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RESUM
El propòsit del projecte és analitzar el comportament de l’edifici de l’escola Joanot Alisanda per tal de
conèixer els seus punts dèbils i així poder proposar les mesures de millora més adequades.
L’escola Joanot Alisanda és un edifici de l’any 1983 on s’imparteixen classes d’educació infantil i
primària. El centre pateix unes temperatures massa elevades a l’estiu que els impedeix realitzar la
docència amb normalitat, per aquest motiu precisaven algú que realitzés aquest estudi del
comportament de l’edifici.
Hem dut a terme aquest projecte durant 6 mesos, en els quals hem realitzat visites a l’escola per fer la
presa de dades i poder-lo estudiar d’una manera acurada i precisa. Durant dues setmanes a l’hivern i
dues més a l’estiu vam col·locar un aparell de mesura de temperatura i humitat a l’escola que va anar
registrant valors cada deu minuts.
Gràcies a les visites dutes a terme hem pogut analitzar diferents aspectes de l’edifici , així com les
transmitàncies, la qualificació de l’eficiència energètica, el comportament acústic, la incidència solar a
les diferents façanes, la il·luminació i la qualitat de l’aire interior. Gràcies a aquest anàlisis hem pogut
saber que l’edifici no compleix amb les transmitàncies màximes i límit que requereix el CTE, tampoc
compleix amb la reverberació màxima exigida per la normativa, sabem detalladament el grau
d’assolellament de les façanes de l’edifici, que la il·luminació està sobredimensionada i la qualitat de
l’aire interior.
Un cop conegudes les seves característiques hem proposat mesures de millora que es poden efectuar
al centre, ja siguin en la gestió com la ventilació dels espais, treballar en grups reduïts en època de
calor, estudi de les posicions i orientacions de les zones de treball i vestimenta i comportament dels
usuaris, mesures actives i passives com millores en la il·luminació, climatització, estalvi d’aigua,
ventilació i acústica, i mesures de l’envolvent com la plantació d’arbres, col·locació de finestres
practicables a la façana nord-oest, proteccions solars a la coberta i instal·lació de finestres amb lames
de vidre orientables a la façana sud-est.
Per últim, hem classificat les propostes de millora tenint en compte la repercussió econòmica i l’estalvi
que suposen i per altra banda, segons la millora del confort i benestar que proporcionen als usuaris de
l’escola.
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0. INTROCUCCIÓ

1. PREDIAGNOSI

Aquest projecte sorgeix de la demanda realitzada per part de l’A.M.P.A. de l’escola Joanot Alisanda a

L’escola pateix una temperatura i humitat massa elevada durant els mesos càlids, això provoca que no

l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, per dur a terme un estudi energètic i propostes

tinguin el benestar necessari que hauria de tenir una aula per a dur a terme la docència.

de millora del centre educatiu.

És absolutament necessari que els centres docents presentin un elevat nivell de confort causa de la

L’A.M.P.A. es va posar en contacte amb un despatx d’arquitectes que els hi van fer un primer projecte

naturalesa i importància de les activitats que hi tenen lloc i als llargs períodes de temps que tant el

orientatiu, però alhora de dur-ne a terme un de més acurat, utilitzant dispositius i aparells per l’obtenció

professorat com l'alumnat inverteixen en aquest tipus d'instal·lacions.

de dades més precises, l’A.M.P.A. no es podia fer càrrec dels costos que això suposava.

El propi procés d'aprenentatge es veurà condicionat amb les condicions en què aquest es produeixi, de

Quan estàvem cursant el D.A.C. d’Impacte Ambiental i Rehabilitació Energètica ens va arribar

manera que serà tasca de l'auditoria energètica diagnosticar el funcionament del centre docent en ús i

l’oportunitat de realitzar nosaltres l’estudi energètic d’aquesta escola, ja que l’A.M.P.A. cercava una

buscar les solucions més eficients energèticament, conjugades amb els conceptes ergonòmics precisos

manera més econòmica de dur a terme aquest estudi. Aquest fet ens ha permès realitzar el nostre

i necessaris per assegurar la correcta execució de l'esmentat procés cognitiu.

Projecte Fi de Grau, aprofitant els coneixements obtinguts durant el D.A.C.

Una auditoria d’eficiència energètica és un mètode mitjançant el qual s’estudia de forma exhaustiva el

0.1. Objectius
Els objectius principals que volem assolir amb la realització d’aquest projecte són els següents:
o

Millorar el confort dels usuaris de l’escola.

o

Reduir el consum d’energia.

o

Minimitzar la despesa econòmica.

o

Fer un estudi exhaustiu de l’estat actual de l’edifici per coneixen els punts prioritaris d’actuació.

o

Analitzar i comprovar el comportament de l’edifici d’acord amb la normativa aplicable.

o

Proposar les mesures de millora més optimes d’acord a les necessitats sorgides alhora
d’avaluar l’edifici en funció del seu potencial d’estalvi, la facilitat d’implementació i el cost
d’execució.

o

Classificar les mesures de millora segons prioritats.

o

Avaluar la rendibilitat de les intervencions de millora.

0.2. Metodologia
Per dur a terme el projecte hem endreçat tota la informació d’una manera clara i entenedora perquè
sigui senzill per al lector comprendre tots els passos seguits en la realització d’aquest treball. Per
aquest motiu hem ordenat el projecte de la següent manera:
1. Prediagnosi
2. Aixecament de dades
3. Avaluació del comportament de l’edifici
4. Propostes de millora
4. Costos i rendibilitat de les intervencions proposades

grau d’eficiència energètica d’un edifici. Es realitza un anàlisi dels equips consumidors d’energia,
l’envolupant tèrmica i els hàbits de consum.
Una vegada entès com es comporta el edifici energèticament i quina demanda energètica requereix, es
recomanen les accions idònies per optimitzar el consum i millorar el confort dels usuaris, en funció del
seu potencial d’estalvi, la facilitat d’implementació i el cost d’execució.
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2.2. Història Vapor Palà

En aquest apartat realitzarem la explicació dels antecedents i aixecament de dades de l’edifici.

Aquesta edificació industrial del s.XIX era un vapor dedicat a la filatura i teixits de cotó. Situat a
l’eixample de la ciutat de Sabadell, seguint l’eix de la Rambla. Era una zona amb proliferació

2.1. Antecedents

d’establiments industrials i d’habitatges del segle passat de planta baixa o bé planta baixa i pis,

L’escola Joanot Alisanda inicià les seves activitats docents el mes de setembre de 1969. Els seus

compost per dues quadres paral·leles de pla terreny i pis, i un pati central situat entre les dues quadres.

locals eren les dependències de les cases corresponents als números 11 i 13 del Carrer Tetuan de

El vapor data de l’any 1856 i els seus propietaris eren els successors de Buenaventura i Brutau.

Sabadell. La ubicació del centre escolar en aquesta zona va ser fruit de la manca de places escolars en
2.3. Documentació prèvia

el districte quart de la ciutat.
Al setembre de 1983, aquest centre privat es va incorporar a la xarxa d'escoles públiques i va ser
traslladat a un nou edifici construït en els terrenys d'un antic vapor, on el trobem actualment, tal hi com

Considerem que l’accessibilitat que hem tingut a les dades existents de l’edifici de l’escola ha estat de
nivell mitjà, ja que:
o

mostra la Fotografia 2.2.1: Xemeneia Cal Palà.

disposem de les plantes de l’edifici, no hi havia plànols de façanes, seccions ni detalls

Encara es conserva la xemeneia de l’antic vapor Cal Palà, que mesura 33,20m d’alçada i està situada

constructius.

al pati de l’escola. La xemeneia data de l’any 1896 i està feta de maó vist cuit. La base i el cos son de
planta circular i la secció disminueix gradualment des de la base, tal com mostra la Figura 2.1.2: Secció

Hi havia un joc de plànols d’arquitectura disponible en “pdf” sense acotar, però tan sols

o

Disposem del llistat de consums d’energia i aigua de l’any 2011, facilitats per l’ajuntament de
Sabadell.

Xemeneia.
o

A l’Arxiu Històric de Sabadell hem pogut consultar plànols del projecte inicial de l’escola.

A part, cal destacar la predisposició i proximitat per part de la direcció i membres de l’escola alhora
d’oferir informació i ajudar a dur a terme l’auditoria.
2.4. Ubicació de l’escola i serveis
L’escola està situada a Sabadell, que és la cocapital del Vallès Occidental juntament amb Terrassa,
província de Barcelona i conta amb 207.938 habitants.
Aquest municipi es troba al centre de la comarca, junt al
riu Ripoll. Limita al nord amb els municipis de Castellar
del Vallès i Sentmenat, a l’oest amb Tarrassa i Sant
Fotografia 2.1.1: Xemeneia Cal Palà*

Figura 2.1.2: Secció Xemeneia.

* Fotografia cedida per l’Arxiu Històric de Sabadell on a l’esquerra del tot hi podem observar la

Quirze del Vallès, a l’est amb Polinyà i Santa Perpètua
de Mogoda i al sud amb Barberà del Vallès, Badia del
Vallès i Cerdanyola del Vallès.

xemeneia de Cal Palà.
Actualment la xemeneia es troba subjectada amb

La ciutat està dividida en 7 districtes. Cada districte

reforços metàl·lics, aquests reforços abracen l’estructura

consta d’un o varis sectors que alhora estan formats per

progressivament

un o més barris.

amb

una

separació

d’un

metre

aproximadament entre ells, i un total de 17 anelles.

L’escola la trobem al districte nº1, al sector Centre, tal i

Aquests reforços serveixen per garantir la estabilitat de

com mostra la Figura 2.4.1: Plànol de Sabadell.

l’element, tal i com s’observa a les

Fotografies 2.1.3:

Figura 2.4.1: Plànol de Sabadell

Alçat xemeneia i reforços.
Fotografies 2.3.1: Alçat xemeneia i reforços
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L’escola Joanot Alisanda està ubicada al carrer Sallarés i Pla número 160, com s’observa a la Figura
2.4.2: Plànol de situació de l’escola.

Espais complementaris:
o

Aula d’anglès

o

Aula de psicomotricitat

o

2 aules taller

o

Aula d’audiovisuals

o

Aula d’informàtica

o

Biblioteca

o

Menjador

o

Cuina

o

Sala de professors

o

Direcció

o

Secretaria de l’escola

o

Secretaria de l’A.M.P.A.

o

Consergeria

Espais exteriors:
Escola Joanot Alisanda

o

Pati

Espais oberts

o

Pista coberta

Figura 2.4.2: Plànol de situació de l’escola

A les proximitats de l’escola trobem els següents serveis:
o
o

Per a l’estudi de l’edifici considerem que hi ha dos grups en que dividir la informació, les dades

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Línia Barcelona-Vallès, estació Sabadell Rambla a

dinàmiques i les estàtiques. Les estàtiques fan referència a les característiques de l’edifici que no

500 metres aproximadament.

varien al llarg del temps; com l’arquitectura, la construcció, les instal·lacions i el perfil d’usuaris que en

RENFE: Línia 04 Barcelona-Manresa-Cervera-Lleida-Almacelles, estació Sabadell Centre a 700

gaudiran.

metres aproximadament.
o

2.6. Dades estàtiques

2.6.1. Dades estàtiques; ARQUITECTURA:

Autobús Sabadell: Línies 1-2-3-80, parada Casal Pere Quart a 400 metres aproximadament.

Les dades d’arquitectura ens permetran fer la primera aproximació a l’edifici, amb l’objectiu de conèixer

2.5. Memòria Tècnica

les característiques formals, l’orientació, l’emplaçament i, en definitiva, saber de quina manera funciona

Construïda en planta, l’escola té una superfície de:

amb el seu entorn.

o

Superfície construïda:

5.656 m²

Es tracta d’un edifici aïllat. Gran part de la superfície de l’evolvent és vidriada, això permet a l’escola

o

Superfície de sòl:

6.497 m²

gaudir d’una bona il·luminació natural durant bona part de l’horari lectiu.

L’escola Joanot Alisanda aquest curs 2012-2013, acull a un total de 483 alumnes. Cada aula té una
capacitat d’entre 25 i 27 alumnes, dividides de la següent manera:

D’altra banda, al no estar situat entre mitgeres, totes les seves façanes reben una gran incidència solar
i provoca el sobreescalfament de l’edifici.

o

Educació infantil: 6 aules (P3 A i P3 B, P4 A i P4 B i P5 A i P5 B).

o

Cicle inicial: 4 aules (1rA i 1Rb i 2nA i 2nB).

o

Cicle mitjà: 4 aules (3rA i 3rB i 4tA i 4tB).

L’escola Joanot Alisanda està formada per planta soterrani, planta baixa i planta pis i l’edifici es troba

o

Cicle superior: 4 aules (5èA i 5èB i 6èA i 6èB)

dividit en tres cossos, tal i com mostra la Figura 2.6.1.1: Cossos de l’edifici.

*VEURE ANNEX 1: Plànols de l’escola Joanot Alisanda.

Diagnosi del comportament energètic de l’edifici de l’escola Joanot Alisanda

8

Al pati també hi trobem un porxo cobert pavimentat tal hi com mostra la Fotografia 2.6.1.4: Porxo.
Aquest porxo queda obert al carrer mitjançant unes reixetes metàl·liques.
A la planta pis, sobre el Hall d’entrada, hi trobem una pista coberta mitjançant estructura metàl·lica amb
bigues alveolars, perfils travessers i acabat amb panells de Policarbonat cel·lular.
Aquesta coberta es va fer posteriorment a l’any de construcció de l’escola, Fotografia 2.6.1.5: Pista
coberta.

Figura 2.6.1.1: Cossos de l’edifici

El cos “A” està format per planta soterrani, planta baixa i planta pis. A la planta soterrani hi trobem la
direcció, la secretaria, la consergeria, l’A.M.P.A. de l’escola i la sala de professors. A la planta baixa es
situa el Hall d’entrada, el menjador, la cuina, la biblioteca i l’aula d’informàtica. A la planta pis es troba

Fotografia 2.6.1.4: Porxo

Fotografia 2.6.1.5: Pista coberta

L’escola està orientada tal i com mostra la Figura 2.6.1.6 :

l’aula de psicomotricitat i l’aula taller.
El cos “B” està format per planta baixa i planta primera, on s’imparteixen les classes d’educació infantil.
Tant la planta baixa com la planta pis estan formades per dos aules i un bany.
El cos “C” està format per planta soterrani, planta baixa i planta primera, on s’imparteixen les classes
d’educació primària. A la planta soterrani hi ha ubicada la sala de comptadors, les dutxes i tres banys.
A la planta baixa hi ha 8 aules, l’aula d’audiovisuals, l’aula taller, la biblioteca i dos banys. A la planta
primera hi ha 7 aules, l’aula d’anglès, la sala de calderes i dos banys.
La parcel·la on està situada l’escola deixa una gran zona per al pati. Aquest pati consta de dos espais,
un d’inferior amb acabat de sorra destinat als jocs com es mostra a la Fotografia 2.6.1.2: Pati interior i
un de superior cimentat que permet la pràctica d’esports com es mostra a la Fotografia 2.6.1.3: Pati
superior.
Figura 2.6.1.6: Orientacions de l’edifici

A la façana orientada “NO” Nord-oest hi trobem els passadissos que donen accés a les aules
d’educació primària, tant a la planta baixa com a la planta pis. Aquesta façana té una gran superfície
vidriada, amb poques obertures practicables i rep incidència solar per la tarda. Fotografia 2.6.1.7:
Façana nord-oest.
A la façana orientada “SO” sud-oest hi trobem les aules d’educació infantil, tant a la planta baixa com a
la planta pis.
Aquesta façana és d’obra vista amb franges verticals vidriades protegides amb tendals. Fotografia
Fotografia 2.6.1.2: Pati inferior

Fotografia 2.6.1.3: Pati superior

2.6.1.8: Façana sud-oest.

Diagnosi del comportament energètic de l’edifici de l’escola Joanot Alisanda
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Façana exterior d’espessor 0.30m:
1) Fàbrica de maó ceràmic
2) Cambra d’aire
Ubicació del tancament:

Fotografia 2.6.1.7:Façana nord-oest

Fotografia 2.6.1.8: Façana sud-oest

A la façana orientada “NE” nord-est hi trobem els passadissos que donen accés a les aules d’educació
infantil, tant a la planta baixa com a la planta pis. Aquesta façana té una gran superfície vidriada, amb
escasses obertures i el Sol hi incideix pel matí. Fotografia 2.6.1.9: Façana nord-est.

Façana exterior d’espessor 0.60m:

A la façana orientada “SE” sud-est hi trobem les aules d’educació primària, tant a la planta baixa com a
la planta pis. La façana conté grans zones vidriades en elements verticals (163,85m²), aquesta zona
rep la radiació solar durant quasi tot el dia, inclús a l’hivern. Fotografia 2.6.1.10: Façana sud-est.

1) Fàbrica de maó ceràmic
2) Cambra d’aire

Ubicació del tancament:

Fotografia 2.6.1.9: Façana nord-est

Fotografia 2.6.1.10: Façana sud-est

2.6.2. Dades estàtiques; CONSTRUCCIÓ:
Estudiarem l’edifici fent especial èmfasis en les característiques de la seva envoltant. Per tractar
d’obtenir la màxima informació de la tipologia constructiva de l’edifici hem cercat informació a l’Arxiu
Històric de Sabadell, on ens han proporcionat plànols de l’època en que van construir l’edifici de
l’escola actual.

Trobada superior de la façana de 0.60m d’espessor:

Tot i disposar del joc de plànols originals hi mancaven els detalls constructius i per aquest motiu hem

1) Muret de fàbrica de maó ceràmic

fet diverses suposicions sobre la composició dels tancaments.

2) Forjat de revoltons recuperables de formigó armat

A partir d’aquí s’han obtingut els índex i valors de la capacitat de transmissió, la conductivitat i la
permeabilitat de tots els elements que constitueixen l’envoltant de l’edifici.

3) Fusteria d’alumini sense RPT amb vidre simple.
4) Pilar circular de formigó armat.
5)

hola

Ubicació del tancament:
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Trobada inferior del mur cortina:
1)

muret de fàbrica de maó ceràmic

3) Forjat de revoltons recuperables de formigó armat vist.

2) Forjat de revoltons recuperables de formigó armat vist.

4) Fusteria d’alumini sense RPT amb vidre simple.

3) Fusteria d’alumini sense RPT amb vidre simple

5) Pilar circular de formigó armat.

4) Pilar circular de formigó armat.

Bon dia

5) Peu de finestra de fàbrica de maó ceràmic

Ubicació del tancament:

Ubicació tancament:

Trobada inferior de la façana de 0.60m d’espessor:
1)

Muret de fàbrica de maó ceràmic

2) Forjat de revoltons recuperables de formigó armat
vist.
3) Fusteria d’alumini sense RPT amb vidre simple.

2.6.3. Dades estàtiques; INSTAL·LACIONS:
Hem caracteritzat els sistemes i aparells amb els quals l’edifici procura donar resposta a la demanda de
confort i servei dels seus usuaris, i hem descrit tots els sistemes i aparells que l’edifici utilitza segons

4) Pilar circular de formigó armat.

els usos energètics dels quals disposa (enllumenat, equipaments, climatització, etc.). Hem realitzat

5) Peu de finestra de fàbrica de maó ceràmic.

inspeccions “in situ” i entrevistes amb els responsables de la gestió de l’edifici. També hem comprovat

6) Reixa metàl·lica obertures porxo.

si les instal·lacions han experimentat alguna modificació respecte del projecte inicial i si els usuaris han
hagut d’incorporar aparells per millorar el seu confort.

Ubicació del tancament:

Climatització:
Pel que fa a la calefacció, l'escola disposa d’un sistema bitubular, ja que els radiadors estan situats en
paral·lel i cada radiador rep l’aigua que necessita, repartint la resta d’aigua cap als altres radiadors. El
sistema de calefacció consta de dues calderes de Gas Natural ubicades a la sala de calderes de
l’escola, un acumulador i radiadors d’aigua calenta repartits per l’edifici. Veure Fotografia 2.6.3.1:

Trobada superior del mur cortina:

Situació de les dues calderes i Fotografia 2.6.3.2: Caldera
1) Muret de fàbrica de maó ceràmic
2) Forjat de revoltons recuperables de
formigó armat vist.
3) Fusteria d’alumini sense RPT amb vidre simple.
4) Pilar circular de formigó armat.
Ubicació tancament:
Fotografia 2.6.3.1: Situació de les dues calderes

Fotografia 2.6.3.2: Caldera

Les calderes són de ferro colat de la marca Roca model G-100, de 28.100 a 108.300 kcal/h de potència
útil per a instal·lacions de calefacció d’aigua calenta fins a 4 bar i 95 °C.
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Les canonades són de ferro recobertes amb una capa de pintura blanca i vistes tal hi com es mostra a

La il·luminació natural és molt abundant al cos “C” on es troben les aules d’educació primària, ja que

les Fotografies 2.6.3.3: Canonades.

aquestes estan orientades al sud-est i reben il·luminació natural durant quasi totes les hores lectives.
Pel que fa a les aules d’educació infantil, ubicades al cos “B”, només reben la suficient il·luminació
natural durant les primeres hores del matí, ja que estan orientades a nord-est.
2.6.4. Dades estàtiques; PERFIL D’ÚS:
S’ha realitzat un anàlisi de les dades a partir de tota aquella informació de les activitats que els usuaris
hi desenvolupen, així com de l’ocupació que teòricament fan dels diferents espais (distribució i tipologia
d’ús, horaris d’ocupació, estacionalitat, nombre d’usuaris, etc).
La informació obtinguda és útil per tal d’estimar la demanda de necessitats energètiques de l’edifici,

Fotografies 2.6.3.3: Canonades.

