt. 247.705,6 €

Material: Esparrac de doble rosca  17,66 € / esp. 2360 esp. 41.677,6 €

Material: Fixació estructura 3,46 € / fix. 2360 fix. 8.165,6 €

Material: lames obertures 56 € / m2 1790 m2 100.240 €

Materia, muntatge i posta en obra : Estructura 
portant, grampó i vidre exterior 520 € / m2 6976 m2 3.627.520 €

Total 4.154.023,2 €

Total (abans impostos) 5.950.419,1 €

IVA (16%) 952.067,06 €

Total 6.902.486,2 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 8.148.616,6 €
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16. Conclusions 

Durant la realització d’aquest projecte s’han tractat diferents aspectes referents a la 

rehabilitació de les façanes d’un edifici concret. Es distingeixen clarament tres parts; la 

primera d’elles compren un estudi previ de la situació actual de l’edifici, tenint en compte les 

principals variables que intervenen i realitzant el plantejament de la problemàtica; la segona 

part correspon a un estudi detallat del que és una doble façana ventilada de vidre, de les 

diferents parts que la componen i dels materials existents actualment al mercat per tal 

d’obtenir les especificacions desitjades, i aconseguir millorar el confort interior; la tercera part 

es l’aplicació al nostre cas en concret, considerant els aspectes més tècnics. 

El projecte ha precisat de llargues hores d’investigació, documentació i anàlisis per tal 

d’arribar a una solució satisfactòria i responsable des del punt de vista funcional, social, 

econòmic i ambiental.  

Es pot concloure que les façanes dels edificis són barreres a la pluja, vent i a vegades filtres 

de la llum i el calor. Però moltes d’elles es projecten ignorant les condicions climatològiques i 

desprès la seva climatització es resol a base d’un elevat consum energètic. Per això és 

important conèixer la climatologia i les condicions de l’entorn de l’edifici, i tenir-les en compte 

en la fase de disseny de qualsevol projecte, inclòs els de rehabilitació, doncs allà és on 

comença l’estratègia d’estalvi energètic de l’edifici. 

La pell de l’edifici és una interfaz energètica. Pot captar o refusar l’energia solar, conservar o 

dissipar l’energia del sistema de climatització artificial, ajudar o perjudicar a una correcta 

ventilació natural, factors que repercutiran tots ells en les necessitats energètiques de 

l’edifici.  

El disseny de la protecció solar, la disposició de l’aïllament, l’aprofitament del mur com a 

col·lector o acumulador de calor, la utilització  de vidres selectius o amb filtres solars, i els 

mecanismes de refredament per ventilació natural des de les DFVV, entre d’altres, poden 

ajudar a disminuir les necessitats de climatització artificial. 

Respecte l’aïllament tèrmic de les façanes, és el primer mecanisme que preserva les 

condicions de confort regulant el intercanvi energètic entre l’exterior i l’interior. Mitjançant la 

utilització de capes aïllants i la eliminació de ponts tèrmics, combinada amb el vidre doble de 

baix poder emissiu, es pot arribar a estalviar un elevat % en el consum de calefacció 

Aquesta reducció implica menys consum d’energia i menys emissions de CO2 a l’atmosfera. 
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Com s’ha pogut observar el disseny i la implantació d’un sistema de DFVV és un problema 

complex i que comprèn molts aspectes en quant a tecnologies, coneixements específics 

d’energia, aerodinàmica i acústica. Cal tenir en compte que no es poden aplicar els 

conceptes de les DFVV de països freds on hi ha tanta implantació d’aquest sistema, a 

països com el nostre. 

Tot i l’elevat cost inicial de la solució degut a les implantacions de DFVV, unes altres 

solucions serien totalment correctes i es podrien valorar de diferent manera, si bé les 

propostes es consideren satisfactòries, ja que compleixen amb els requeriments inicials i 

solucionen les necessitats dels usuaris definides al principi del projecte. 
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