Hi ha dos tipus de radiadors, la majoria són de ferro colat amb una capa de pintura blanca de la marca
Runtal model VLX, com es mostra a la Fotografia 2.6.3.4: Radiador de ferro Runtal. En trobem amb

analitzar la gestió que se’n fa, i establir si l’edifici es comporta conseqüentment amb aquest perfil teòric.
L’horari de l’escola Joanot Alisanda és el següent:

diferent nombre d’elements depenent de la ubicació on es troben. També n’hi ha d’alumini amb una

o

Matí: 9:00h a 12:30h

capa de pintura blanca de la marca Roca model Duval, com es mostra a la Fotografia 2.6.3.5: Radiador

o

Tarda: 15:00h a 16:30h

d’alumini Roca.

o

Jornada intensiva: Durant el mes de juny es fa la jornada intensiva de 9:00h a 13:00h.

En el curs 2012-2013 un total 240 nens repartits en dos torns fan servir el menjador, ubicat a la planta
baixa de l’edifici, i a partir de les 17:00h també es manté actiu l’edifici per a la realització d’activitats
extraescolars, que es redacten a la Taula 2.3.4.1: Activitats extraescolars.

Fotografia 2.6.3.4: Radiador de ferro Runtal

HORARI

DIES

CURS

AULA

Acollida

07:45 a 9:00

De dilluns a divendres

Tots els cursos

Menjador

Acollida

08:15 a 9:00

De dilluns a divendres

Tots els cursos

Menjador

Anglès

17:00 a 18:00

Dilluns i dimecres

EI5 i 6è

2nA i C, 3rB, 4rtA i
B, 5èA, 6èA, 1rA,

Expressió corporal
Teatre

17:00 a 18:00
17:00 a 18:30

Bàsquet

17:00 a 18:00

Escacs

17:00 a 18:00
17:00 a 18:00

Gimnàstica
acrobàtica

17:00 a 18:00

EI3,EI4 i EI5
1r a 6è
3r i 4rt
5è i 6è
1rA a 6è
3r i 4rt
5è i 6è
EI4 i EI5
1r a 6è

Psicomotricitat
Menjador
Pista (Partits)
Pati (entrenaments)
Anglès

Futbol Sala

Dilluns
Dilluns
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dilluns i divendres
Dimarts i dijous
Dilluns i dimecres
Dijous
Dimarts i dijous

Ioga infantil

17:00 a 18:00

Dimecres

EI3, EI4 i EI5

Psicomotricitat

Patinatge

17:00 a 18:30

EI4 a 6è

Pista

Poliesportiu

17:00 a 18:00

1r i 2n

Porxos

Poliesportiu

17:00 a 18:00

Rítmica

17:00 a 18:00

Tennis taula
Natació Malibú

17:00 a 18:00
17:00 a 18:00

Divendres
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dimecres
Dimarts
Dimarts i dijous
Dimecres
Dimarts o dimecres

EI4 i EI5
EI4 i EI5
1r a 6è
3r a 6è
Tots els cursos

Porxos
Psicomotricitat
Gimnàs
-

Fotografia 2.6.3.5: Radiador d’alumini Roca

Pel que fa a la refrigeració, l’escola no disposa d’aire condicionat ni de ventiladors en cap espai.
Il·luminació:
Referent a la il·luminació, l'escola funciona amb fluorescents en totes les aules i passadissos, tal hi com
es mostra a les Fotografies 2.6.3.6: Fluorescents aules.

Fotografies 2.6.3.6: Fluorescents aules.

ACTIVITAT

Taula 2.3.4.1: Activitats extraescolars

Gimnàs
Psicomotricitat
Gimnàs
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2.7. Dades dinàmiques

El consum mitjà de l’any van ser 7158,75 kWh.

D’altra banda tenim les dades dinàmiques que són aquelles que sí variaran al llarg del temps; com el

La variació de consums va estretament lligat a la evolució del curs escolar, ja que disminueix als mesos

consum, la gestió i el confort.

d’estiu, al desembre i a l’abril degut a les vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa.

2.7.1. Dades dinàmiques; SEGUIMENT DEL CONSUM:

Aigua:

En aquest apartat hem fet un anàlisi de les dades que ens ha proporcionat l’Ajuntament de Sabadell

Pel que fa als consums d’aigua mensuals de l’edifici durant l’any 2011, tenim les mostrades a la Taula

referents als consums de l’edifici de l’escola Joanot Alisanda, tant els kWh d’electricitat, els m³ d’aigua i

2.7.1.2: Consum aigua 2011.

els kWh de gas. Gràcies a aquestes dades hem pogut avaluar la variació d’aquests consums al llarg de

AIGUA

l’any 2011 fet que ens permetrà precisar amb més detall l’eficiència energètica de l’edifici.
Electricitat:
Referent a l’electricitat, les dades dels consums mensuals de l’edifici han estat els següents, veure
Taula 2.7.1.1: Consum electricitat 2011.
ELECTRICITAT

Mes

Import [€]

Consum [m3]

gen-11

134,32 €

125

feb-11

128,91 €

120

març-11

143,04 €

134

abr-11

138,42 €

129

maig-11
juny-11

144,68 €
140,12 €

9
0

Mes

Import [€]

Consum [kWh]

gen-11

13.054
9.142

jul-11

144,79 €

0

feb-11

2.192,02 €
1.618,28 €

ag-11

16,62 €

120

març-11

1.619,24 €

8.906

abr-11

1.297,71 €

6.199

set-11
oct-11

11,95 €
12,34 €

120
124

maig-11
juny-11

1.514,62 €
1.263,88 €

7.647
6.191

nov-11

21,29 €

8

des-11

22,68 €

0

jul-11

714,88 €

2.828

TOTAL:

1.059,16 €

889

ag-11
set-11

537,13 €
1.300,06 €

1.681
6.397

oct-11

1.550,80 €

7.946

nov-11

1.715,80 €

9.304

des-11

1.292,96 €

6.610

TOTAL:

16.617,38 €

85.905

Taula 2.7.1.2: Consum aigua 2011

Mitjançant aquestes dades hem obtingut la següent gràfica per estudiar l’evolució dels consums durant
l’any 2011, Gràfica 2.7.1.2: Dades de consum d’aigua del 2011:

Taula 2.7.1.1: Consums electricitat 2011

Amb les dades hem fet una gràfica per a poder estudiar millor els consums d’electricitat al llarg de l’any
2011, Gràfica 2.7.1.1 Dades de consum d’electricitat del 2011:

Gràfica 2.7.1.2: Dades de consum d’aigua del 2011

Observant la gràfica veiem que hi ha mesos amb un elevat consum que destaquen enfront altres
mesos que el consum és nul o quasi zero, coincidint amb els períodes no lectius o mesos on hi ha dies
festius.
El màxim consum d’aigua el trobem al mes de març, on es van consumir 134m³, el mínim és als mesos
Gràfica 2.7.1.1: Dades de consum d’electricitat del 2011

de juny, juliol i desembre on el consum va ser pràcticament 0.
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2.7.2. Dades dinàmiques; SEGUIMENT DE GESTIÓ:

Gas:
De gas, hem obtingut les següents dades de l’edifici, que fan referència al seu consum mensual durant

La gestió de la calefacció està centralitzada a través de l’ajuntament i té el següent horari d’encesa i

l’any 2011, Taula 2.7.1.3: Consum gas 2011

apagament:

GAS
Mes
gen-11
feb-11
març-11
abr-11
maig-11
juny-11
jul-11
ag-11
set-11
oct-11
nov-11
des-11
TOTAL:

Import [€]

Consum [kWh]

2.902,04 €
2.066,11 €
1.834,93 €
869,77 €
245,77 €
186,48 €
139,11 €
227,43 €
277,02 €
367,59 €
813,97 €
1.890,06 €
11.820,28 €

58.036
40.902
34.780
15.060
2.907
1.735
735
2.541
3.459
4.882
13.004
32.384
210.425

Taula 2.7.1.3: Consum gas 2011

Amb les dades dels consums mensuals de gas de l’edifici hem fet la següent gràfica que ens permetrà
estudiar la variació dels valors al llarg de l’any, Gràfica 2.7.1.3: Dades de consum de gas del 2011:

Gràfica 2.7.1.3: Dades de consum de gas del 2011

El consum de gas natural està relacionat amb el funcionament de la calefacció, és per això que el
consum és alt en els mesos d'hivern i molt baix en els mesos d'estiu. També està relacionat amb
l'equipament de cuina de manera que a l'estiu el consum baixa a causa de les vacances escolars.
El consum màxim el trobem al mes de gener amb 58.036 kWh, coincidint amb els mesos d’hivern.

*VEURE ANNEX 2: Dades de consums de l’escola Joanot Alisanda de l’any 2011.

o

Dilluns s’engega a les 5:00h i s’apaga a les 16:00h

o

La resta de la setmana s’engega a les 7:00h i s’apaga a les 16:00h
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3. AVALUACIÓ DEL COMPORTAMENT DE L’EDIFICI

UT A =

= 1,426

En aquest apartat avaluarem i analitzarem el comportament de l’edifici.
UT A = 1,43

> ULim = 0,73

→ No compleix la Transmitància límit per la zona climàtica C3.

UT A = 1,43

> Umàx = 0,95

→ No compleix la Transmitància màxima per la Z. climàtica C.

3.1. Anàlisi i comprovació de les transmitàncies
En aquest apartat calcularem la Transmitància Tèrmica dels diferents tancament de l’edifici, per tal de
conèixer les seves característiques i poder-les introduir als programes de càlcul de la demanda
3.1.2. Mur de façana tipus B

energètica i a la vegada comprovar si compleixen les exigències requerides segons la zona climàtica.

En aquest cas, al tenir un tancament singular, i no poder obtenir la

Per a fer el càlcul seguirem l’apèndix E: Càlcul dels paràmetres característics de la demanda del DB

Transmitància directament, hem optat per dividir l’element en 4 parts,

HE: Estalvi d’energia pertinent al CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).

calcular la Resistència Tèrmica de cada part per fer-ne la mitjana i amb
2

Primer calcularem la Resistència tèrmica total del component constructiu (m K/W) mitjançant la

aquest valor, calcular la Transmitància del tancament.

següent fórmula:

On:

R1, R2...Rn

Són les resistències tèrmiques de cada capa mitjançant l’expressió R =

(e=espessor de la capa en metres i λ=conductivitat tèrmica en W/(m·K)).
Rsi i Rse

Són les resistències tèrmiques superficials corresponents a l’aire interior i exterior

respectivament, preses de la taula E.1. del DB-HE d’acord amb la posició del tancament,
direcció del flux de calor i la seva situació en l’edifici (m2 K/W).
Posteriorment, utilitzant la Resistència Tèrmica obtinguda calcularem la Transmitància de l’element
utilitzant la següent fórmula:

Aquest càlcul és aplicable a la part opaca de tots els tancaments en contacte amb l'aire exterior tals

1,09

com a murs de façana, cobertes i sòls, però en el nostre cas no podrem aplicar els càlculs en coberta i
sòl ja que ens manca informació per a poder efectuar-ho

UT B =

= 0,917

3.1.1. Mur de façana tipus A
Aquest tancament està format per una capa de fàbrica de maó vist

UT B = 0,92

> ULim = 0,73

→ No compleix la Transmitància límit per la zona climàtica C3.

UT B = 0,92

< Umàx = 0,95

→ Compleix la Transmitància màxima per la zona climàtica C.

ceràmic de gruix 15cm per l’exterior, una cambra d’aire de 10cm i per
l’interior una última capa de fàbrica de maó vist ceràmic de 5cm de gruix.

3.1.3. Anàlisi dels resultats obtinguts
Tal i com s’ha observat en aquest apartat, l’edifici no compleix amb totes les transmitàncies requerides
per la normativa actual CTE DB HE: Estalvi d’energia. Aquest fet és degut, en part, a que es tracta d’un
edifici antic i va estar construït abans de la implementació de la normativa NBE-CT-79, que és anterior
a l’actual.
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3.2. Pressa de dades i anàlisi de temperatura i humitat

Primer analitzarem les dades de cada setmana d’humitat i temperatura i després farem una

En aquest apartat estudiarem la temperatura i humitat del centre per a determinar, mitjançant el Real

comparativa prenent com a referència un dia de la setmana per veure les diferències dels valors

Decret 486/1997 (BOE 23-4-97), si la temperatura i humitat son òptims per a dur a terme la docència al

obtinguts entre la Planta Baixa i la Primera Planta.

centre escolar.

*VEURE ANNEX 3: Dades dels termohigròmetres a l’hivern.

Per a realitzar la presa de dades referents a temperatura i humitat de diferents punts de l’escola hem

Primera setmana: Planta Baixa (del 05/03/2013 al 11/03/2013)

utilitzat un termohigròmetre, veure Fotografia 3.2.1:Termohigròmetre

Vam col·locar els aparells de manera que posteriorment poguéssim estudiar el valors, tant de les aules

Per una banda l’aparell té la funció d’higròmetre,

d’educació infantil, com les aules d’educació primària, ja que aquestes es troben en ubicacions ben

aquest és de tipus elèctric, està format per dos

diferenciades dins del centre i així conèixer si hi ha molta diferència de benestar i confort entre unes i

elèctrodes erolats en espiral entre els quals es troba

altres.

un teixit impregnat de clorur de liti aquós. Si s’aplica

L’aparell 1 el vam deixar en una aula que pertany al cos “B” de l’edifici on s’hi troben les aules

a aquests elèctrodes una tensió alterna, el teixit

d’educació infantil i dóna a la façana nord-est.

s’escalfa i s’evapora una part del contingut d’aigua.

L’aparell 2 el vam situar a una aula d’un cos diferent a l’anterior, el “C”, on s’imparteixen classes als

A una temperatura definida, s’estableix un equilibri
entre l’evaporació per escalfament del teixit i

alumnes d’educació primària, aquest orientat a la façana sud-est.
Fotografia 3.2.1:Termohigròmetre

l’absorció de l’aigua de la humitat ambient per el clorur de liti, que és un material molt higroscòpic. A
partir d’aquestes dades s’estableix amb precisió el grau d’humitat.

L’aparell 6 és el que vam deixar a l’exterior, al porxo situat al pati de l’escola, per poder comparar les
mesures de dins l’edifici amb les de l’ambient on es troba aquest, tal i com mostren les Fotografies
3.2.1.1: Situació dels aparells primera setmana.

Per altra banda disposa de la funció de termòmetre de tipus digital i funciona fent servir dispositius
transductors, utilitzant després circuits electrònics per convertir en números les petites variacions de
tensió obtingudes, mostrant finalment la temperatura en un visualitzador. Aquest tipus de termòmetre
no utilitza mercuri per al seu funcionament.
Hem pres mesures amb aquest aparell en dos estacions de l’any oposades, per a poder fer l’estudi
amb les dades ambientals quan hi ha temperatures més baixes i quan n’hi ha de més elevades. Les
primeres dades les vam prendre a l’hivern, del 5 al 18 de març del 2013. La segona tanda de mesures
les vam dur a terme del 9 al 16 de juliol del 2013.
Hem obtingut les dades a partir de tres termohigròmetres per a poder comparar les mesures a diferents
parts de l’edifici. Aquests aparells van prendre mesures d’humitat i temperatura cada deu minuts
ininterrompudament durant els períodes analitzats, les primeres mesures son dutes a terme a la
Planta Baixa i les segones la Primera Planta mantenint sempre un aparell a l’exterior del centre per a

Fotografies 3.2.1.1: Situació dels aparells primera setmana.

*VEURE ANNEX 4: Plànols de col·locació dels termohigròmetres a l’hivern.

poder-ne comparar els valors obtinguts.
En acabar la primera setmana vam obtenir les dades referents a la Planta Baixa i a l’exterior, un total
3.2.1. Mesures obtingudes a l’hivern

de 804 mesures durant 6 dies, que ens ha permès estudiar la humitat i la temperatura mitjançant la

Vam col·locar els dispositius de manera que poguéssim comparar mesures de diferents parts i diferents

Taula 3.2.1.1: Resum resultats Planta Baixa (primera setmana)

orientacions de l’edifici i així poder analitzar el que succeeix a les aules situades a cada ala de l’edifici i

higròmetre Planta Baixa (primera setmana).

poder, més endavant, proposar les mesures de millora que més s’escaiguin estudiant els resultats
obtinguts a cada part de l’edifici estudiat.

i la Gràfica 3.2.1.1: Mesures
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Aparell 1
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Aparell 2

Segona setmana: Primera Planta (del 11/03/2013 al 18/03/2013)

Aparell 6

H (%H)

Tª (ºC)

H (%H)

Tª (ºC)

H (%H)

Tª (ºC)

Promig

51,70

20,40

57,50

19,90

64,00

14,30

Mínima

29,90

17,60

32,30

16,60

35,20

11,10

Màxima

68,30

23,90

70,40

25,30

95,00

19,30

Vam col·locar els aparells en les mateixes ubicacions que la primera setmana però aquesta vegada a la
planta superior per així poder analitzar els valors obtinguts a les diferents plantes de l’edifici a la vegada
que a diferents situacions dins del mateix centre escolar.
L’aparell 1 el vam tornar a deixar en una aula que pertany al cos “B” de l’edifici on s’hi troben les aules

Taula 3.2.1.1: Resum resultats Planta Baixa (primera setmana)

d’educació infantil i dóna a la façana nord-est de la primera planta.
Tª i H Planta Baixa (hivern)

H (ed.infantil)

100

Temperatura (ºC) i Humitat (%H)

90

Tª (ed.infantil)

L’aparell 2 el vam situar a una aula del cos “C”, on s’imparteixen classes als alumnes d’educació

H (ed.primària)

primària, aquest orientat a la façana sud-est de la primera planta.

Tª (ed.primària)

80

H (exterior)

L’aparell 6 és el que vam deixar a la mateixa ubicació que la primera setmana, al porxo exterior de

Tª (exterior)

l’escola situat al pati i així poder comparar les mesures de dins l’edifici a la primera planta amb les de

70

l’ambient on es troba aquest, tal i com mostren les Fotografies 3.2.1.2: Situació dels aparells segona
60

setmana.
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Dia de la setmana
Gràfica 3.2.1.1: Mesures higròmetre Planta Baixa (primera setmana)

Fotografies 3.2.1.2:Situació dels aparells segona setmana

*VEURE ANNEX 4: Plànols de col·locació dels termohigròmetres a l’hivern.
Podem observar com la temperatura cada dia segueix aproximadament la mateixa evolució arribant a
les màximes a les hores centrals del dia on son lleugerament superiors a l’aparell 2, tot i que no trobem
grans diferències pel que fa a la temperatura entre les aules d’educació infantil i les de primària, ja que
la temperatura promig de les dues té només una diferència de mig grau respectivament.
Pel que fa a la humitat, sí que hi veiem diferències més significatives. L’aparell 2 rep una percentatge

Una vegada passada la segona setmana vam obtenir les dades referents a la Primera Planta i a
l’exterior, un total de 1084 mesures durant 7 dies. Amb aquestes dades hem estudiat la temperatura i
humitat mesurades a la primera planta de l’escola mitjançant la Taula 3.2.1.2: Resum resultats Primera
Planta (segona setmana) i la Gràfica 3.2.1.2:Mesures higròmetre Primera Planta (segona setmana).

superior respecte l’aparell 1, un 5,8% més de mitjana, fet que senyala que les aules d’educació primària
pateixen més humitat a l’hivern que les d’educació inicial.

PRIMERA PLANTA

Aparell 1

Aparell 2

Aparell 6

H (%H)

Tª (ºC)

H (%H)

Tª (ºC)

H (%H)

Tª (ºC)

Promig

42,20

19,10

42,20

19,10

54,30

11,20

Mínima

20,90

16,20

1,00

15,80

15,90

3,30

Màxima

60,90

25,00

58,00

25,40

87,60

23,10

Taula 3.2.1.2: Resum resultats Primera Planta (segona setmana)

Diagnosi del comportament energètic de l’edifici de l’escola Joanot Alisanda

17

A continuació compararem les dades mesurades amb els termohigròmetres a l’hivern referents a la

Baixa (primera setmana) i la Gràfica 3.2.1.4: Mesures higròmetre divendres Primera Planta (segona
setmana.

80

H (ed.infantil)
Tª (ed.infantil)
H (ed.primària)
Tª (ed.primària)
H (exterior)
Tª (exterior)

Tª i H Planta Baixa (divendres 08/03/2013)
70

20
10

Dia de la setmana
Gràfica 3.2.1.2: Mesures higròmetre Primera Planta (segona setmana).
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Planta Baixa i a la Primera Planta mitjançant la Gràfica 3.2.1.3: Mesura higròmetre divendres Planta
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100

H (ed.infantil)
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Tª (ed.primària)
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Tª (exterior)

21;00
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Hora
Gràfica 3.2.1.3: Mesura higròmetre divendres Planta Baixa (primera setmana)

En aquesta gràfica podem observar com les dades dels termohigròmetres situats a dins l’edifici són
similars entre elles, per altra banda, l’aparell situat a l’exterior presenta dades molt dispars, on podem

setmana per a analitzar-lo posteriorment.

Hora
Gràfica 3.2.1.4: Mesures higròmetre divendres Primera Planta (segona setmana).
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variàncies per culpa de pluges o altres elements externs i per això hem triat el divendres de cada

10
7;00

referència un dia de la setmana en cada cas, intentant triar un dia on la gràfica no tingui gaires

20

6;00

Per a poder comparar les mesures fetes a la Planta Baixa i la Primera Planta hem agafat com a

30

5;00

Comparació resultats mesures hivern: Planta Baixa i Primera Planta

40

4;00

els dies de pluja la temperatura la trobem més constant.

50

3;00

en canvi l’aparell exterior aquesta vegada no segueix la mateixa pauta que els interiors sempre, ja que

60

2;00

graus que assoleix el màxim al migdia i va disminuint més gradualment a mesura que es va fent de nit,

70

1;00

mateixa evolució de les mesures pel que fa als aparells interiors; comença amb una gran pujada de

80

0;00

Referent a la temperatura veiem com, igual que la primera setmana, cada dia té aproximadament la

90

Temperatura (ºC) i Humitat (%H)

observar que va ploure alguns dies i és a on trobem el % d’humitat molt més elevat.

H (ed.infantil)
Tª (ed.infantil)
H (ed.primària)
Tª (ed.primària)
H (exterior)
Tª (exterior)

Tª i H Primera Planta (divendres 15/03/2013)
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A les dues gràfiques podem observar que quan la humitat és més alta la temperatura és més baixa,

L’aparell 6 és el que vam tornar a deixar al porxo exterior de l’escola, situat al pati, i així poder

independentment de la zona on es trobi l’aparell de mesura. També observem que en general les

comparar les mesures de dins l’edifici a la primera planta amb les de l’ambient on es troba aquest.

temperatures a la Primera Planta són lleugerament superiors que a la Planta Baixa, això serà degut a
que quan es van dur a terme les mesures hi havia la calefacció en funcionament, i per tant, l’aire calent

*VEURE ANNEX 6: Plànols de col·locació dels termohigròmetres a l’estiu.

es concentrava en la zona més elevada del centre escolar. Aquest fet també ho reflecteixen les

Una vegada passada la primera tongada de mesures vam obtenir les dades referents a la Planta Baixa

temperatures màximes que són més elevades a la planta superior.

i a l’exterior, un total de 396 mesures durant 3 dies. Amb aquestes dades hem estudiat la temperatura i

3.2.2. Mesures obtingudes a l’estiu.

humitat mesurades a la Planta Baixa de l’escola mitjançant la Taula 3.2.2.1: Resum resultats Planta
Baixa (primera tongada) i la Gràfica 3.2.2.1: Mesures higròmetre Planta Baixa (primera tongada).

Per a prendre les mesures a l’estiu també vam seguir la mateixa metodologia que per a prendre les de
l’hivern i vam col·locar els dispositius de manera que poguéssim comparar mesures de diferents parts i
diferents orientacions de l’edifici i així poder analitzar el que succeeix a les aules situades a cada ala de

PLANTA BAIXA

l’edifici i poder, més endavant, proposar les mesures de millora que més s’escaiguin estudiant els
resultats obtinguts a cada part de l’edifici estudiat.
En les mesures fetes a l’estiu vam patir un imprevist, i és que el primer conjunt de mesures els vam dur

Aparell 3

Aparell 2

Aparell 6

H (%H)

Tª (ºC)

H (%H)

Tª (ºC)

H (%H)

Tª (ºC)

Promig
Mínima

46,50
36,20

30,10
27,80

46,00
39,60

29,90
28,70

54,90
28,40

25,50
21,00

Màxima

59,80

32,30

50,00

31,40

75,50

32,20

Taula 3.2.2.1:Resum resultats Planta Baixa (primera tongada)

a terme del 25 de juny al 9 de juliol, deixant una setmana els aparells a la Planta Baixa i una a la Primer
Planta, igual que les mesures dutes a terme a l’hivern. Un cop retirats els aparells i portats per a
descarregar les dades obtingudes, hi va haver l’aparell 1 que no llegia les mesures, va patir un “error

Tª i H Planta Baixa (estiu)

catastròfic”, i per tant vam haver de repetir la presa de dades, substituint l’aparell 1 que havia dut els
100
90

deixar els aparells 3 dies, del dimarts 09/07/2013 al divendres 12/07/2013, i a la Primer Planta 4 dies,

80

del divendres 12/07/2013 al dimarts 16/07/2013.

70

Primer analitzarem les dades de cada planta referents a la humitat i la temperatura i després farem una
comparativa prenent com a referència un dia de cada ubicació per veure les diferències de dades
obtingudes entre la Planta Baixa i la Primera Planta.
*VEURE ANNEX 5: Dades dels termohigròmetres a l’estiu.
Primera tanda de mesures: Planta Baixa (del 09/07/2013 al 12/07/2013)
Vam col·locar els aparells en les mateixes ubicacions que a les mesures dutes a terme a l’hivern, per
així poder analitzar els valors obtinguts a les diferents plantes de l’edifici a la vegada que a diferents
situacions dins del mateix centre escolar.
L’aparell 3 el vam deixar on fins aleshores ubicàvem l’aparell 1, en una aula pertanyent al cos “B” de
l’edifici on s’hi troben les aules d’educació infantil i dóna a la façana nord-est.
L’aparell 2 el vam situar, com fins ara, a una aula del cos “C”, on s’imparteixen classes als alumnes
d’educació primària, aquest orientat a la façana sud-est.

Temperatura (ºC) i Humitat (%H)

que es dugués a terme durant una setmana per les dues plantes de l’edifici, a la Planta Baixa vam
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problemes per un aparell diferent, l’aparell 3. La segona tongada de mesures només va ser possible

H (ed.infantil)
Tª (ed.infantil)
H (ed.primària)
Tª (ed.primària)
H (exterior)
Tª (exterior)

Dia de la setmana
Gràfica 3.2.2.1: Mesures higròmetre Planta Baixa (primera tongada).
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Observant la gràfica veiem com les temperatures dels aparells de dins l’escola no pateixen grans
PRIMERA PLANTA

variacions, i es mantenen bastant constants durant tot el dia al voltant dels 30ºC, comparat amb la
evolució que segueix l’aparell situat a l’exterior, que registra temperatures més altes a les hores de sol
en especial al migdia.
No observem quasi diferència de temperatura entre els aparells situats al cos “B” i al cos “C”, ja que els

Aparell 3

Aparell 2

Aparell 6

H (%H)

Tª (ºC)

H (%H)

Tª (ºC)

H (%H)

Tª (ºC)

Promig

41,10

32,30

41,20

32,10

47,10

26,75

Mínima
Màxima

33,30
55,90

26,60
35,60

34,90
50,30

24,70
33,40

32,80
71,60

22,30
32,60

Taula 3.2.2.3: Resum resultats Primera Planta (segona tongada)

dos tenen un promig de temperatura que sols varia en 0,2ºC
Pel que fa a la humitat, si que s’observa que durant el dia va variant, la trobem més elevada durant les

Tª i H Primera Planta (estiu)

hores nocturnes i disminueix a les hores de màxima radiació. Aquesta humitat va estretament lligada a

100

la exterior, seguint-ne el patró tot i que amb menys brusquedat.

una mateixa evolució, tot i que la de l’aparell 3 és superior, assolint pics més elevats en la gràfica.

Segona tanda de mesures: Primera Planta (del 12/07/2013 al 16/07/2013)
Per a prendre les mesures de la Primera Planta vam col·locar els aparells en les mateixes ubicacions
que la primera tongada però aquesta vegada a la planta superior, com en la presa de dades que vam
dur a terme a l’hivern, per poder estudiar els valors obtinguts a diferents situacions i plantes de l’edifici
escolar.
L’aparell 3 el vam tornar a deixar en una aula que pertany al cos “B” de l’edifici on s’hi troben les aules
d’educació infantil i dóna a la façana nord-est però aquesta vegada a la primera planta.
L’aparell 2 el vam situar a una aula del cos “C”, on s’imparteixen classes als alumnes d’educació
primària, aquest orientat a la façana sud-est també de la primera planta.
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Tampoc destaca gran diferència entre les humitats dels aparells interiors, ja que els dos van seguint

Temperatura (ºC) i Humitat (%H)

90

Dia de la setmana

L’aparell 6 és el que vam deixar a la mateixa ubicació exterior que sempre, al porxo de fora l’escola
situat al pati i així poder comparar les mesures de dins l’edifici a la primera planta amb les de l’ambient
on es troba aquest.
*VEURE ANNEX 6: Plànols de col·locació dels termohigròmetres a l’estiu.

H (ed.infantil)
Tª (ed.infantil)
H (ed.primària)
Tª (ed.primària)
H (exterior)
Tª (exterior)

Gràfica 3.2.2.2: Mesures higròmetre Primera Planta (segona tongada).

La gràfica ens mostra com els aparells interiors van mesurant temperatures i humitats que van seguint
el guió que marca l’aparell exterior, tot i que aquestes no arriben als seus valors tant extrems.
Observem com els aparells de dins el centre marquen un promig de temperatures gairebé igual entre

Una vegada passada la segona tongada de mesures vam obtenir les dades referents a la Primera
Planta i a l’exterior, un total de 566 mesures durant 4 dies. Amb aquestes dades hem estudiat la
temperatura i humitat mesurades a la Primera Planta de l’escola mitjançant la Taula 3.2.2.2: Resum

ells: 32’3ºC i 32’10ºC respectivament, també passa el mateix amb la humitat: 41’10% i 41’20%
respectivament, però les temperatures i humitats màximes recauen en l’aparell 3 situat al cos “B” on
arriben a 35’60ºC i a un 55’90% d’humitat.

resultats Primera planta (segona tongada) i la Gràfica 3.2.2.2: Mesures higròmetre Primera Planta
(segona tongada).

Com és natural la temperatura i la humitat disminueixen durant les hores sense sol i augmenten molt a
les hores de màxima radiació solar.
Comparació resultats mesures estiu: Planta Baixa i Primera Planta
Per a poder comparar les mesures fetes a la Planta Baixa i la Primera Planta hem agafat com a
referència un dia de cada tongada de presa de dades, intentant triar un dia on la gràfica no tingui gaires
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variàncies per culpa de pluges o altres elements externs, per aquest motiu hem hem triat el dimecres i

A les dues gràfiques podem tornar a observar, al igual que a les dades preses a l’hivern, que quan la

el dilluns per a analitzar-los posteriorment.

humitat és més alta la temperatura és més baixa, independentment de la zona on es trobi l’aparell de

A continuació compararem les dades mesurades amb els termo-higròmetres a l’estiu referents a la

mesura.

Planta Baixa i a la Primera Planta mitjançant la Gràfica 3.2.2.3: Mesures higròmetre dimecres Planta
Baixa (primera tongada) i la Gràfica 3.2.2.3: Mesures higròmetre dilluns Primera Planta (segona
tongada)

Baixa, això serà degut a que de forma natural l’aire calent es concentra a les zones altes i el fred a les
zones baixes. A la vegada també influeix que a la Primera Planta hi arriba la radiació solar que un cop

H (ed.infantil)
Tª (ed.infantil)
H (ed.primària)
Tª (ed.primària)
H (exterior)
Tª (exterior)

Tª i H Planta Baixa (dimecres 10/07/2013)
90
80
70

absorbida per la coberta transmet a l’interior de l’escola.
3.2.3. Anàlisi dels resultats obtinguts
El Reial decret 486/1997 (BOE 23-4-97) [1] estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut que
han de complir els llocs de treball. En compliment d'aquesta norma, d’Institut Nacional de Seguretat i

60

Higiene en el Treball ha elaborat una Guia Tècnica [2] per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius
50

a la utilització dels llocs de treball, que aporta els criteris tècnics i les recomanacions per facilitar la
40

interpretació i correcta aplicació del citat RD El RD [1] estableix que la temperatura dels locals on es
30

realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27°C.

20

Com a treballs sedentaris també s'inclou el maneig d'eines de baixa potència, el treball en banc d'eines,

10

i similars, per la qual cosa la pràctica totalitat de les activitats que es realitzen en els centres
23;00

22;00

21;00

20;00

19;00

18;00

17;00

16;00

15;00

14;00

13;00

12;00

11;00

10;00

9;00

8;00

7;00

6;00

5;00

4;00

3;00

2;00

1;00

0
0;00

Temperatura (ºC) i Humitat (%H)

Veiem que en general les temperatures a la Primera Planta són lleugerament superiors que a la Planta

d'ensenyament estan incloses en aquest apartat. Aquesta normativa afecta no només a les aules,
oficines o tallers, sinó també als passadissos, escales, serveis higiènics, locals de descans, de primers

Hora

auxilis, menjadors, o qualsevol local en el qual el personal hagi de romandre o al que pugui accedir en

3.2.2.5: Mesures higròmetre dimecres Planta Baixa (primera tongada)
Gràfica 3.2.2.3:

raó del seu treball.
Tª i H Primera Planta (dilluns 15/07/2013)

H (ed.infantil)
Tª (ed.infantil)
H (ed.primària)
Tª (ed.primària)
H (exterior)
Tª (exterior)

80
70
60

entre 17 i 24°C, pel que fa a l’escola Joanot Alisanda aquest paràmetre es compleix ja que les
temperatures promig en aquest estació es troben al voltant dels 19’50ºC (S’ha fet la mitjana entre les
temperatures promig de cada aparell interior a cada planta = 20’4+19’9+19’1+19’1/4).
A l'estiu, en usar-se roba lleugera, la temperatura hauria d'estar compresa entre 23 i 27°C, en el nostre

50

cas aquesta temperatura és superada des de bon matí on la temperatura ja ronda els 30ºC, per tant

40

podem afirmar que aquest aspecte no es compleix i que per tant els usuaris pateixen temperatures

30

massa elevades, amb un promig de més de 31ºC durant totes les hores lectives.

20

Sense arribar a aquests extrems, una temperatura no adequada pot produir nombrosos catarros,

Hora
Gràfica 3.2.2.4: Mesures higròmetre dilluns Primera Planta (segona tongada)
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laboral. Podem deduir que unes condicions inadequades de temperatura són absolutament
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molèsties i incomoditat als usuaris, afectant al seu benestar, a l'execució de les tasques i al rendiment
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)
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La guia estableix que a l'hivern, atès que es porta roba d'abric, la temperatura deuria a mantenir-se

incompatibles amb la labor de l’aprenentatge en tots els nivells educatius, o almenys amb un
ensenyament de qualitat.
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[1] Reial decret 486/1997 (BOE 23-4-97) ,núm.97 “ Annex 1: Condicions generals dels treballadors en

Posteriorment hem descrit el tipus d’edifici que és i la intensitat d’ús que té. En aquest cas es tracta

els llocs de treball”.

d’un edifici del sector terciari amb una intensitat alta d’ús. Finalment també hem descrit les dades del

[2] Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) “Guia tècnica per a l'avaluació i

projecte i les dades de l’autor que realitza la qualificació energètica.

prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball, ANNEX III :Condicions ambientals dels

Base de dades:

llocs de treball (pag.30)”.

El programa disposa d’una base de dades a partir de la qual es trien els diferents materials de

3.3. Qualificació de la eficiència energètica de l’edifici

construcció amb les seves característiques corresponents, així com el gruix del material, la seva

En aquest apartat estudiarem la eficiència energètica de l’escola mitjançant el programa de càlcul
LIDER, i les emissions de CO2 de l’edifici a través dels programes CALENER i CE3X. Realitzem el
càlcul a través de dos programes per tal de verificar la similitud dels resultats obtinguts i poder arribar a
obtenir unes conclusions més acurades sobre el comportament de l’edifici.

conductivitat, la densitat, el calor específic i el factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua. El
programa ens ha permès crear materials nous que no estaven predeterminats a la base de dades. Un
cop determinats tots els materials necessaris per les diferents parts de l’evolvent de l’edifici, hem creat
la composició dels diferents tancaments i dels diferents tipus d’obertures (finestres, portes i lluernaris).
Tal i com s’explica a l’apartat 3.1.Anàlisi i comprovació de les transmitàncies ,l’escola presenta dos

3.3.1 Càlcul general de la demanda energètica mitjançant el programa LIDER

tipus de tancaments exteriors, un de 30cm de gruix (Mur tipus A) i un altre de 60cm de gruix (Mur tipus

El programa LIDER, és una aplicació informàtica que permet verificar l’exigència de la limitació de la

B), tots dos formats per fàbrica de maó ceràmic i cambra d’aire, com es mostra a la Figura 3.3.1.2:

demanda energètica establerta pel Document Bàsic d’Habitabilitat i Energia del Codi Tècnic de

Tancament façana tipus A i a la Figura 3.3.1.3: Tancament façana tipus B.

l’Edificació (CTE-HE1) que està patrocinada per el ministeri de vivenda i per d’institut de diversificació i
estalvi de l’energia (IDAE). Aquesta eina està dissenyada per realitzar la descripció geomètrica,

Tancament exterior façana (Mur tipus A):

constructiva i operacional dels edificis, així com per dur a terme la major part dels càlculs recollits al
CTE DB-HE1.
Els passos que hem seguit per obtindre el càlcul de la demanda energètica de l’escola son els
Figura 3.3.1.2:Tancament façana tipus A

següents:
*VEURE ANNEX 7: Càlcul de la demanda energètica mitjançant el programa LIDER.
Descripció de l’edifici:

Per tal de crear la composició del tancament vertical de la façana tipus A, hem escollit de la base de
dades els tres material que la conformen, aquests són: fàbrica de maó, cambra d’aire i envà ceràmic i
hem comprovat que la transmitància d’aquest conjunt fos semblant a la que hem calculat prèviament a

En aquest apartat hem introduït les dades generals de l’edifici, així com la zona climàtica. L’escola
Joanot Alisanda al estar situada a Sabadell pertany a la zona climàtica C3 tal i com ens indiquen les
taules de zones climàtiques que trobem al CTE DB- HE 4 (Estalvi d’energia).
També hem indicat la orientació de l’edifici senyalant on trobem el nord. En el nostre cas el nord l’hem

l’apartat 3.1.Anàlisi i comprovació de les transmitàncies.
o

Transmitància de càlcul: 1,426 W/m2K

o

Transmitància a partir de la base de dades del Calener: 1,61 W/m2K

Tancament exterior façana (Mur tipus B):

situat a 90º respecte l’eix que et marca el programa per defecte tal hi com es mostra a la Figura 3.3.1.1:
Orientació de l’edifici.

Figura 3.3.1.3:Tancament façana tipus B
Figura 3.3.1.1: Orientació de l’edifici

El tancament de la façana tipus B, tal i com es veu a l’apartat 3.1. Anàlisi i comprovació de les
transmitàncies té una forma molt particular, cosa que augmenta la dificultat a l’hora de crear la
composició de les diferents capes del tancament. Per tal de solucionar aquest problema hem creat un
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material nou (Anomenat: Fachada tipo B) introduint la resistència tèrmica d’aquest en la base de dades,

Un cop definits tots els espais, hem dibuixat les finestres a les parets que corresponen i amb les

de tal manera que el conjunt de capes que conformen el tancament tinguessin una transmitància lo

característiques pertinents, així con les seves dimensions, el tipus de finestra, la reculació de la finestra

més similar possible a la calculada per tal de que s’assemblés el màxim a la realitat.

respecte de la façana, el voladís en cas que en tingui i la disposició de tendals o lamel·les si és que en

o

Transmitància de càlcul: 0,917 W/m2K

té.

o

Transmitància a partir de la base de dades del Calener: 0,92 W/m2K

Finalment hem creat les ombres que afecten a l’edifici, dibuixant-les a la distància i alçada que

També hem definit la sola i el forjat de l’edifici com es mostra a la Figura 3.2.1.4: Sola i la Figura
2.2.1.5: Forjat.
Sola:

corresponen.
Veure Figura 3.3.1.6: Façana Sud-est, Figura 3.3.1.7: Façana Nord-oest, Figura 3.3.1.8: Façana Nordest i Figura 3.3.1.9: Façana Sud-oest.

Figura 3.2.1.4: Sola

La sola està formada per un forjat de formigó alleugerit, una capa de guix i paviment ceràmic.
Forjat:

Figura 3.3.1.6: Façana Sud-est

Figura 3.3.1.8: Façana Nord-est

Figura 2.2.1.5: Forjat

El forjat es descriu com un forjat de formigó alleugerit, ja que està fet amb revoltons recuperables, una

Figura 3.3.1.7: Façana Nord-oest

capa de morter de guix i paviment ceràmic.
Figura 3.3.1.9: Façana Sud-oest

A la base de dades també hem definit les finestres i els lluernaris, indicant les propietats de cada forat,
així com el tipus de vidre, el tipus de marc, el % de marc i la permeabilitat a l’aire.

Càlcul:

3D:

Una vegada realitzats tots els passos anteriors, hem efectuat el càlcul de la demanda energètica de

Un cop definits tots els elements que conformen l’envoltant, hem dibuixat l’edifici, creant cada planta i

l’edifici. Tal i com es pot observar a la Taula 3.3.1.1: Demanda de l’edifici i a la Gràfica 3.3.1. 1:

les particions interiors necessàries. Un cop definida la planta hem creat automàticament els murs a

Demanda de l’edifici, l’edifici no compleix amb la reglamentació establerta pel CTE-DB HE1 .

l’alçada que hem indicat i posteriorment hem creat els forjats.

CALEFACCIÓ

REFRIGERACIÓ

Hem indicat les característiques de cada espai, descrivint si és condicionat, no condicionat o no

%Demanda de referència

165,5

156,2

habitable, el tipus d’us que té, el nombre de pilars, les condicions higromètriques interiors i la

Proporció relativa calefacció refrigeració

64,8

35,2

redistribució interior de la radiació.
Al tractar-se d’un edifici del sector terciari, també hem definit la il·luminació de cada espai indicant la
potència instal·lada d’il·luminació, el valor d’eficiència energètica de la instal·lació de l’edifici objecte
(VEEI) i el VEEI límit segons el CTE-HE3.

Taula 3.3.1.1: Demanda de l’edifici
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L’escola presenta una demanda de calefacció

Després hem descrit els equips: dues calderes mixtes de gas natural model G 100 IE amb un

respecte l’edifici de referència del 165,5% i una

rendiment del 0,93 i una capacitat de 32,7KW, tal i com s’observa a la Taula 3.3.2.1: Característiques

demanda de refrigeració del 156,2%. Per tant

de calderes roca G 100 IE. Cada caldera disposa d’un dipòsit acumulador de 200 litres i 265 litres

l’escola necessitarà sistemes de calefacció i

respectivament.

refrigeració per garantir el confort tèrmic dels

G 100 IE
(ROCA)

usuaris.
Gràfica 3.3.1.1: Demanda de l’edifici

3.3.2. Càlcul de la eficiència energètica mitjançant el programa CALENER_VYP

UNITATS

Potència Útil
KCal/h
28.100

KW
32,7

Rend.Comb

Nº d’ Elem.

Nº
Cremadors

Capacitat
d’aigua

Pes
aprox.

%
93,1

Ut
4

Ut
3

litres
14,4

kg
132

Taula 3.3.2.1: Característiques de calderes roca G 100 IE

Per tal de realitzar el càlcul de la eficiència energètica de l’escola farem servir el programa

Un cop descrits tots els equips hem creat els sistemes corresponents, en el cas de l’escola són

CALENER_VYP. Aquesta eina promoguda pel ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a través del

sistemes mixtos d’ACS més calefacció amb dos calderes on cada caldera té associat un dels dipòsits

IDAE i pel ministeri de Foment permet obtindre la certificació energètica d’un edifici. La definició

acumuladors descrits prèviament. A cada sistema li hem vinculat una demanda i hem descrit les zones

d‘aquest edifici mitjançant el CALENER és compatible amb el programa LIDER, en les seves diferents

on van situades les unitats terminals relacionades amb el sistema.

versions, tant per edifici residencial, petit i mitjà terciari i gran terciari.

Càlcul:

Aquest programa desenvolupa la metodologia general del càlcul de l’Annex 1 del RD/2007 (Real decret

Finalment el programa calcula els kgCO2/m2 que l’edifici desprèn a l’atmosfera. En el cas de l’escola

de l’edificació del 2007) d’una manera directa. Permet acreditar el compliment dels requisits establerts

23,0 kgCO2/m2, qualificant-la amb una nota “B” tal i com mostra la Figura 3.3.2.1: Qualificació de

en els procediments bàsics de certificació d’eficiència energètica d’edificis nous. Estudia els

l’escola.

components dels diferents elements de l’edifici, així com els tancaments exteriors, els forjats, la sola i la
coberta, tenint en compte la orientació i les obertures de cadascun dels tancaments, analitzant els
ponts tèrmics corresponents. També estudia les instal·lacions de l’edifici tenint en compte els diferents
sistemes de climatització que hi ha, com són els diferents espais on es situen, les demandes de l’edifici,
els diferents equips i les unitats terminals.
Un cop introduïdes totes les dades, el programa calcula els kgCO2/m2 que l’edifici desprèn a
l’atmosfera.
Els passos que hem anat seguint per obtindre la qualificació de l’escola són els següents:
*VEURE ANNEX 8: Càlcul de la eficiència energètica mitjançant el programa CALENER_VYP.
Figura 3.3.2.1: Qualificació de l’escola

Descripció de l’edifici i base de dades:
Al ser el CALENER i el LIDER dos programes compatibles, la realització d’aquests dos apartats ja
s’han realitzat prèviament tal i com s’explica a l’apartat 3.3.1 Càlcul general de la demanda energètica
mitjançant el programa LIDER.
Sistema:
En aquest apartat hem descrit les instal·lacions de l’edifici, primerament indicant les demandes que hi
ha, en el cas de l’escola d’ACS i calefacció.
Posteriorment indiquem les unitats terminals que hi ha, corresponent als radiadors i els punts de
consum d’ACS tot mostrant la zona on estan situats.

Segons els càlculs realitzats pel CALENER, l’escola té una demanda de calefacció de 74,9 KWh/m 2,
391852,7 KWh/any i una demanda de refrigeració de 40,7 KWh/m2, 212929,3 KWh/any.
Tal i com s’observa a la Taula 3.3.2.2 demandes i emissions de l’edifici, les emissions de CO2 que
genera l’escola son d’un total de 120328,6 kgCO2/any. Al no disposar de cap sistema de refrigeració,
aquestes emissions són 0, cosa que provoca una millora considerable en la qualificació energètica de
l’edifici.
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CLASE

KWh/m2

KWh/any

F
E

74,9
40,7

391852,7
212929,3

CLASE

KgCO2/m2

KgCO2/any

A
A
C
C

2,0
0,0
2,3
18,7

10463,4
0,0
12032,9
97832,4

En el nostre cas, referent a les façanes, hem introduït les transmitàncies calculades anteriorment a
l’apartat 3.1. Anàlisi i comprovació de les transmitàncies, com es mostra a la Figura 3.3.3.1:
Transmitància Mur façana tipus A i a la Figura 3.3.3.2: Transmitància Mur façana tipus B.

Figura 3.3.3.1: Transmitància Mur façana tipus A

TOTAL: 120328,6
Taula 3.3.2.2: Demandes i emissions de l’edifici

3.3.3. Càlcul simplificat per la certificació energètica mitjançant el programa CE3X
Per tal d’obtenir unes conclusions més acurades sobre l’eficiència energètica de l’edifici realitzarem el

Figura 3.3.3.2: Transmitància Mur façana tipus B

càlcul de la demanda energètica i de les emissions de l’escola mitjançant el programa CE3X, que és

Pel que fa als forats (Finestres, portes i lluernaris), hem introduït totes les seves característiques, així

una eina informàtica promoguda pel ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a través del IDAE i pel

com en quina façana estan col·locats, les seves dimensions, el nombre de forats que hi ha del mateix

ministeri de Foment que permet obtindre la certificació energètica d’un edifici existent, ja sigui

tipus, les propietats tèrmiques del forat, que en el nostre cas es defineixen segons el tipus de vidre i el

residencial, petit i mitjà terciari o gran terciari.
Aquest programa estudia els components dels diferents elements de l’edifici, així com els tancaments

material de la fusteria, la permeabilitat del forat i els dispositius de proteccions solars que disposa. En el
cas de l’escola Joanot Alisanda la majoria dels forats estan reculats respecte la façana i els que estan
situats a la façana sud-oest, que dóna al pati, disposen de tendals.

exteriors, els forjats, la sola i la coberta, tenint en compte la orientació i les obertures de cadascun dels
tancaments i analitzant els ponts tèrmics corresponents. També estudia les instal·lacions de l’edifici i
finalment permet introduir propostes de millora per tal de que en un futur es pugui intentar incrementar
la nota de l’edifici i per tant, reduir les despeses per pèrdua d’energia primària i les emissions de C02.
Els passos que hem anat seguint per obtindre la qualificació de l’escola són els següents:

També hem efectuat un estudi del patró d’ombres, indicant a la distància a la que es troba l’objecte que
provoca ombres a l’edifici i les seves dimensions, vinculant cada patró d’ombres a la façana i forats
corresponents.
En el cas de l’escola tenim edificis que fan ombra a la façana Sud-est i a la façana Sud-oest a una
distància de 4,6m i 4,26m respectivament tal i com s’observa a la Figura 3.3.3.3: Patró d’ombres.

*VEURE ANNEX 9: Càlcul simplificat per la certificació energètica mitjançant el programa CE3X.
Dades administratives:
En aquest apartat hem introduït les dades de l’edifici així com el seu nom, la direcció i la referència
cadastral. També hem descrit les dades del client i les dades del tècnic certificador.
Dades Generals:
En aquest apartat hem omplert les dades generals de l’edifici així com l’any de construcció, la
normativa vigent que ho regula, el tipus d’edifici que és, el perfil d’ús i la seva situació. També hem
començat a definir l’edifici introduint el número de metres quadrats, l’alçada lliure de plantes, el número
de plantes habitables, el consum d’ACS i l’espessor de les particions.

Figura 3.3.3.3: Patró d’ombres

Envoltant tèrmica:
Instal·lacions:
En aquest apartat hem definit tots els tancaments de l’edifici, descrivint la seva composició, els forats
que tenen i la orientació de cada façana.

Pel que fa a les instal·lacions el programa deixa definir tots els tipus d’instal·lacions que hi ha, indicant
les seves característiques.

Diagnosi del comportament energètic de l’edifici de l’escola Joanot Alisanda

25

Disposem de dues calderes mixtes de gas natural model G 100 IE amb un rendiment del 0,93 i una

Un cop omplertes totes les dades, el programa calcula la qualificació energètica de l’edifici, la demanda

capacitat de 32,7KW, tal i com s’observa a la Taula 3.3.2.1: Característiques de calderes roca G 100

de calefacció i de refrigeració i el consum global d’energia primària tal i com s’observa a la Taula

IE. Cada caldera disposa d’un dipòsit acumulador de 200 litres i 265 litres respectivament.

Resum 3.3.3.2: CE3X Escola Joanot Alisanda.

G 100 IE
(ROCA)
UNITATS

Potència Útil
KCal/h
28.100

KW
32,7

Rend. comb

Nº d’elem.

%
93,1

Ut
4

Nº
Cremadors
Ut
3

Capacitat
d’aigua
litres
14,4

Pes
aprox.
kg
132

RESULTAT OBTINGUT

UNITATS

QUALIFICACIÓ

Emissions globals de CO2

35,74

KgCO2m2/any

B

Emissions de Calefacció

20,1

KgCO2m2/any

G

Emissions de Refrigeració

6,67

KgCO2m2/any

B

Emissions d’ACS

0,21

KgCO2m2/any

G

Emissions d’Il·luminació

9,40

KgCO2m2/any

A

Demanda Calefacció

72,67

KWh/m2/any

G

Demanda Refrigeració

16,15

KWh/m2/any

B

Consum global d’energia primària

162,53

KWh/m2/any

B

Taula 3.3.3.1: Característiques calderes Roca G100 IE

Al tractar-se d’un edifici gran terciari, el programa també té en compte la il·luminació. S’ha d’indicar el
tipus d’ús que té l’edifici, la potència instal·lada i la il·luminació horitzontal mitjana. Per tal d’establir
quina és la potència instal·lada de l’edifici, hem fet un recompte de totes les llums i aparells de que
disposa l’escola i ens ha resultat un total de 2.300W. Pel que fa a la il·luminació horitzontal mitjana
l’hem analitzat a dues aules tipus de l’escola amb l’ajut del programa DIALux evo, i posteriorment amb
un luxòmetre hem comprovat que les dades obtingudes pel programa fossin correctes. Els resultats
obtinguts han sigut d’una il·luminació horitzontal mitjana de 600lx, veure Figura 3.3.3.4: Dades

Taula Resum 3.3.3.2: CE3X Escola Joanot Alisanda

La qualificació energètica s’expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l’atmosfera com a

Il·luminació.

conseqüència del seu consum energètic, en el cas de l’escola Joanot Alisanda és de 35,74
KgCO2m2/any, veure Figura 3.3.3.5: Emissions globals de CO2.

Figura 3.3.3.4: Dades Il·luminació

El luxòmetre és un aparell que realitza mesures dels

Figura 3.3.3.5: Emissions globals de CO2

nivells d’iluminació ambiental. Conté una cèl·lula

La qualificació parcial de la demanda energètica de calefacció i refrigeració bé donada per l’energia

fotoelèctrica que transforma la llum que rep en

necessària per mantenir les condicions internes de confort de l’edifici, veure Figura 3.3.3.6: Demanda

electricitat creant una corrent que es pot llegir i

global de calefacció i refrigeració

representar en un display amb la corresponent escala
de lux. El luxòmetre disposa de varies escales per
adaptar-se a luminàncies fortes i dèbils, permetent
mesurar la il·luminació real i no subjectiva d’un
ambient, veure Fotografia 3.3.3.1: Luxòmetre.
Fotografia 3.3.3.1: Luxòmetre
Figura 3.3.3.6: Demanda global de calefacció i refrigeració
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Per energia primària s’entén l’energia consumida per l’edifici que procedeix de fonts renovables o no

3.4. Anàlisi del comportament acústic

renovables que no han patit cap procés de conversió o transformació, veure Figura 3.3.3.7: Consum

En aquest apartat volem comprovar si els espais de l’edifici compleixen les exigències del CTE DB-HR

global d’energia primària.

2.2, relatives a l’acondicionament acústic (temps de reverberació i absorció acústica), fent servir l’opció
general (DB-HR 3.2.2).
La Normativa estableix uns valors màxims de temps de reverberació per al confort acústic de cada
recinte que es vol estudiar, veure Taula 3.4.1: Valors màxims de temps de reverberació.
Recinte
Aules i sales de conferència buides
Aules i sales de conferència buides però amb butaques fixes
Menjadors i restaurants

Temps de reverberació
T ≤ 0,7 s
T ≤ 0,5 s
T ≤ 0,9 s

Taula 3.4.1: Valors màxims de temps de reverberació
Figura 3.3.3.7: Consum global d’energia primària

Calcularem quin és el temps de reverberació d’una aula tipus, el menjador i la biblioteca per comprovar
si compleix la Normativa exigida.

3.3.4. Anàlisi dels resultats obtinguts mitjançant els càlculs realitzats amb els programes
LIDER, CALENER_VYP i CE3X.

El temps de reverberació “T” calcularem mitjançant la fórmula de Sabine:

Analitzant els resultats obtinguts, a partir del programa de càlcul LIDER i CE3X, podem observar que

V = Volum del recinte

l’escola Joanot Alisanda té una demanda elevada de calefacció i refrigeració (72,67KWh/m2 demana de

A = Absorció equivalent

calefacció i 16,15 KWh/m2 demanda de refrigeració). La demanda de calefacció de l’escola (64,8%) és

I per a calcular l’absorció equivalent farem servir la fórmula següent:

superior a la de refrigeració (35,2%), però està coberta per un sistema de calefacció bitubular amb dues
calderes de gas natural.
Els resultats obtinguts de la qualificació energètica de l’escola tant pel programa CALENER, com per el
CE3X són d’una “B”. En el cas de l’escola Joanot Alisanda aquesta qualificació energètica no va
directament relacionada amb el confort, ja que com s’ha explicat en l’apartat “1.Prediagnosi” els usuaris
de l’edifici pateixen molta calor.
Aquesta qualificació resulta tant positiva ja que l’edifici no té cap sistema de refrigeració, fent que les
emissions per refrigeració siguin molt reduïdes (6.17kgCO2/m2). La temperatura mitjana de l’escola és

= coeficient d’absorció mig de 500 dB, 1000 dB i 2000 dB
= area d’absorció equivalent mitja del mobiliari
= coeficient d’absorció mig de l’aire per a 500 dB, 1000 dB i 2000Db = 0,006 m-1
4mV = despreciable per a Volum < 250m3

de 31,1ºC a l’estiu i de 19,63ºC al hivern, per tant seria convenient introduir com a millora un sistema de
refrigeració.

Per a calcular l’absorció dels alumnes agafarem les dades de les taules acadèmiques d’absorció
acústiques que ens indica l’absorció d’un escolar en un pupitre.

Sistemas de millora:
Els diferents sistemes de millora que s’han proposat son els següents:
o

Substitució de un sistema de calefacció per un equip d’ alta eficiència energètica.

o

Substitució de finestres.

o

Instal·lació de ventiladors.

Aquests sistemes de millora seran analitzats i avaluats a l’apartat 4.SISTEMES DE MILLORA.

En el nostre cas a la aula tipus, al ser un Volum inferior a 250 m 3 i al no tenir butaques entapissades,
podem despreciar els dos últims termes de la fórmula.
En el cas del menjador i la biblioteca tindrem en compte l’últim terme de la formula ja que superen els
250 m3 i al no tenir tampoc butaques entapissades despreciarem el segon terme de la fórmula.
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3.4.1. Anàlisi aula tipus:

3.4.2. Anàlisi menjador:

Prendrem com a referència una sola aula ja que totes són de característiques similars, veure Figura

En aquest apartat estudiarem el menjador de l’escola, veure Figura 3.4.2.1:Menjador

3.4.1.1: Aula tipus.

MENJADOR
Volum = 682,44 m³

AULA TIPUS
Volum = 178,62 m³
Element
Terra
Sostre
Paret 1
Paret 2
Paret 3
Paret 4
Alumne

Acabat
Terratzo
Formigó
Maó vist
Finestra vidre
Maó vist
Maó vist
Portes de fusta
Vidre simple
Escolar en
pupitre

59,54
95
23,18
14,4
8,7
23,18
14,08
8,58

500
0,015
0,02
0,03
0,18
0,03
0,03
0,06
0,01

1000
0,02
0,02
0,04
0,12
0,04
0,04
0,08
0,07

2000
0,02
0,02
0,05
0,07
0,05
0,05
0,1
0,06

αm
0,02
0,02
0,04
0,12
0,04
0,04
0,08
0,05

Absorció
acústica
(m²) αm · S
1,19
1,90
0,93
1,73
0,35
0,93
1,13
0,40

26 alumnes

0,26

0,30

0,33

0,30

7,80

Sup. element
(m²)

αm

A (m²) Absorció acústica del recinte resultant

16,35

T (s) Temps de reverberació resultant

1,75

Temps de reverberació resultant
1,75 segons

Element
Terra
Sostre
Paret 1
Paret 2

Acabat

Terratzo
Cel ras guix
Maó vist
Placa de guix
Maó vist
Vidre simple
Portes de fusta
Paret 3
Maó vist
Portes de fusta
Finestra vidre
Paret 4
Maó vist
Finestra vidre
Alumne en
Alumnes
pupitre

Temps de reverberació exigit per el CTE
≤ 0,7 segons

500

1000

2000

αm

Absorció acústica
(m²) αm · S

158,52
158,52
42,92
46,7
20,4
11,87
6,6
19,24
3,26
19,37
22,3
46,15

0,015
0,05
0,03
0,09
0,03
0,01
0,06
0,03
0,06
0,18
0,03
0,18

0,02
0,04
0,04
0,09
0,04
0,07
0,08
0,04
0,08
0,12
0,04
0,12

0,02
0,07
0,05
0,07
0,05
0,06
0,1
0,05
0,1
0,07
0,05
0,07

0,02
0,05
0,04
0,08333
0,04
0,05
0,08
0,04
0,08
0,12
0,04
0,12

3,17
7,93
1,72
3,89
0,82
0,55
0,53
0,77
0,26
2,32
0,89
5,54

180 alum.

0,26

0,30

0,33

0,30

54,00

A (m²) Absorció acústica del recinte resultant

98,76

T (s) Temps de reverberació resultant

1,11

Temps de reverberació resultant
1,11 segons

L’aula no compleix la Normativa del CTE, supera en 1,05 els segons màxims de reverberació.

αm

Sup. element
(m²)

Temps de reverberació exigit per el CTE
≤ 0,9 segons

El menjador no compleix la Normativa, supera en 0,21 els segons màxims de reverberació.
L’altura de l’aula és 3,00m.
El terra de l’aula és de terratzo i té una
superfície de 59,54 m2.
El sostre és un forjat bidireccional de formigó
armat vist fet amb cassetons recuperables.
Hem

calculat

la

superfície

del

sostre

multiplicant la superfície d’un cassetó per el
nombre de cassetons totals que hi ha: 0,95m2
d’un cassetó x 100 cassetons que té = 95,00
m2 de superfície de cassetons.

Figura 3.4.1.1: Aula tipus

Figura 3.4.2.1: Menjador
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3.4.3. Anàlisi biblioteca:
En aquest apartat estudiarem el menjador de l’escola, veure Figura 3.4.3.1:Biblioteca.
BIBLIOTECA
Volum = 428,83 m³
Element

Acabat

Terra
Sostre
Paret 1

Terratzo
Cel ras guix
Finestra vidre
Maó vist
Paret 2
Maó vist
Paret 3
Maó vist
Finestra vidre
Paret 4
Maó vist
Formigó
Fusta
Paret 5
Maó vist
Formigó
Fusta
Paret 6
Maó vist
Formigó
Fusta
Paret 7
Maó vist
Fusta
Escolar en
Alumne
pupitre

152,51
144,26
19,88
14,09
6,44
32,55
11,52
6,45
4,40
16,80
6,27
5,28
33,60
3,91
0,65
5,12
18,4
10,50

500
0,015
0,05
0,18
0,03
0,03
0,03
0,18
0,03
0,02
0,06
0,03
0,02
0,06
0,03
0,02
0,06
0,03
0,06

αm
1000 2000
0,02 0,02
0,04 0,07
0,12 0,07
0,04 0,05
0,04 0,05
0,04 0,05
0,12 0,07
0,04 0,05
0,02 0,02
0,08
0,1
0,04 0,05
0,02 0,02
0,08
0,1
0,04 0,05
0,02 0,02
0,08
0,1
0,04 0,05
0,08
0,1

αm
0,02
0,05
0,12
0,04
0,04
0,04
0,12
0,04
0,02
0,08
0,04
0,02
0,08
0,04
0,02
0,08
0,04
0,08

26 alumnes

0,26

0,30

0,30

Sup. element
(m²)

0,33

Absorció acústica
(m²) αm · S
3,05
7,21
2,39
0,56
0,26
1,30
1,38
0,26
0,09
1,34
0,25
0,11
2,69
0,16
0,01
0,41
0,74
0,84
Figura 3.4.3.1: Biblioteca

7,80

A (m²) Absorció acústica del recinte resultant

41,13

T (s) Temps de reverberació resultant

1,67

3.4.4. Anàlisi dels resultats i del comportament dels espais
Temps de reverberació resultant
1,67 segons

Temps de reverberació exigit per el CTE
≤ 0,7 segons

La biblioteca no compleix la Normativa, supera en 0,97 els segons màxims de reverberació.

Mitjançant l’estudi de reverberacions hem sabut que l’espai amb més problemàtica acústica són les
aules, ja que fixant-nos amb la normativa vigent del CTE, sobrepassem en 1,05 segons la reverberació
màxima, que es troba en 0,7 segons.
A la vegada existeix una recomanació que diu que aquesta reverberació en aules escolars es

Aquesta estança consta de dos nivells però hem considerat tota la biblioteca com a un únic espai a

recomana que es trobi compresa entre els 0,4 i 0,6 segons, fet que encara empitjora els resultats

estudiar.

obtinguts.

També hem considerat que la biblioteca hi assisteixen els alumnes d’una aula, 26 criatures, alhora de

Pel que fa al menjador, tot i que la normativa vigent que trobem al CTE ens diu que els menjadors

fer el càlcul d’absorció.

poden tenir un màxim de 0.9 segons de reverberació, el recomanable es estar entre 0.8 i 1.2 segons de
reverberació, fet que fa que els 1,10 segons calculats en aquest cas serien admesos dins les
recomanacions generals.
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També volem parlar d’altres aspectes que s’han de tenir en compte alhora d’estudiar l’acústica d’una

ajudarà a valorar posteriorment quines façanes necessiten proteccions solars per a millorar el confort

aula, com per exemple el fet de que cada aula es trobi aïllada acústicament de les contigües. El soroll

tèrmic i lumínic de l’edifici.

provinent d'altres aules pot reduir la concentració de l'alumnat i dificultar l'aprenentatge, sobretot en la
realització de lectures silencioses o exàmens. Aquest és un aspecte a millorar, ja que els professors de
l’escola alerten d’aquest fet. La transmissió del soroll aeri a través de l’estructura pot venir donat per
tres camins diferents tal i com mostra la Figura 3.4.4.1: Transmissió del soroll aeri per via directa a
través del parament, per transmissions laterals (flanking) o bé per impacte directe sobre l’estructura
(vibracions).

Sabem que quan el Sol passa més alt sobre l'horitzó el clima és més calorós i l'estació correspon a
l'estiu, mentre que en els moments en que el Sol passa més baix, les temperatures són més fredes i
ens situarem a l'hivern. Així que en definitiva, la inclinació de l'eix de la Terra és responsable dels
canvis d'altura del Sol sobre l'horitzó i de la successió de situacions climàtiques que donen lloc a les
estacions, tal i com mostra la Figura 3.5.1: Orbita de la terra vista des del nord i altura del Sol en cada
estació.

Figura 3.4.4.1: Transmissió soroll aeri
Figura 3.5.1: Orbita de la terra vista des del nord i altura del Sol en cada estació

Un altre aspecte a tenir present és l'aïllament entre l'aula i altres estances; el passadís, per exemple.
En aquest cas la porta juga un paper molt important, ja que, un mal tancament o qualsevol ranura per
petita que sigui pot reduir notablement, o fins i tot anul·lar el seu bon aïllament i el de la paret on
aquesta es troba situada. La situació de la porta en relació amb les aules contigües és un altre aspecte
a tenir en compte, ja que consisteix a establir sempre el camí més llarg per al so, tal i com mostra la

Per analitzar la incidència solar a l’edifici prendrem com a referència les quatre estacions de l’any,
veure Figura 3.5.2, i de cada estació n’estudiarem un dia. Observarem els efectes de la radiació solar
sobre l’edifici al matí, al migdia i a la tarda, a les 9:00h, a les 12:00 i a les 16:00h, ja que l’horari lectiu
de l’escola és de 9.00h a 17:00h.

Figura 3.4.4.2: Situació òptima de la porta en aules contigües.

Figura 3.4.4.2: Situació òptima de la porta en aules contigües

Finalment, hem de considerar l'aïllament que presenta la façana, tant si aquesta separa l'aula del carrer
o d'un pati interior. Tant al carrer com als patis és on es generarà l'activitat sorollosa més important que
afectaran a l'aula.
Tots els elements que configuren la façana (finestres, parets, caixes de persianes, etc.) han d'estar

Figura 3.5.2: Estacions de l’any a l’hemisferi nord.

perfectament segellats, és a dir, no ha d'existir cap ranura entre les seves unions. Un exemple clar són
les citades caixes de persianes; si aquestes no estan ben aïllades, el so que entre a través

3.5.1. Primavera:

d'elles pot deixar sense efecte altres mesures de bon aïllament, com el doble vidre en les finestres.

Per analitzar la incidència solar a la primavera prendrem com a referència un dia central d’aquesta

3.5. Reproducció i anàlisi en 3D de la radiació solar vers l’edifici

estació, el 30 d’abril, i a partir d’aquest dia analitzarem el que succeeix a cada façana en 3 hores

En aquest apartat estudiarem la incidència del Sol a l’edifici en les diferents èpoques de l’any i al llarg

concretes.

del dia a les diferents façanes mitjançant el programa informàtic Sketchup. Aquesta informació ens
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Façanes nord-est i sud-oest
Incidència a les 9:00h:

Façana nord-est
Incidència a les 12:00h:

Incidència a les 17:00h:

Incidència a les 9:00h:

Incidència a les 12:00h:

Incidència a les 17:00h:

3.5.2. Estiu:

Façana sud-est
Incidència a les 9:00h:

30

Incidència a les 12:00h:

Analitzarem la incidència solar durant l’estiu prenent com a referència un dia d’exemple per aquesta
estació, el 30 de juliol i a partir d’aquest dia analitzarem els que succeeix a cada façana en 3 hores
concretes.
Façanes nord-est i sud-oest
Incidència a les 9:00h:

Incidència a les 17:00h:

Incidència a les 12:00h:
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Incidència a les 17:00h:

Incidència a les 17:00h:

Façana sud-est
Incidència a les 9:00h:

3.5.3.Tardor:
Incidència a les 12:00h:

Per analitzar la incidència solar durant la tardor prendrem com a referència un dia central d’aquesta
estació, el 30 d’octubre i a partir d’aquest dia analitzarem els que succeeix a cada façana en 3 hores
concretes.
Façanes nord-est i sud-oest
Incidència a les 9:00h:

Incidència a les 17:00h:

Incidència a les 17:00h:

Façana nord-est
Incidència a les 9:00h:

Incidència a les 12:00h:

Incidència a les 12:00h:
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Incidència a les 12:00h:

Analitzarem la incidència solar durant l’hivern prenent com a referència un dia d’exemple per aquesta
estació, el 28 de febrer i a partir d’aquest dia analitzarem els que succeeix a cada façana en 3 hores
concretes.
Façanes nord-est i sud-oest
Incidència a les 9:00h:

Incidència a les 12:00h:

Incidència a les 17:00h:

Incidència a les 17:00h:

Façana nord-est
Incidència a les 9:00h:

Incidència a les 12:00h:

Façana sud-est
Incidència a les 9:00h:

Incidència a les 17:00h:

Incidència a les 12:00h:
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Incidència a les 17:00h:

La façana sud-est, durant les estacions de primavera i estiu, rep la incidència solar directament des de
primera hora del matí fins al migdia i durant les primeres hores de la tarda comença a estar amb ombra.
Durant la tardor i l’hivern aquesta façana no està gaire solejada, ja que només li toca el sol durant les
hores del migdia i pel matí i per la tarda està amb ombra.
La façana nord-est a la primavera i a l’estiu rep radiació solar durant les primeres hores del dia i a partir
del migdia està amb ombra. Al llarg de la tardor i l’hivern aquesta façana no rep radiació solar directa
en cap hora del dia.
3.6. Anàlisi i comprovació de l’eficiència energètica del sistema d’il·luminació

Façana nord-est
Incidència a les 9:00h:

En aquest apartat comprovarem si la il·luminació de les aules és suficient per al ús educatiu seguint els
Incidència a les 12:00h:

paràmetres recomanats per la Norma Europea UNE-EN 12464-1. Les recomanacions d’aquesta norma,
en termes de quantitat i qualitat de l’enllumenat, contribueixen a dissenyar sistemes d’il·luminació que
compleixen les condicions de qualitat i confort visual, i permeten crear ambients agradables per als
usuaris de les instal·lacions. L’objectiu és aconseguir una major eficiència energètica en les
instal·lacions dels edificis reduint fins a un 22% els consums específics.
Totes les aules conten amb 6 dobles fluorescents, ancorats al forjat de formigó, de la marca Philips de
230v i 50Hz, i en les aules de educació infantil, situades al cos “B” de l’edifici, conten a més a més amb

Incidència a les 17:00h:

tres fluorescents en fila situats sobre la pissarra tal i com mostren les Fotografies 3.6.1. Fluorescents a
les aules i sobre la pissarra en les aules d’educació infantil.

3.5.5. Anàlisi dels resultats obtinguts:
Com podem observar a l’estudi realitzat cada façana té una incidència solar diferent depenent de la
seva orientació, de l’estació de l’any i de l’hora del dia en que es troba.
La façana sud-oest es manté, durant totes les estacions de l’any, amb ombra a les primeres hores del

Fotografies 3.6.1: Fluorescents a les aules i sobre la pissarra en les aules d’educació infantil.

3.6.1. Aules situades a la façana sud-est

matí i rep una major incidència solar a les hores del migdia fins a la tarda. Per aquest motiu aquesta

Prenem com a referència una aula tipus Figura 3.6.1.1: Ubicació lluminària en les aules de la

façana disposa de proteccions solars.

façanasud-est, per a les aules situades a la façana sud-est, al cos “C” de l’edifici, on s’imparteixen les

La façana nord-oest, durant les estacions de primavera i estiu, té ombra des del matí fins a les primeres
hores de la tarda i partir de les 17:00h comença a rebre directament la incidència solar. Al llarg de les
estacions de tardor i hivern es manté amb ombra tot el dia.

classes d’educació primària, ja que totes les d’aquesta ala de l’edifici tenen les mateixes
característiques constructives i distributives, i l’analitzarem amb l’ajut del programa “DIALux evo”.

Diagnosi del comportament energètic de l’edifici de l’escola Joanot Alisanda

34

Tipus de resultat

Mitjana

Mín

Màx

Min/mig

Màx/mig

Punts

Intensitat lumínica perpendicular (lx)

673

185

1062

0,275

0,174

128x128

Altura del local: 3,00m, Grau de reflexió: Sostre 70,00%, Parets 24,60%, Terra 69,80%.
Factor de degradació: segons EN12464
Altura del pla útil: 0,80 m, Zona marginal: 0,00 m
Taula 3.6.1.1: Resultats estudi d’il·luminació aula tipus de la façana sud-est

L’estudi dóna com a resultat el pla útil de l’aula estudiada amb les pertinents isolínies, tal i com mostra
la Figura 3.7.1.4: Pla útil Isolínies/Intensitat lumínica perpendicular (Adaptativament)
Figura 3.6.1.1: Ubicació lluminària
en les aules de la façana sud-est.

Per a fer l’estudi de la il·luminació d’aquest tipus d’aules hem triat un tipus de lluminària que tingués les
mateixes característiques que la existent, unes “3FFilippi 46093 3F Fil 180 2x49 T5 HF RFM” amb un
grau d’eficàcia de funcionament del 80,31%, tal i com mostra a Fotografia 3.6.1.1:Lluminària Aula i la
Figura 3.6.1.2: Emissions de llum CDL polar.

Fotografia 3.6.1.1: Lluminària aula

Figura 3.6.1.2: Emissió de llum CDL polar

Al introduir tots els paràmetres referents a les lluminàries existents a l’aula, Figura 3.6.1.3, hem obtingut
els valors resultants contant que el pla de treball en aquesta aula serà l’alçada de les taules: 0,8m.

Figura 3.7.1.4: Pla útil: Isolínies/Intensitat lumínica perpendicular (Adaptativament)

Una vegada acabat l’estudi de les lluminàries d’aquesta aula, mitjançant el programa “DIALux evo”,
Figura 3.7.1.3: Lluminàries existents a l’aula

hem pogut comparar els resultats amb els paràmetres recomanats per la Norma Europea UNE-EN

Aquests valors també tenen en compte l’alçada de l’aula i els graus de reflexió dels elements

12464-1, respecte a la il·luminació dels llocs de treball en interiors, on ens diu que en els edificis

envoltants, Taula 3.6.1.1: Resultats estudi d’il·luminació aula tipus de la façana sud-est.

educatius les aules haurien de tenir un nivell òptim de 300 lx en el pla de treball i 500 lx en la zona de la
pissarra.
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En el nostre cas ens fixem en la mitjana de 673 lx que té la aula i veiem que aquest valor és més del

Però en aquest cas les aules també compten amb una fila de tres fluorescents sobre la pissarra, per la

doble que el recomanat per la norma, per tant considerem que els lux de l’aula són massa elevats per

qual cosa hem triat unes de similars característiques per a introduir al programa, unes “3FFilippi 1578

al nivell òptim que hauria d’haver-hi a l’estança.

Mira Par 1x58 HF” amb un grau d’eficàcia de funcionament del 73.52%, tal i com mostra a Fotografia

Pel que fa a la zona de pissarra, sí que es compleixen els 500 lx recomanats.

3.6.2.2: Lluminària pissarra i la Figura 3.6.2.3: Emissió de la llum CDL polar.

*VEURE ANNEX 10: Informe DIALux evo de l’estat actual de les aules de la façana sud-est.
3.6.2. Aules situades a la façana nord-est
En aquest cas prenem com a referència una aula tipus Figura 3.6.2.1: Ubicació lluminàries aules
façana nord-est, per a les aules situades a la façana nord-est, al cos “B” de l’edifici, on s’imparteixen les
classes d’educació infantil, ja que totes les d’aquesta ala de l’edifici tenen les mateixes característiques
constructives i distributives, i l’analitzarem amb l’ajut del programa “DIALux evo”.

Fotografia 3.6.2.2: Lluminària pissarra

Figura 3.6.2.3: Emissió de llum CDL polar

Al introduir tots els paràmetres referents a les lluminàries existents a l’aula, Figura 3.6.2.4: Lluminàries
existents a l’aula, hem obtingut els valors resultants contant que el pla de treball en aquesta aula serà
l’alçada de les taules: 0,8m.

Figura 3.6.2.1: Ubicació lluminària en
les aules de la façana nord-est.

Per a fer l’estudi de la il·luminació d’aquest tipus d’aules hem triat un tipus de lluminària que tingués les
mateixes característiques que la existent, igual que en el cas anterior, unes “3FFilippi 46093 3F Fil 180
2x49 T5 HF RFM” amb un grau d’eficàcia de funcionament del 80,31%, tal i com mostra a Fotografia
3.6.2.1: Lluminària aula i la Figura 3.6.1.2: Emissions de llum CDL polar.

Figura 3.6.2.4: Lluminàries existents a l’aula

Aquests valors també tenen en compte l’alçada de l’aula i els graus de reflexió dels elements
envoltants, Taula 3.6.2.1: Resultats estudi d’il·luminació aula tipus façana nord-est.
Tipus de resultat

Mitjana

Mín

Màx

Intensitat lumínica perpendicular (lx)

753

195

1167

Min/mig Màx/mig
0,260

0,167

Punts
128x128

Altura del local: 3,00m, Grau de reflexió: Sostre 70,00%, Parets 24,60%, Terra 69,80%.
Factor de degradació: segons EN12464
Altura del pla útil: 0,80 m, Zona marginal: 0,00 m
Taula 3.6.2.1: Resultats estudi d’il·luminació aula tipus façana nord-est

L’estudi dóna com a resultat el pla útil de l’aula estudiada amb les pertinents isolínies, tal i com mostra
la Figura 3.6.2.5: Pla útil: Isolínies/Intensitat lumínica perpendicular (Adaptativament).
Fotografia 3.6.2.1: Lluminària aula

Figura 3.6.2.2: Emissió de llum CDL polar
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Tipus de resultat

Mitjana

Mín

Màx

Intensitat lumínica perpendicular (lx)

787

253

1680

Min/mig Màx/mig
0,322

0,151

Punts
20x6 (tots)

Altura del local: 3,00m, Grau de reflexió: Sostre 70,00%, Parets 24,60%, Terra 69,80%.
Factor de degradació: segons EN12464
Taula 3.6.2.2: Resultats estudi d’il·luminació paret de la pissarra de l’aula tipus de la façana nord-est

L’estudi dóna com a resultat l’esquema de la paret que conté la pissarra de l’aula estudiada amb les
pertinents isolínies, tal i com mostra la Figura 3.6.2.6: Paret de la pissarra: Isolínies/Intensitat lumínica
perpendicular (Adaptativament).

Figura 3.6.2.6: Paret de la pissarra: Isolínies/Intensitat lumínica perpendicular (Adaptativament)

Gràcies a aquest esquema podem observar que tot i que se superen els luxes recomanats en la zona
de pissarra, el sobre excés d’il·luminació es concentra a la zona de pissarra on no és d’escriptura, per
tant, tot i que la pissarra tindrà més il·luminació de la recomanada, aquesta no serà el doble de la
Figura 3.6.2.5: Pla útil: Isolínies/Intensitat lumínica perpendicular (Adaptativament)

òptima aconsellada per la normativa.

Una vegada acabat l’estudi de les lluminàries d’aquesta aula, mitjançant el programa “DIALux evo”,

D’altra banda, també considerem que l’excés de lux en aquesta zona sigui produïda per la instal·lació

hem pogut comparar els resultats amb els paràmetres recomanats per la Norma Europea UNE-EN

dels fluorescents damunt la pissarra per evitar que es produeixin reflexos molestos per als alumnes, ja

12464-1, respecte a la il·luminació dels llocs de treball en interiors, on ens diu que en els edificis

que les lluminàries de paret afavoreixen la eliminació de reflexos en superfícies verticals.

educatius les aules haurien de tenir un nivell òptim de 300 lx en el pla de treball i 500 lx en la zona de la

*VEURE ANNEX 11: Informe DIALux evo de l’estat actual de les aules de la façana nord-est.

pissarra.
En el aquest cas ens fixem en la mitjana de 753 lx que té la aula i veiem que aquest valor és més del
doble que el recomanat per la norma, igual que en les aules de la façana sud-est, per tant considerem
que els luxes de l’aula són massa elevats per al nivell òptim que marca la normativa.
Pel que fa a la zona de pissarra, tenim que se superen en el doble alguns espais comparat amb el que
seria el nivell recomanat d’il·luminació, per això en aquest cas, hem analitzat la paret on hi ha els
fluorescents en línia sobre la pissarra i hem obtingut els valors que mostren la Taula 3.6.2.2: Resultats
estudi d’il·luminació paret de la pissarra de l’aula tipus de la façana nord-est.

3.7. Anàlisi de la qualitat de l’aire interior
En aquest apartat volem estudiar la qualitat de l’aire interior de l’edifici seguint la normativa pertinent.
Per analitzar l’escola Joanot Alisanda, tal i com s’indica en el C.T.E. DB-HS apartat 3: Qualitat de l’aire
interior, prendrem com a referència les condicions establertes en el R.I.T.E. (Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques des Edificis) per tal de complir les exigències bàsiques.
El metabolisme vital de les persones exigeix un determinat consum d'oxigen en funció de varis factors
tals com la grandària, el sexe, el tipus d'activitat que duu a terme, la durada de la mateixa, etc., la qual
cosa obliga a una renovació mínima de l'aire dels ambients habitats.
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D'altra banda, la renovació excessiva pot repercutir desfavorablement en l'economia de la

CATEGORIA
IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

climatització.
Per estudiar l’aire interior hem buscat dins el R.I.T.E. la PART II: INSTRUCCIÓNS TÈCNIQUES
(INSTRUCCIÓ TÈCNICA IT.1: DISENY I DIMENSIONAT). Al capítol IT 1.1. ens parla de la exigència

dm3/s (l/s) per persona
20
12,5
8
5
3

Taula 3.7.1.2: Caudals d’aire exterior en dm /s persona

del benestar i la higiene i dins aquest apartat hi trobem el IT 1.1.4.2 que ens diu les exigències de

El caudal mínim d’aire exterior haurà de ser 12,5 l/s per persona, si ho multipliquem per els alumnes

qualitat de l’aire interior.

d’una aula (26 alumnes de mitjana) obtenim que:
3.7.1. Càlcul del caudal necessari de ventilació

Caudal mínim aula = 12,5 l/s * 26 alumnes = 325 l/s de caudal mínim per aula

Aquestes exigències, que trobem al RITE, comencen per explicar-nos les generalitats, en el nostre cas
3.7.2. Càlcul de la filtració de l’aire exterior mínim de ventilació

al tractar-se d’un centre escolar i no trobar-nos dins les condicions del C.T.E., l’edifici haurà de disposar
d’un sistema de ventilació per aportar el suficient caudal d’aire exterior que eviti, als diferents locals en

La normativa ens diu que l’aire exterior s’introduirà degudament filtrat a l’interior, per a saber-ne el grau

els que es realitzi alguna activitat humana, la formació d’elevades concentracions de contaminants,

primerament haurem de saber en quina és la nostra categoria d’aire exterior observant la Taula 3.7.2.1:

d’acord amb el que s’estableix més endavant en l’apartat 1.1.4.2.2 i següents. A efectes de compliment

Categoria qualitat aire exterior:

d’aquest apartat es considera vàlid allò establert en el procediment de la UNE-EN 13779.
Posteriorment, hem de conèixer en quina categoria de qualitat de l’aire interior en funció de l’ús de
l’edifici ens trobem, per així saber a quina qualitat d’aquest aire interior (IDA) s’haurà d’arribar com a
mínim, veure Taula 3.7.1.1: Categoria qualitat de l’aire interior:
CATEGORIA

QUALITAT DE L’AIRE

ÚS DE L’EDIFICI

IDA 1

Òptima

Hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies

IDA 2

Bona

Oficines, residències, sales de lectura, museus, sales de
tribunals, aules d’ensenyança i similars i piscines.

IDA 3

Mitjana

IDA 4

Baixa

Edificis comercials, cines, teatres, salons d’actes,
habitacions d’hotel, restaurants, cafeteries, bars, sales de
festa, gimnasos, locals per fer esport i sales d’ordinadors.
Resta de locals

Taula 3.7.1.1: Categoria qualitat de l’aire interior

CATEGORIA

COMPONENTS DE L’AIRE

ODA 1
ODA 2
ODA 3
ODA 4
ODA 5

Aire pur que pot contenir partícules sòlides com pol·len, de forma temporal.
Aire amb altes concentracions de partícules.
Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos.
Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules.
Aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules.

Taula
Taula3.8.2.1:
3.7.2.1:
3.7.1.2:Categoria
Categoria
Categoriaqualitat
qualitat
qualitataire
aire
aireexterior.
exterior
exterior.
Taula

Hem triat aquesta opció ja que Sabadell es troba inclosa dins la “Zona de Qualitat de l’Aire 2”. El
seguiment de la qualitat de l'aire a Catalunya s'estructura a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) gestionada per la Generalitat de Catalunya, que ha elaborat
un document on explica la delimitació de zones de qualitat de l’aire.
La Zona de Qualitat de l’Aire 2 està delimitada a partir de les emissions existents. El sòl urbanitzat
representa un important percentatge de la zona, tant amb relació a les edificacions com a les

Ens trobem dins la categoria IDA 2, per tant la qualitat de l’aire és bona.

infraestructures. S’ha definit com a aglomeració per la seva alta densitat de població.

Un cop sabem la categoria de l’aire interior, hem de saber el caudal mínim d’aire exterior de ventilació.

La majoria dels municipis (70%) presenta àrees urbanes. S’hi troben àrees rurals, però no són

Per a calcular-lo hem triat el mètode indirecte de caudal d’aire exterior per persona, ja que els ocupants

predominants. Per condicions de dispersió podria agrupar-se amb el Penedès per l’oest i la conca del

tenen una baixa activitat metabòlica, al voltant d’1,2 met, hi ha una baixa producció de substàncies

Tordera per l’est, però es diferencia netament d’aquestes dues zones en l’ocupació del sòl, en els focus

contaminants per fonts diferents a la dels éssers humans i no està permès fumar.

emissors i en la densitat de població, veure Figura 3.7.2.1: Zona de Qualitat de l’Aire 2.

Per a dur a terme aquest mètode simplement s’ha de mirar la Taula 3.7.1.2: Caudals de l’aire exterior,
en dm3/s per persona, mitjançant la categoria de l’edifici que acabem d’esbrinar.

Diagnosi del comportament energètic de l’edifici de l’escola Joanot Alisanda

Aquesta zona és una plana interior

38

Una vegada coneixem la ODA ja només ens falta consultar la Taula 3.7.2.1: Classes de filtració.

limitada a nord i sud per muntanyes. Es
comunica amb el litoral a través de dos
congosts (el del Llobregat a Martorell i el
del Besòs a Montcada). El règim de
brises

es

veu

pertorbat

per

les

muntanyes del litoral.

IDA 1
F9
F7/F9
F7/F9
F7/F9
F6/GF7F9 (*)

ODA 1
ODA 2
ODA 3
ODA 4
ODA 5

IDA 2
F8
F8
F6/F8
F6/F8
F6/GF7F9 (*)

IDA 3
F7
F7
F6/F7
F6/F7
F6/F7

IDA 4
F6
F6
G4/F6
G4/F6
G4/F6

Taula 3.7.2.2: Classes de filtració

Aquest a zona presenta nivells alts

S’haurà de col·locar un filtre previ de tipus F6 i un filtre final de tipus F8 per a l’aire procedent de

d’emissions

l’exterior del centre.

difuses

provinents

del

trànsit urbà i interurbà i d’activitats
domèstiques.

La

IMD

de

les

3.7.3. Valoració de l’aire d’extracció

vies

interurbanes es caracteritza per ser Figura 3.7.2.1: Zona de Qualitat de l’Aire 2
arreu superior a 2000 vehicles per dia. Hi ha trams amb trànsit moderat, intens i molt intens. Hi ha gran
concentració d’àrees industrials. Una gran majoria de municipis presenten activitats potencialment
contaminants de l’atmosfera de tipus A o B, per la qual cosa la majoria del territori d’aquesta zona es

En funció de l’ús de l’edifici o local, l’aire d’extracció es pot classificar mitjançant les categories que
trobem a la Taula 3.7.3.1: Categories de l’aire d’extracció.
CATEGORIA

NIVELL DE
CONTAMINACIÓ

pot veure afectada per les emissions de tipus industrial, tal i com mostra la Figura 3.7.2.2:
Caracterització de les emissions de la zona 2.

AE 1

Baix

AE 2

Moderat

AE 3

Alt

AE 4

Molt alt

CARACTERÍSTIQUES
Aire que procedeix dels locals en els que les emissions més
importants de contaminants procedeixen dels materials de
construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs
l’aire procedent de locals on es permet fumar.
Aire de locals ocupats amb més contaminants que en la
categoria anterior, en els que a més està permès fumar.
Aire que procedeix de locals amb producció de productes
químics, humitat, etc.
Aire que conté substancies oloroses i contaminants perjudicials
per a la salut en proporcions superiors a les permeses en l’aire
interior de la zona ocupada.

Taula 3.7.3.1: Categories de l’aire d’extracció.

* Només l’aire de la categoria AE 1 exempta de fum de tabac, podrà ser retornat als locals.
Per tant tenim que la contaminació de l’aire d’extracció de l’escola Joanot Alisanda resultarà de nivell
baix.

3.7.4. Ventilació duta a terme pel centre
Figura 3.7.2.2: Caracterització de les emissions de la zona 2.

Actualment l’edifici té una ventilació que no és adequada a la vegada que insuficient als mesos
calorosos, ja que a l’interior de les aules es concentra gran quantitat d’aire calent que no té la suficient
quantitat d’obertures practicables per tal de renovar-se i per tant millorar el confort tèrmic interior de

Per tant hem decidit triar la categoria ODA 3, ja que hi ha alta concentració de contaminants gasosos i
considerem que pocs de partícules al no trobar-se l’escola en un entorn rural o amb molta vegetació.

l’edifici, tal i com podem veure a la Figura 3.7.4.1: Ventilació actual – estiu:
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Els factors més rellevants que provoquen una mala qualitat de l’aire interior són les que s’observen a la
Gràfica 3.7.5.1: Factors que afecten a la QAI:

Factors que afecten a la QAI (Qualitat Aire Interior)
Ventilació inadecuada

13%

4%

Contaminació interior
5%

Contaminació exterior

10%

52%

Contaminants biològics
Materials constructius

16%

Altres

Gràfica 3.7.5.1: Factors que afecten a la QAI

Una baixa qualitat de l’aire pot aportar problemes com mals de cap, fatigues, dificultats respiratòries,
congestió nasal, molèsties als ulls i a nas, irritació a la gola, irritació a la pell, deshidratació i nàusees a
més d’atacs d’asma i reaccions al·lèrgiques, propagació de les epidèmies i exposició dels ocupants a
substàncies tòxiques. 1 de cada 3 edificis té problemes de qualitat aire interior (segons la O.M.S.) i
causen molèsties al 10-30 % dels seus ocupants.
Figura 3.7.4.1: Ventilació actual - estiu

La mala qualitat de l’aire interior també pot provocar manca de rendiment tant d’alumnes com de
professors i absència escolar per causa de les malalties.

*VEURE ANNEX 12: Plànols de l’estat actual de ventilació de l’escola.
3.7.5. Anàlisi dels resultats obtinguts

Per tant, segons la normativa aplicable en el cas de l’escola Joanot Alisanda, hauríem d’instal·lar un
sistema de ventilació per aportar el suficient caudal d’aire exterior que eviti la formació d’elevades
concentracions de contaminants. Aquest aparell proporcionaria un mínim de 325 l/s d’aire exterior.

Una bona qualitat de l’aire interior millora considerablement el rendiment de professors i estudiants.

L’aire aportat hauria de passar per un filtre previ de tipus F6 i un filtre final de tipus F8. Finalment

Estudis realitzats per la “U.S. EPA” demostren que la contaminació de l’aire interior pot ser fins a 100

sabem que l’aire expulsat de l’interior de l’edifici tindrà un nivell de contaminació baix, fet que permet

vegades superior que en ambients exteriors.

que pugui ser retornat a l’escola.

La gran quantitat d’hores que els estudiants passen dins l’escola, combinat amb que els nens son més

Considerem que al trobar-se l’escola dins d’un nivell de contaminació mig i que el nivell de

susceptibles a la pol·lució en espais tancats mostren la gran importància que té obtenir una bona

contaminació expulsat per el centre és baix, no és prioritària la incorporació d’un aparell de ventilació i

qualitat de l’aire interior. El 80 – 90 % del nostre temps el passem en espais interiors (segons

filtració d’aire a l’escola

l’Associació Americana d'Asma i Al·lèrgies, *AAFA).
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Un edifici amb suficient massa tèrmica, que pot ser exposat a ventilació durant la nit, pot reduir les
temperatures més extremes durant el dia, ja siguin de calor o de fred, de 2º a 3º fent servir aquesta
estratègia.

les condicions de confort de l’edifici, amb una disminució dels costos operatius i de manteniment així

La ventilació nocturna té el potencial de minimitzar o inclús evitar l’ús de ventilació mecànica i millorar

com de l'impacte ambiental. Per això, considerarem el centre docent com un únic gran consumidor,

les condicions internes en edificis ventilats de manera natural.

avaluant la realitat de les instal·lacions i estudiant les millors solucions que puguem implementar.

Un bon control de la ventilació nocturna és necessari per tal d’aconseguir una ventilació gratuïta evitant

4.1. Mesures passives: Gestió de l’edifici
Entenem per mesures passives aquelles que disminueixen la demanda energètica de l’edifici. Una
millor gestió de l’edifici pot proporcionar amb poc esforç un augment significatiu del benestar i del
confort dels usuaris.

la sobre-ventilació i com a conseqüència, el reescalfament de l’edifici o el desconfort tèrmic al dia
següent. També serà necessari controlar el tancament de les finestres de l’escola per ta d’evitar
robatoris.
Per aquest motiu proposem que les dones de fer feines, que són les que marxen més tard de l’escola,
obrin les finestres durant la seva jornada laboral i les tanquin al acabar-la.

4.1.1. Ventilació dels espais
Tal hi com s’ha explicat a l’apartat 3.2. Pressa de dades i anàlisi de temperatura i humitat, els usuaris
de l’edifici pateix molta calor, especialment durant les èpoques d’estiu ja que la temperatura de l’edifici
hauria d'estar compresa entre 23 i 27°C i en el nostre cas aquesta temperatura és superada
considerablement amb una temperatura promig de 31ºC durant totes les hores lectives.
La temperatura de l’edifici durant els mesos d’hivern si que es manté en els marges de confort, ja que
hauria d’estar entre 17 i 24°C i l’escola Joanot Alisanda té una temperatura promig al voltant dels 19,5

4.1.2. Treball en grups reduïts en èpoques de calor
Tal hi com s’ha explicat a l’apartat “3.2. Pressa de dades i anàlisi de temperatura i humitat” els usuaris
de l’edifici pateixen molta calor especialment durant els mesos d’estiu. Per tal de minimitzar aquest
problema i augmentar el confort d’alumnes i professorat proposem reduir el nombre d’alumnes que
realitzen una mateixa activitat quan faci més calor.
4.1.3. Estudi de posicions i orientacions de les zones de treball

ºC .

Tal i com s’explica a l’apartat 2.6. Dades estàtiques, les aules de l’escola Joanot Alisanda disposen de

L’escola no disposa de cap sistema de refrigeració ni d’una ventilació adequada, cosa que provoca el

grans finestrals col·locats en el cos “C” de l’escola a la façana sud-est i en el cos “B” de l’escola a la

desconfort dels usuaris durant els mesos de calor. Durant l’època d’hivern, l’escola, al tenir un sistema

façana sud-oest. Aquests finestrals permeten el pas de llum del dia i com a conseqüència també el pas

de calefacció, es manté confortable.

de la calor.

Una bona ventilació dels espais de l’edifici ajuda a mantenir-lo a una temperatura adequada d’acord

Per tal d’aprofitar al màxim els beneficis de les finestres proposem l’estudi de les orientacions de les

amb les condicions ambientals del moment. Es convenient ventilar en les proporcions necessàries (ni

zones de treball, situant als alumnes el més a prop possible de les finestres durant l’època d’hivern, per

poc ni massa) i fer-ho quan a fora hi ha les millors condicions climàtiques.

tal d’aprofitar el màxim la llum natural i l’escalfor del sol, i per altra banda, situar-los el més allunyats

Durant l’època d’hivern, és convenient ventilar poc, aproximadament uns 10 minuts al dia i procurar ferho en els moments de calor per tal d’evitar al màxim la fuga de calor de l’edifici i mantenir-lo el més

possible de les finestres durant l’estiu, per tal d’evitar al màxim possible la calor. Si es treballés amb un
nombre reduït d’alumnes a les aules seria més fàcil dur a terme aquesta proposta de millora.

calent possible.

Podem observar el disseny d’orientació i ubicació de les zones de treball a la figura 4.1.3.1:

Durant els mesos d’estius, és convenient ventilar al màxim l’edifici, però procurant tancar-lo a les hores

orientacions de les zones de treball.

del dia en que a fora faci més calor.
Proposem la realització de “Night Cooling”: Ventilació nocturna, que es tracta d’una operació natural de
ventilació que es realitza a la nit per tal de treure l’excés de calor i de fred de dins d’edificis fets d’obra
de fàbrica ceràmica.
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L’estalvi energètic que els hi suposa aquesta mesura bé donada a la Taula 4.1.4: Hores de consum de
calefacció.
ÚS DE CALEFACCIÓ HORARI COMPLET
DILLUNS (h)
12
DILLUNS (h)
11

DE DIMARTS A DIVENDRES (h)

MITJANA (h al dia)

10
10,4
US DE LA CALEFACCIÓ OPTIMITZADA
DE DIMARTS A DIVENDRES (h) MITJANA (h al dia)
9
9,4

DIES ANY

HORES ANY

148

1.539,2

DIES ANY
148

HORES ANY
1.391,2

ESTALVI: 148h/any (10% de la demanda de calefacció)
Taula 4.1.4: Hores de consum de calefacció
4.1.3.1:Orientació de les zones de treball

4.1.4. Vestimenta i comportament dels usuaris

4.2. Mesures actives i passives: Millores del confort i l’eficiència de l’edifici
Per a una correcta gestió energètica dels locals dedicats al sector dels centres escolars, cal conèixer

Tal hi com s’ha explicat a l’apartat “3.2. Pressa de dades i anàlisi de temperatura i humitat” els usuaris

els aspectes que determinen quins són els elements més importants a l'hora d'aconseguir l'optimització

de l’escola Joanot Alisanda pateixen molta calor, especialment durant els mesos d’estiu. L’augment de

energètica, coneixement que ens permetrà un millor aprofitament dels nostres recursos i un estalvi tant

temperatura i humitat provoca una major sudoració i el cos necessita un suport extra de líquids. Per

en el consum com en el dimensionament de les instal·lacions.

aquest motiu és important conscienciar als alumnes de la importància de beure força aigua i refrescar-

Al parlar de mesures actives, ens referim a totes aquelles mesures que milloren l’eficiència dels

se sovint.
Vestir de manera adequada, és a dir amb roba fresca, de colors clars preferiblement, còmode, lleugera
i de materials naturals transpirables ajuda al benestar i al confort dels usuaris de l’escola en èpoques
de calor.
4.1.5. Optimització de la gestió i rendiment de la calefacció
Tal hi com s’explica a l’apartat 2.7.2.Dades dinàmiques, SEGUIMENT DE GESTIÓ, la calefacció de
l’escola Joanot Alisanda està centralitzada a través de l’ajuntament i té el següent horari:

sistemes de calefacció, refrigeració i iluminació i que com a conseqüència provoca una disminució de la
despesa econòmica.
Tot i que el consum energètic d'un centre escolar no suposa la despesa principal del mateix, la
maquinària de calefacció i climatització, així com la constant il·luminació, són peces fonamentals en la
rendibilitat de l'eficiència energètica.
4.2.1. Millores en la il·luminació
La l·luminació és un apartat que representa aproximadament el 35% del consum elèctric dins d'una

o

Dilluns s’engega a les 5:00h i s’apaga a les 16:00h

instal·lació del sector, aquest percentatge depèn de diversos factors: mida de l’edifici, façana, aportació

o

La resta de la setmana s’engega a les 7:00h i s’apaga a les 16:00h

d'il·luminació natural, la zona on estigui ubicada i l’ús que se li dóna a cada estança. Per tant, tota
mesura d’estalvi en aquesta apartat suposarà una gran repercussió als costos.

Aquest horari fa que la calefacció s’apagui una hora abans que s’acabi l’horari lectiu, fet que redueix la
despesa que suposaria tenir-la encesa durant tot el dia, això és una mesura positiva que ja du a terme
l’escola.

Enumerarem les diferents millores que proposem per a fer més eficient aquesta instal·lació.
1) Mesura passiva: Reducció del nombre de fluorescents a les aules

Segons els càlculs realitzats pel programa CE3X l’escola té un consum de calefacció de

Duent a terme l’estudi de lluminàries mitjançant el programa Dialux_evo ens hem adonat que a les

99,05KWh/m2any i una demanda d’ACS de 1.02KWh/m2any, que sumats suposem el 100% del consum

aules se supera el nombre de lux recomanats per la normativa.

de gas de l’escola (100,07 KWh/m2 any) dels quals la calefacció consumeix el 98,98%.

Hem tornat a estudiar la il·luminació de les aules amb el programa informàtic i hem arribat a la

*VEURE ANNEX 9: Càlcul simplificat de la qualificació energètica mitjançant el programa CE3X.

conclusió que si es treuen els fluorescents centrals de l’aula es compleixen els requisits bàsics

La calefacció a l’escola s’engega durant els mesos de Gener, Febrer, Març, la meitat d’Abril i de
Novembre i Desembre, un total de 148 dies, aproximadament 1.480 hores.

d’il·luminació per a poder dur a terme la docència a la aula, mirar justificació de resultats a les taules:
Taula 4.2.1.1: Resultats estudi millores il·luminació, façana sud-est i Taula 4.2.1.2: Resultats estudi
millores il·luminació, façana nord-est.
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*VEURE ANNEX 13: Informe Dialux evo de les aules de la façana sud-est amb millores.
*VEURE ANNEX 14; Informe Dialux evo de les aules de la façana nord-est amb millores.
Aula tipus, façana sud-est
Tipus de resultat

Mitjana

Mín

Màx

Min/mig

Màx/mig

Punts

Intensitat lumínica perpendicular (lx)

431

136

678

0,315

0,200

128x128

Altura del local: 3,00m, Grau de reflexió: Sostre 70,00%, Parets 24,60%, Terra 69,80%.
Factor de degradació: segons EN12464
Altura del pla útil: 0,80 m, Zona marginal: 0,00 m
Taula 4.2.1.1: Resultats estudi millores il·luminació, façana sud-est

Fotografia 4.2.1.1: Millora lluminària
aula tipus, façana sud-est

Aula tipus, façana nord-est

Fotografia 4.2.1.2: Millora lluminària aula tipus, façana
nord-est

2) Mesura activa: Llums fluorescents més eficients i amb balasts electrònics

Tipus de resultat

Mitjana

Mín

Màx

Min/mig

Màx/mig

Punts

Intensitat lumínica perpendicular (lx)

480

126

788

0,263

0,160

128x128

A l’escola quasi tots els espais s’il·luminen amb llums fluorescents de 58w, aquests són generalment

Altura del local: 3,00m, Grau de reflexió: Sostre 70,00%, Parets 24,60%, Terra 69,80%.

les làmpades més utilitzades en centres escolars. Aquest tipus de làmpada necessita d'un element

Factor de degradació: segons EN12464

auxiliar que reguli la intensitat de pas del corrent, que és la reactància o balast. Per tant, proposem el

Altura del pla útil: 0,80 m, Zona marginal: 0,00 m

canvi dels balasts existents per uns d’electrònics, ja que aquests no tenen pèrdues degudes a la

Taula 4.2.1.2: Resultats estudi millores il·luminació, façana nord-est

inducció ni al nucli, pel que el seu consum energètic és notablement inferior.

En aquestes taules podem observar com la mitjana ja s’ajusta més al nivell òptim al pla de treball, que

A continuació Taula 4.2.1.3: Comparativa lluminàries, mostrarem com varia el consum energètic en un

serien 300 lux, tot i que la mínima no compleix, aquesta es troba repartida per la zona de l’aula on no hi

tub fluorescent de 58 W, en substituir el balast convencional per un balast electrònic:

ha taules per a estudiants, com podem veure a la Gràfica 4.2.1.1: Intensitat lumínica millora, façana
sud-est i Gràfica 4.2.1.2: Intensitat lumínica millora, façana nord-est.

Lluminària amb tubs fluorescents
2 x 58 W amb balast convencional
Potència absorbida:
Làmpades (2 x 58 W)
116 W
Balast convencional
30 W
TOTAL
146 W

Lluminària amb tubs fluorescents
2 x 51 W amb balast electrònic
Potència absorbida:
Làmpades (2 x 51 W)
Balast electrònic
TOTAL

DISMINUCIÓ CONSUM ENERGÈTIC 22,60%
Taula 4.2.1.3: Comparativa lluminàries

Avantatges de l’ús de balasts electrònics:

Gràfica 4.2.1.1: Intensitat lumínica millora,
façana sud-est

Gràfica 4.2.1.2: Intensitat lumínica millora,
façana nord-est

Per tant la nova distribució lluminària quedaria sense els quatre fluorescents centrals de les files, tal i
com mostren les Fotografies: 4.2.1.1: Millora aula tipus, façana sud-est i Fotografia 4.2.1.2: Millora
lluminària aula tipus, façana nord-est.

o

Milloren l'eficiència del llum i del sistema.

o

Milloren el confort i reducció de la fatiga visual en evitar l'efecte estroboscòpic.

o

Optimitzen el factor de potència.

o

Proporcionen una arrencada instantani.

o

Incrementen la vida del llum.

o

Permeten una bona regulació del flux lluminós de la làmpada.

o

No produeixen brunzit ni altres sorolls.

102 W
11 W
113 W
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4.2.3. Instal·lació d’economitzadors d’aigua en les aixetes

4.2.2. Millora en el sistema de climatització
Els sistemes de climatització representen el principal apartat del consum d’una instal·lació d’aigua

Tal hi com es mostra a la Fotografia 4.2.3.1. Aixetes, l’escola disposa d’una instal·lació antiga que no té

sanitària. Podem aconseguir un estalvi que va del 10% al 40% gràcies a la optimització de les

incorporat cap sistema per l’estalvi de l’aigua, cosa que suposa un malbaratament d’aquest recurs.

instal·lacions.

Per aquest motiu proposem com a mesura de millora

El sistema de calefacció centralitzada de

la instal·lació d’economitzadors d’aigua.

l’escola Joanot Alisanda té tots els tubs vistos,

Per a un consum ecològic d’aigua el caudal màxim

tal i com es mostra a la Fotografia 4.2.2.1: Tubs

recomanat és de 9 litres/minut a les aixetes del bany,

del sistema de calefacció.

a una pressió normal de ciutat a 3bars. L’entrega

Per tal d’optimitzar el rendiment de la ret de

normal d’una aixeta, i per tant les de l’escola, és de

distribució existent proposem l’aïllament dels

15 a 20 litres/minut (gairebé el doble del recomanat).
Fotografia 4.2.3.1: Aixetes

tubs. La realització d’aquesta mesura de millora

La instal·lació d’economitzadors farà que s’entregui l’aigua per sota del màxim, de 5 a 8,5 litres/minut

suposaria un estalvi energètic del 5% al 7%.

depenent del model.
Fotografia 4.2.2.1: Tubs del sistema de calefacció

Descripció de la instal·lació:

Descripció de la instal·lació:

Es tracta de dispositius d’estalvi, tal hi com mostra la Fotografia 4.2.3.2: Estalviadors d’aigua, amb

Proposem l’aïllament dels tubs de calefacció mitjançant un aïllament tèrmic flexible per a sistemes de

malles anticalç, cromats, amb rosca estàndard, externa o interna. L’aigua surt perlitzada per les

calefacció hidrosanitària fets d’espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic de color gris. Aquests

turbulències produïdes al seu interior, amb un afegit d’aire

tipus d’aïllaments estan disponibles en diferents formats: com beines estàndard i autoadhesives,

pres de l’exterior mitjançant una cassola metàl·lica ofereix

planxes en fulles i cinta autoadhesiva, tal hi com es mostra a la Fotografia 4.2.2.2: Aïllament tèrmic

un raig espumós, suau al tacte i abundant mantenint el

flexible.

caudal dins dels paràmetres ecològics d’estalvi. Són

Aquest aïllament ha de complir amb l’apartat 03.1.Generalitats del RITE (Reglament d’especificacions

silenciosos, no produeixen sorolls afegits als tubs o a les

tècniques).

aixetes i no esquitxen.

Fotografia 4.2.3.2: Estalviadors d’aigua

Les beines d’espuma elastomèrica es poden aplicar a
tubs amb temperatures de +10ºC a +105ºC i la planxa

Fotografia 4.2.2.2: Aïllament tèrmic flexible.

Estalvi energètic:

i la cinta entre temperatures de +10ºC a +85ºC. Tal i

Els economitzadors per a aixetes suposen un estalvi del 60% al 65% d’aigua, es a dir, de 5 a 6

com s’explica a l’apartat 2.6.3. Dades estàtiques;

litres/min. Tal hi com es mostra a l’apartat 2.7. Dades dinàmiques, l’escola té un consum mensual

INSTAL·LACIONS, les calderes poden escalfar l’aigua

d’aigua mig de 98,78m3 i un consum anual de 889 m3. La incorporació d’aquesta mesura de millora

fins a 95ºC, per aquest motiu proposem l’aïllament

suposaria un estalvi aproximat de 59,27m3 d’aigua mensuals i de 533,40 m3 d’aigua anuals.

dels tubs mitjançant aquest tipus de beines.

L’aïllament tèrmic que proporciona aquesta mesura de millora es veu reflectit a la Taula 4.2.2.3:
Aïllament tèrmic.

4.2.4. Millora de la ventilació de l’edifici
Tal i com s’explica a l’apartat “1.Prediagnosi”, els usuaris de l’edifici pateixen molta calor, especialment
duran els mesos d’estiu. Una de les causes d’aquest problema és que l’escola Joanot Alisanda no

Temperatura mitja ºC
Conductivitat tèrmica W/(m · K)

10
≤ 0,036

Taula 4.2.2.3: Aïllament tèrmic

En quant a la reacció al foc, compleix amb la norma UNE 23737 M1 i DIN 4102 B-s3, d0.

disposa de cap sistema de refrigeració. Per aquest motiu proposem la instal·lació de ventiladors.
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Descripció de la instal·lació:
S’instal·larien dos ventiladors de sostre a cada aula ja que cada ventilador cobreix un radi de 30-40m2 i
les aules de l’escola tenen una superfície mitja de 59m2.
El ventilador que proposem està compost de 3 pales, té una potència de 70W i funcions amb cinc
opcions de velocitat diferents. Aquest ventilador té unes dimensions aproximades de 140cm de radi i
s’engega a través d’un interruptor de paret.
Els ventiladors es col·locaran centrats a l’aula i a una distància del sostre de 0,45cm, tal i com mostra la
Figura 4.2.4.1: Situació dels ventiladors en planta i la Figura 4.2.4.2: Situació dels ventiladors en secció.

Figura 4.2.4.3: Emissions de l’escola amb la incorporació de ventiladors

4.2.5. Millora en l’acústica de les aules
En l’apartat 3.4. Anàlisi del comportament acústic hem arribat a la conclusió que existeix una
reverberació massa elevada a tots els espais estudiats.
Per a millorar l’acústica a aquestes zones proposem la instal·lació d’un fals sostre absorbent. Hem triat
aquesta intervenció ja que la major superfície composta per un material poc absorbent pertany al sostre
i també ja que la seva morfologia, feta de cassetons recuperables vistos, encara fa empitjorar més les
condicions acústiques dels espais.
La col·locació el fals sostre acústic amb microperforacions circulars millorarà la sonoritat dels espais,
Figura 4.2.4.1: Situació dels ventiladors en planta

això també vindrà donat pel fet que es reduirà l’alçada útil de l’aula.
Descripció de la instal·lació:
Es tracta d’un fals sostre registrable acústic fonoabsorbent, format per plaques de guix amb bora
escalonada, alleugerit amb perlita i reforçat amb fibra de vidre, amb perforacions no passants i de color
blanc, tal i com s’observa a la Fotografia 4.2.5.1: Fals sostre acústic.

Figura 4.2.4.2: Situació dels ventiladors en secció.

Avaluació ambiental:

Fotografia 4.2.5.1: Fals sostre acústic

Pel que fa als kgC02/m2 s’ha comprovat amb el programa CE3X que els ventiladors augmenten

4.3. Mesures passives: millores tèrmiques en l’envolvent de l’edifici

mínimament les emissions de C02 tal i com mostra la Figura 4.2.4.3: Emissions de l’escola amb la

En aquest apartat proposarem mesures passives que es poden dur a terme a l’escola per millorar-hi

incorporació de ventiladors, passant de 35,4 kgC02/m2 a 35,8 kgC02/m2 i en cavi suposarà un augment

l’envolvent i que l’edifici assoleixi un millor confort, sobretot en els mesos més calorosos on resulta

molt elevat en el confort dels alumnes i professorat.

quasi impossible realitzar-hi la docència.
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Bàsicament les mesures estan destinades a disminuir la incidència directa de la radiació solar a l’edifici

Hem escollit aquest arbre ja que és un arbre de fulla caduca, això fa que a l’hivern deixi passar la

i a la vegada millorar la ventilació, per tal d’anar renovant l’aire interior i millorar el confort tèrmic a

radiació solar cap a l’edifici i a l’estiu el protegeixi. Una altra raó és que és un arbre de creixement ràpid

l’interior de l’escola, sobretot en les zones lectives.

i que pot arribar a grans alçades, ideal per a cobrir tota l’alçada de la façana. I per acabar dir que es

Hem tingut en compte, alhora de proposar mesures de millora de l’envolvent, que es tracta d’un edifici
d’interès històric i per tant no es poden dur a terme intervencions que modifiquin la seva façana ni

tracta d’un arbre que es cria en regions de clima suau i que resisteix molt bé altes temperatures i es pot
plantar en gran varietat de tipus de sòl. Veure Figura 4.3.1.2: Millores en l’envolvent (arbres):

l’estructura.
*VEURE ANNEX 15: Plànols de millores en l'envolvent de l’edifici.
4.3.1. Col·locació d’arbres de fulla caduca al finestral de la façana nord-oest (pati)
La façana nord-oest és un element constructiu que compta amb una gran part de superfície vidriada i,
tal i com hem analitzat en l’apartat: 3.5. Reproducció i anàlisi en 3D de la radiació solar vers l’edifici, rep
radiació solar bàsicament a la tarda els mesos d’estiu i finals de primavera, això ho podem observar a
la Figura 4.3.1.1: Radiació solar estiu façana nord-oest:
Aquesta façana, que dóna al pati de l’escola,
està formada per superfície envidrada que
ocupa

quasi

tota

la

superfície

d’aquest

element. Aquesta gran superfície de vidre fa
que l’edifici rebi un gran assolellament, això
significa que quan la radiació solar arribi a la
superfície

de

l’exterior

del

vidre,

i

en

Figura 4.3.1.2: Millores en l’envolvent (arbres)

4.3.2. Finestres practicables a la façana nord-oest (pati)
La façana nord-oest és un element que compta amb una gran part de superfície vidriada i aquesta

86%

conté molt poques obertures practicables i, tal i com hem analitzat en l’apartat: 3.5. Reproducció i

continuarà cap a l’interior del local fins a trobar una superfície opaca. Depenent del seu color part

anàlisi en 3D de la radiació solar vers l’edifici, rep radiació solar bàsicament a la tarda els mesos d’estiu

l'absorbirà i part es reflectirà. La part absorbida escalfarà la massa de l'element i després l'escalfor

i finals de primavera, veure Figura 4.3.1.1: Radiació solar estiu façana nord-oest.

Figura 4.3.1.1: Radiació solar estiu façana nord-oest

condicions

generals

mitjanes,

el

irradiarà calor cap a l’interior de l’escola.
Per tal de disminuir la quantitat de radiació solar que incideix en aquesta façana, proposem la plantació
d’arbres de fulla caduca al pati, davant els finestrals de vidre, per tal de que projectin ombra a l’edifici i

Aquesta façana, tot i tenir quasi tota la superfície envidrada té molt poques obertures factibles, tal i com
mostra la Fotografia 4.3.2.1: Obertures practicables façana nord-oest:

el sol no hi incideixi directament.
L’arbre escollit per a plantar és el Lledoner (Celtis Australis), Fotografia
4.3.1.1: Lledoner. Es tracta d’un arbre de la família dels Ulmaceae, natiu de
la Conca del Mediterrani i Europa Central. És un arbre de fulla caduca amb
una capçada densa, arrodonida i molt ramificada, el seu tronc és dret i amb
l'escorça llisa i de color gris, pot arribar a fer 25 m d'altura. Les fulles, aspres
Fotografia 4.3.2.1: Obertures practicables façana nord-oest

al tacte i amb tres nervis molt marcats a l'anvers, són simples i alternes, amb
el marge finament dentat. Les flors, hermafrodites o masculines, són petites,

Per tant proposem la incorporació d’una major superfície d’obertures practicables per tal que es pugui

solitàries, molt pedunculades, de color verd-i-grogues i apareixen entre abril i

ventilar l’escola, tot deixant que marxi l’aire calent que es concentra a les zones altres de l’edifici.

maig a les axil·les de les fulles.

Fotografia 4.3.1.1: Lledoner

Aquesta major superfície d’obertura es pot aconseguir instal·lant finestes de lames per ventilació en
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alguna de les obertures superiors existents o fer-ne alguna de practicable. Veure Figura 4.3.2.2:

Aquestes finestres de ventilació aniran instal·lades en els mòduls superiors, que queden davant els

Millores en l’envolvent (finestres practicables pati):

pilars que dónes al vidriat de la façana nord-oest, veure Fotografia 4.3.2.3: Situació noves finestres
ventilació façana nord-est.

Fotografia 4.3.2.3: Situació noves finestres ventilació façana nord-est

4.3.3. Protecció solar de la coberta
La coberta de l’escola és de tipus no transitable i amb làmina autoprotegida acabada amb grans de
Figura 4.3.2.2: Millores en l’envolvent (finestres practicables pati)

minerals fins, veure Fotografia 4.3.3.1: Coberta Joanot Alisanda.
coberta

té

una

superfície

de

1300m2

Col·locar finestres de lames de ventilació, veure Fotografies 4.3.2.2: Finestres de lames de ventilació,

La

és la mesura que considerem més adient, ja que consisteix en un marc, en el nostre cas d’alumini amb

aproximadament, la qual suposa una gran zona

ruptura de pont tèrmic, que allotja mòduls basculants de vidre. Aquests mòduls seran de vidre amb

d’incidència solar directa. La radiació solar va

cambra 4/6/4 i de gran hermeticitat per garantir unes bones condicions d’aïllament acústic i tèrmic.

escalfant el parament durant les hores solars, la
qual cosa fa que aquest irradiï escalfor cap a dins
de l’escola durant quasi tot l’horari lectiu. Les
propostes per a impedir quest fet suposen la
instal·lació d’elements que impedeixin que la
Fotografia 4.3.3.1: Coberta Joanot Alisanda

radiació solar incideixi directament sobre la

coberta, trobant-se algun element que ho impedeixi, veure Figura 4.3.3.1: Millores en la coberta.

Fotografies 4.3.2.2: Finestres de lames de ventilació

Les finestres hauran de haver superat els assajos pertinents:
-

Assaig de permeabilitat a l'aire segons norma UNE-EN 1026:2000. La permeabilitat a l'aire és la
propietat per a una finestra tancada de deixar passar l'aire quan es troba sotmesa a una pressió
diferencial.

-

Assaig de estanquitat a l'aigua segons norma UNE-EN 1027:2000. L'estanquitat a l'aigua és
defineix com la capacitat d'una finestra tancada per oposar-se a les filtracions d'aigua.

-

Assaig de resistència al vent segons la norma UNE-EN 12211:2000. L'assaig permet verificar
que, sota els efectes de pressions i depressions, la finestra completa té una deformació
admissible, conserva les seves propietats i garanteix la seguretat dels usuaris.
Figura 4.3.3.1: Millores en la coberta
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A continuació proposarem diferents opcions de millores per dur a terme a la coberta:

Aquestes plantes estaran plantades en jardineres de 0,50m de fons i 0,50m de base a les façanes
oposades, deixant la menor distància de llum possible. Les trepadores s’estendran per estructura que

1) Coberta vegetada amb plantes trepadores

cobrirà la coberta deixant una zona de treball de 0,80m per a que el operari de manteniment pugui dur
Una bona opció de climatització natural per als edificis és la instal·lació d'una coberta vegetal.

a terme les tasques necessàries, veure Figura 4.3.3.2: Situació elements coberta vegetada:

Aquests sostres verds optimitzen l'aïllament tèrmic i acústic de l’edifici, a més de complir altres funcions
com purificar l'aire o disminuir el flux de partícules de pols i brutícia.
Jardineres
Zona de pas
Plantes

Una de les grans avantatges de les cobertes vegetals és que redueixen les variacions de temperatura i
humitat de l'aire entre el dia i la nit. A l'estiu, les estances situades a sota del sostre quedaran més
protegides i aïllades de la calor dels raigs solars.
Al tractar-se d’una coberta no transitable no està preparada per a suportar grans càrregues, per la qual
cosa no podem plantejar la plantació de vegetació sobre una base de terres les quals s’haurien de
regar ja que sobrecarregaria massa d’estructura de la coberta.
Per aquest motiu proposem la incorporació de plantes trepadores, que s’estendrien per la superfície de
la coberta mitjançant unes estructures metàl·liques flotants que recolzarien sobre els murets

Figura 4.3.3.2: Situació elements coberta vegetada

perimetrals de la coberta. Aquestes plantes trepadores estarien plantades en jardineres rodejant el
perímetre de la coberta, aprofitant que és la zona que pot suportar majors carregues puntuals i lineals,

Aquesta estructura estarà formada per uns perfils metàl·lics, col·locats cada metre, que estan ancorats

tal i com mostra la Figura 4.3.3.1: Col·locació plantes trepadores.

al muret perimetral i recolzats en uns altres perfils que recorreran longitudinalment la coberta, els quals
estaran suportats per unes potes metàl·liques, col·locades cada 1,5m, que descansaran sobre la

0,80

coberta, veure Figura 4.3.3.3: Estructura plantes trepadores:

Figura 4.3.3.1: Col·locació plantes trepadores

La planta trepadora que hem triat és Heura del Japó o Parra verge
(Parthenocissus quinquefolia), veure Fotografia 4.3.3.2: Heura del
Japó o Parra Verge. És una planta de la família de les Vitaceae,
nativa de Mèxic i Nord Amèrica. Es tracta d’una planta de fulla
caduca i trepadora que creix molt ràpid i està prevista de circells
ramificats que li permeten fixar-se a suports. Està especialment
indicada per al recobriment de murs i edificis.

Fotografia 4.3.3.2: Heura del Japó
o Parra Verge.

Suporta tant el fred ( -15ºC) com la calor elevada i creix en qualsevol tipus de sòl.
Hem escollit aquest tipus de trepadora ja que precisàvem una planta que creixés ràpid i abastés gran
superfície en poc temps. També perquè es tracta d’una planta amb la fulla caduca que permetrà a
l’hivern deixar passar la radiació solar cap a la superfície de la coberta. A la vegada és una trepadora
que es fixa en el suport on es troba sense necessitat de collar-la.

1) Perfil buit quadrat #50.4

2) Perfil buit rectangular #60. 30.4

3) Perfil buit quadrat #60.4

4) Cargol de 8x80 + tac de plàstic

5) Cargol autoroscant 8x80 + volandera neoprè

6) Soldadura

7) Placa de 0,3x0,3m i 0,01m de gruix

Figura 4.3.3.3: Estructura plantes trepadores

Tota la estructura, incloent els cargols, serà amb acabat antioxidant, per protegir la estructura dels
agents externs ja que es troba a la intempèrie.
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Un altre factor que hem de tenir en compte és el d’instal·lar un sistema de reg, el més adient per a

4.3.3.4: Suports regulables, deixarem una cambra d’aire d’uns 50cm entre la coberta i aquesta segona

aquest cas és el de incorporar un sistema de degoteig que permetrà de manera automatitzada que les

pell que li afegim.

plantes rebin la quantitat d’aigua ideal, tal i com mostra la Figura 4.3.3.4: Reg per degoteig:
Programador adherit a la aixeta

Goteró cada 30cm
Fotografia 4.3.3.4: Suports regulables

Dosificador de fertilitzant

Al col·locar els panells de fusta a 50cm de la coberta, fa que es creï una cambra d’aire, tal i com mostra
la Figura 4.3.3.5: Col·locació Panells, que ajuda a suavitzar la temperatura que està en contacte directe
amb la superfície de la coberta i per tant disminuir la temperatura absorbida i irradiada per part del
parament cap a l’interior de l’edifici.

Estabilitzador de pressió

Tub principal

Tap final

Figura 4.3.3.4: Reg per degoteig

Hem previst a la coberta una zona de pas per al manteniment de les plantes i l’estructura, per així
permetre la recollida de les fulles. Una bona manera de recollir-les seria utilitzar un bufador per a
amuntegar-les i finalment triturar les fulles i utilitzar-les com a compòsit per a fertilitzar les plantes.

Figura 4.3.3.5: Col·locació Panells

previst a la coberta una zona de pas per al manteniment de les plantes i l’estructura, per així permetre

S’haurà de considerar el fet del manteniment d’aquestes tarimes, que suposaran una periodicitat per al

la recollida de les fulles. Una bona manera de recollir-les seria utilitzar un bufador per a amuntegar-les i

repintat i per a la reposició d’aquests panells, ja que al estar en contacte directe als agents externs

finalment triturar les fulles i utilitzar-les com a compòsit per a fertilitzar les plantes.

possiblement s’hauran d’anar reparant i substituint.

També s’haurà de col·locar una reixa de protecció per al desguàs de la coberta, ja que la que hi ha
instal·lada actualment no seria suficient per la gran quantitat de fulles que es poden acumular a la
tardor, per aquest fet serà convenient que un operari les retiri cada setmana en època de caiguda de
fulles.

3) Lames orientables 150º
La última proposta referent a impedir que la radiació solar incideixi directament sobre la coberta, és la
d’instal·lar una estructura de lames orientables 150º, que a la vegada permetrà regular la orientació
òptima de les lames segons necessitat, tal i com mostra la Figura 4.3.3.6: Funció lames orientables.

2) Panells (estructura flotant)
Una altra opció, per a impedir que la radiació solar incideixi directament sobre la coberta, és la de
instal·lar horitzontalment uns panells de fusta per a exteriors, que permetin el pas per a la recollida en
coberta de l’aigua de pluja, veure Fotografia 4.3.3.3: Panell de fusta per
exteriors.
Aquests panells estaran pintats amb una pintura protectora especial per tenir
fusta a la intempèrie i protegir-la dels agents externs.

Foto. 4.3.3.3: Panell fusta

Figura 4.3.3.6: Funció lames orientables

La estructura de les lames serà d’alumini extruït i haurà de tenir gran resistència a les càrregues de
vent i també ser el suficientment resistent a pluges,
pedregades i neu. L’acabat serà de color blanc, ja que

Aquesta pintura serà de color blanc, ja que aquest color reflexa la llum i no

aquest color reflexa la llum i no absorbeix la radiació

absorbeix la radiació tèrmica cap a l’interior escalfant la superfície on

tèrmica cap a l’interior escalfant la superfície on incideix,

incideix.

veure Fotografies 4.3.3.5: Lames orientables coberta.

Aquests panells de fusta aniran muntats sobre suports regulables de polipropilè, que siguin resistents al
envelliments, als rajos UV i a temperatures baixes i altes. Gràcies a aquests suports, veure Fotografia

Foto. 4.3.3.5: Lames orientables coberta
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Aquesta estructura anirà instal·lada amb una pendent de 8mm/m per tal de que quan estiguin les lames

El material triat per a aquestes proteccions solars és la fusta, ja que es tracta d’un edifici protegit i així

tancades i hi plogui es pugui evacuar l’aigua cap als baixant

no trenquem amb la seva estètica.

existents a la coberta plana.

La estructura de les lames anirà encaixada en el graonet central que hi ha als finestrals, tal i com

El sistema de a l’accionament de la orientació de les lames pot ser

mostra la Figura 4.3.4.3: Ubicació estructura de les lames.

manual o automatitzat, nosaltres recomanem aquest últim istema,
veure Figura 4.3.3.8: Motorització lames, ja que permet adaptar a

Ubicació lames

INTERIOR (AULA)

la instal·lació un detector automàtic que farà que les lames
0,15

sempre estiguin posicionades en la orientació òptima per a cada
necessitat de l’edifici, tenint en compte el clima i incidència solar
Figures 4.3.3.8: Motorització lames

exterior.

3,00
4.3.4. Protecció solar finestres de la façana sud-est (carrer)
La façana sud-est és tancament que compta amb una gran part de superfície vidriada i tal i com hem

EXTERIOR (CARRER)

Figura 4.3.4.3: Ubicació estructura de lames

Les lames aniran accionades manualment amb un mecanisme que permetrà als usuaris de les aules

analitzat en l’apartat: 3.5. Reproducció i anàlisi en 3D de la radiació solar vers l’edifici, rep radiació solar

accionar-les depenent de la necessitat de cada moment, el mecanisme està format per un torn, una

al matí fins a mig dia totes les estacions de l’any amb més o menys superfície, veure Figura 4.3.4.1:

biela i una maneta, ho podem observar a la Figura 4.3.4.4: Mecanisme accionament lames.

Radiació solar estiu façana sud-est.
Aquesta gran superfície vidrada fa que

1) Torn

l’edifici rebi un gran assolellament, això

2) Biela

significa que quan la radiació solar arribi a la

3) Maneta

superfície de l’exterior del vidre, i en
condicions

generals

mitjanes,

el

86%

continuarà cap a l’interior del local fins a
trobar una superfície opaca. Depenent del
seu color part l'absorbirà i part es reflectirà.
La part absorbida escalfarà la massa de Figures 4.3.4.1: Radiació solar estiu façana sud-est
l'element i després l'escalfor irradiarà calor cap a l’interior de l’escola.
Per evitar aquest fet proposem la instal·lació de lames orientables horitzontals als finestrals d’aquesta
façana. Les lames seran horitzontals ja que aquesta façana està orientada al sud, veure Figura 4.3.4.2:
Lames orientables horitzontals.
Aquestes proteccions solars permeten que es
pugui regular el grau d’obertura de les lames
segons necessitat, evitant el pas de la radiació
solar als mesos calorosos i alhora permetre la
ventilació del edifici i deixar entrar el Sol a
l’hivern per a escalfar de forma natural.
Figura 4.3.4.2: Lames orientables horitzontals

Figura 4.3.4.4: Mecanisme accionament lames
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5. Costos i rendibilitat de les intervencions proposades

REDUÏTS
Nº D’AULES
Nº FLUORESCENTS
TOTAL FLUORESCENTS
TOTAL

En aquest apartat calcularem el cost de les diferents mesures de millora proposades a l’apartat
anterior, per així posteriorment poder classificar-les segons prioritat, rendibilitat i temps d’amortització
de la inversió inicial.

COS B
4
11
44
204 Unitats

Taula 5.2.2: Nombre florescents reduïts

5.1. Càlcul dels costos de les mesures proposades de gestió de l’edifici

Càlcul de l’estalvi que suposa la reducció del nombre de florescents:

Taula resum: Mesures de gestió del edifici

Càlcul florescents existents:

0€

INVERSIÓ INICIAL

COS A
20
8
160

o

MILLORA DEL CONFORT

CONSUM:
300 florescents x (58w·h + 30 w·h balast convencional) x 11h dia enceses* x 200 dies escolars

Les mesures passives de gestió de l’edifici proposades: ventilació dels espais, treballar en grups
reduïts en època de calor, estudi de les posicions i orientacions de les zones de treball i vestimenta i

any = 58.080.000 w·h al any → 38.280.000 w·h any x
o

comportament dels usuaris, són mesures que no suposen cap cost, o sigui són de cost 0.

= 58.080,00 kw·h al any

DESPESA:
Suposant que un kw·h val 0,114€ tenim que: 58.080 kw·h x 0,114€ = 6.621,12 € al any

Aquestes mesures proporcionen una millora de benestar i confort dels usuaris, conscienciant-los dels
problemes que presenta l’edifici de l’escola Joanot Alisanda, especialment referent a la ventilació i
refrigeració i intentant gestionar-los per tal de que es puguin realitzar les activitats escolars de la

Càlcul florescents reduïts:
o

CONSUM:

manera més agradable possible. Per aquest fet en aquest apartat no calcularem l’estalvi ni la

204 florescents x (58w·h + 30 w·h balast convencional) x 11h dia enceses* x 200 dies escolars

amortització que suposa la implementació d’aquestes millores.

any = 39.494.400 w·h al any → 38.280.000 w·h any x
o

5.2. Reducció del nombre de fluorescents

= 39.494,40 kw·h al any

DESPESA:
Suposant que un kw·h val 0,114€ tenim que: 39.494,40 kw·h x 0,114€ = 4502,36 € al any

Taula resum: Reducció del nombre de fluorescents
Estalvi energètic: 58.080,00 kw·h al any – 39.494,40 kw·h al any = 18.585,60 kw·h al any

INVERSIÓ INICIAL

0€

ESTALVI ENERGIA PRIMÀRIA (anual)

2.118,76 €

AMORTITZACIÓ

0 anys

* Tenint en compte que l’escola acull els nens a les 7:45 i la última activitat extraescolar acaba a les

Segons l’estudi realitzat amb el programa DIALux_evo la instal·lació d’il·luminació de les aules està
sobredimensionada.

traient-ne 4 per aula.
El total de florescents existents a les aules de l’escola son els que mostra la Taula 5.2.1: Nombre
florescents existents. i els reduïts a la Taula 5.2.2: Nombre florescents reduïts

Taula 5.2.1: Nombre florescents existents

18:00 suposem que els florescents estan engegats unes 11hores diàries.
5.3. Llums fluorescents més eficients i amb balasts electrònics

A l’apartat 4.2.1. Millores en la il·luminació, proposem la reducció del nombre de florescents a les aules,

EXISTENTS
Nº D’AULES
Nº FLUORESCENTS
TOTAL FLUORESCENTS
TOTAL

Estalvi econòmic: 6.621,12 € al any – 4502,36 € al any = 2.118,76 € al any

COS A
20
12
240

COS B
4
15
60
300 Unitats

Taula resum: Fluorescents més eficients amb balasts electrònics
INVERSIÓ INICIAL

3.285 €

ESTALVI ENERGIA PRIMÀRIA (anual)

1.956,24 €

AMORTITZACIÓ

< 2 anys

A l’apartat 4.2.1. Millores en la il·luminació, proposem la incorporació de balasts electrònics als
fluorescents existents a les aules.
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Càlcul inversió inicial:

Retorn de la inversió

Proposem la instal·lació de balasts de la marca PHILIPS model TL-D Eco 51W 865 - 150cm

50.000,00

(MASTER). El preu i la instal·lació de cadascun d’aquests fluorescents està detallat a la Taula 5.3.2:

40.000,00

Partida instal·lació de fluorescents amb balast electrònics.
UNITATS

RENDIMENT

PREU
UNITARI(€)

PREU
PARTIDA(€)

Lluminària marca PHILIPS model TLD Eco 51W 865 - 150cm (MASTER).

Ut

1,00

3,69

3,69

Material auxiliar per instal·lació
d'aparells d'il·luminació.

Ut

1,00

0,90

0,90

Oficial 1ª electricista.

h

0,245

23,78

5,83

Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA

%
%

2,00
3,00

10,42
10,63
10,95 €/ut

0,21
0,32

Taula 5.3.2: Partida instal·lació de fluorescents amb balast electrònics

30.000,00
EUROS

DESCOMPOSICIÓ

20.000,00
10.000,00
0,00
1

2

3

DESPESA ACUMULADA ACTUAL

4

5

6

ANYS

DESPESA ACUMULADA INCORPORACIÓ BALAST

Gràfica 5.3.1: Retorn de la inversió balasts

Com podem observar a la gràfica, la inversió inicial, s’amortitzarà abans de dos anys.
5.4. Aïllament dels tubs de calefacció

Si tenim 300 florescents a les aules, suposa un total de: 3.285,00 €
Taula resum: Aïllament tubs de calefacció
Càlcul de l’estalvi que suposa la incorporació de balasts electrònics:
Càlcul florescents existents:
o

CONSUM:
300 florescens x (58w·h + 30 w·h balast convencional) x 11h dia enceses* x 200 dies escolars
any = 58.080.000 w·h al any → 38.280.000 w·h any x

o

= 58.080,00 kw·h al any

ESTALVI ENERGIA PRIMÀRIA (anual)

709,22 €

AMORTITZACIÓ

< 4 anys

A l’apartat 4.2.2. Millora en el sistema de climatització, proposem l’aïllament dels tubs de calefacció que
porten l’aigua calenta i aquells que passen per la intempèrie.

Suposant que un kw·h val 0,114€ tenim que: 58.080 kw·h x 0,114€ = 6.621,12 € al any

Càlcul inversió inicial:
Prenent com a referència que l’escola Joanot Alisanda té uns tubs de diàmetre mig 18mm, Proposem
col·locar beines de la marca ARMAFLES, SH amb les característiques que mostra la Taula 5.5.1:

CONSUM:
300 florescens x (51w·h + 11 w·h balast convencional) x 11h dia enceses* x 200 dies escolars
any = 40.920.000 w·h al any → 40.920.000 w·h any x

o

2.652,00 €

DESPESA:

Càlcul florescents amb balast electrònic:
o

INVERSIÓ INICIAL

= 40.920,00 kw·h al any

DESPESA:
Suposant que un kw·h val 0,114€ tenim que: 40.920,00 kw·h x 0,114€ = 4.664,88 € al any.

Estalvi energètic: 58.080,00 kw·h al any – 40.920,00 kw·h al any = 17.160,00 kw·h al any
Estalvi econòmic: 6.621,12 € al any – 4.664,88 € al any = 1.956,24 € al any
Càlcul amortització:
Per la realització de la Gràfica 5.3.1: Retorn de la inversió balasts, hem suposat un increment del 3%
anual de inflació del preu de l’energia. El punt d’intersecció de les corbes de la gràfica ens indica el
punta partir del qual es comença a amortitzar la inversió inicial.

Beines d’aïllament tèrmic.
PRODUCTE

MARCA

MODEL

ESPESSOR (mm)

m/cartró

€/m

Beines d’aïllament tèrmic

ARMAFLES, SH

SH-10X18

11,00

130

1,17

Taula 5.5.1: Beines d’aïllament tèrmic

L’anàlisi econòmic es mostra a la Taula 5.5.2: Partida aïllament dels tubs de calefacció.
DESCOMPOSICIÓ

UNITATS

RENDIMENT

PREU
UNITARI(€)

PREU
PARTIDA(€)

ml

1,00

1,17

1,17

h
%
%

0,111
2,00
3,00

23,02
3,72
3,79
3,90 €/ml

2,55
0,07
0,11

Baines d’aïllament tèrmic
ARMAFLES, SH model SH-10X18
d’11cm de gruix. (130m/cartró)
Oficial 1ª muntador d’aïllament
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA
Taula 5.5.2: Partida aïllament dels tubs de calefacció
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Si tenim un total de 680 ml de tub per aïllar fa un total de 2.652,00 €

5.5. Instal·lació d’economitzadors d’aigua en les aixetes
Taula resum: Instal·lar economitzadors d’aigua

Càlcul de l’estalvi que suposa l’aïllament dels tubs de calefacció:

INVERSIÓ INICIAL

156,60 €

ESTALVI D’AIGUA (anual)

635,50 €

AMORTITZACIÓ

< 1 any

Tenim en compte que l’aïllament dels tubs de calefacció suposa un estalvi energètic del 5% al 7%.
Estat actual:
o

CONSUM: Sabem, mitjançant les dades de consum de l’any 2011, que l’escola consumeix
210.425 Kw/h de gas a l’any

o

DESPESA: Sabem, mitjançant les dades de consum de l’any 2011, que el que consumeix

En l’apartat 4.2.3. Instal·lació d’economitzadors d’aigua en les aixetes, proposem la incorporació

suposen 11.820,28 € a l’any

d’aquest element a les aixetes de l’escola.

Càlcul aïllant els tubs:
o
o

Càlcul inversió inicial:

CONSUM: Li restem un 6%, que seria l’estalvi aproximat al aïllar els tubs, i el resultat és

Plantegem la instal·lació d’economitzadors personalitzats amb limitadors per aixetes de lavabo de la

197.800 Kw/h de gas a l’any.

marca Ecològic Barna model AX3E amb rosca externa M24. A la Taula 5.6.2: Partida instal·lació

DESPESA: Si li restem el 6% de consum resulten 11.111,06 € a l’any.

economitzadors, analitzarem el cost que suposa instal·lar-los.

Estalvi energètic: 210.425 Kw/h – 197.800 Kw/h = 12.625 Kw/h de gas a l’any
Estalvi econòmic: 11.820,28 € - 11.111,06 € = 709,22 € a l’any.
Càlcul amortització:
increment del 3% anual de inflació del preu de l’energia, per saber en quants anys s’amortitza la
punts a partir del qual ja s’amortitza la inversió inicial.

RENDIMENT

PREU
UNITARI(€)

PREU
PARTIDA(€)

Economitzador d’aigua marca
Ecològic Barna model AX3E

Ut

1,00

7,90

7,90

h
%
%

0,10
2,00
3,00

20,44
9,94
10,14
10,44 €/ut

2,04
0,20
0,30

Taula 5.6.2: Partida instal·lació economitzadors

Si tenim un total de 15 aixetes, suposen 156,60 €

Retorn de la inversió

90.000,00

UNITATS

Muntador lampista
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA

Per la realització de la Gràfica 5.4.1: Retorn de la inversió d’aïllar tubs de calefacció, hem suposat un
despesa inicial. Per saber-ho hem de mirar el punt d’intersecció de les dues corbes que ens indica el

DESCOMPOSICIÓ

Càlcul de l’estalvi que suposa la instal·lació d’economitzadors a les aixetes:
Tenint compte que la instal·lació d’economitzadors d’aigua a les aixetes suposa un estalvi de entre el

80.000,00

60% i el 65%.

70.000,00

Estat actual:
60.000,00

o

m3 d’aigua a l’any.

50.000,00
EUROS

CONSUM: Sabem, mitjançant les dades de consum de l’any 2011, que l’escola consumeix 889

o

40.000,00

DESPESA: Sabem, mitjançant les dades de consum de l’any 2011, que el que consumeix
suposen 1.059,16 € a l’any

30.000,00

Incorporant economitzadors a les aixetes:

20.000,00

o
10.000,00

CONSUM: Li restem un 60%, que seria l’estalvi aproximat al instal·lar els economitzadors, i el
resultat és 355,60 m3 d’aigua a l’any.

o

0,00
1

2

3

DESPESA ACUMULADA ACTUAL
Gràfica 5.4.1: Retorn de la inversió d’aïllar tubs de calefacció

4

5

DESPESA ACUMULADA AILLANT

DESPESA: Si li restem el 60% de consum resulten 423,66 € a l’any.

6 ANYS

Estalvi d’aigua: 889 m3 – 355,60 m3 = 533,40 m3 a l’any
Estalvi econòmic: 1.059,16 € - 423,66 € = 635,50 € a l’any.
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Càlcul amortització:

preu de la instal·lació de cada ventilador està detallat a la Taula 5.6.1: Partida instal·lació d’un

Per la realització de la Gràfica 5.51: Retorn de la inversió d’aïllar instal·lació economitzadors d’aigua,

ventilador de sostre.

hem suposat un increment del 3% anual de inflació del preu de l’aigua, per saber en quants anys
s’amortitza la despesa inicial. Per saber-ho hem de mirar el punt d’intersecció de les dues corbes que
ens indica el punts a partir del qual ja s’amortitza la inversió inicial.
Retorn de la inversió
30.000,00
25.000,00

DESCOMPOSICIÓ
Ventilador de la marca Obegozo
Model CF 12140 B
Material auxiliar
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA

UNITATS

RENDIMENT

Ut
Ut
h
h
%
%

PREU
UNITARI(€)

1,00
1,00
0,245
0,245
2,00
3,00
60,54 €/ut

45,90
0,90
23,78
20,41
57,63
58,78

PREU
PARTIDA(€)
45,90
0,90
5,83
5,00
1,15
1,76

Taula 5.6.1: Partida instal·lació d’un ventilador de sostre

20.000,00
EUROS

Si hi ha dos ventiladors per aula i tenim un total de 32 aules això suposen un total de 3.874,56 €
15.000,00

5.7. Millora de l’acústica de l’edifici, instal·lació de fals sostre acústic

10.000,00

Taula resum: Incorporació de fals sostre acústic aules
54.281,43 €

INVERSIÓ INICIAL

5.000,00

MILLORA DEL CONFORT
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ANYS

DESPESA ACUMULADA ACTUAL

DESPESA ACUMULADA AILLANT

Gràfica 5.5.1: Retorn de la inversió d’aïllar instal·lació economitzadors d’aigua

En aquest cas veiem com ja al primer any queda amortitzada la inversió inicial.
5.6. Millora de la ventilació de l’edifici, instal·lació de ventiladors
Taula resum: Instal·lar ventiladors a les aules
INVERSIÓ INICIAL

3.874,56 €

MILLORA DEL CONFORT
En aquest apartat no calcularem l’estalvi anual ni el temps que es tarda a amortitzar la inversió inicial ja
que es tracta d’una mesura de millora que té la única intenció de millorar el confort dels usuaris.
En l’apartat 4.2.4. Millora de la ventilació de l’edifici, proposem la instal·lació de ventiladors, a
continuació calcularem la inversió inicial que suposa.
Càlcul inversió inicial:
Proposem la instal·lació de dos ventiladors per aula, model CF 12140 B de la marca Obegozo. Són
ventiladors de 3 pales, amb una potència de 70W i amb cinc opcions de velocitat.
Avaluarem la despesa econòmica que suposa la instal·lació de ventiladors a totes les aules tipus
incloent l’aula d’angles, el laboratori, l’aula de psicomotricitat, l’aula de plàstica i l’aula de música. El

En aquest apartat no calcularem l’estalvi anual ni el temps que es tarda a amortitzar la inversió inicial ja
que es tracta d’una mesura de millora que té la única intenció de millorar el confort dels usuaris.
En l’apartat 4.2.5. Millora en l’acústica de les aules, proposem la incorporació de fals sostre acústic als
espais.
Càlcul inversió inicial:
Proposem la incorporació d’un fals sostre registrable acústic fonoabsorbent, sistema Focnoplak "EL
Alterón", format per plaques de guix amb vora esglaonada, alleugerides amb perlita i reforçades amb
fibra de vidre, amb perforació no passant, de color blanc , de 60x60 cm i 20 mm de gruix, model Keops
Semiperforada, recolzades sobre perfileria lacada de 15 mm d'ample, a la Taula 5.7.1: Partida fals
sostre acústic, en detallem la despesa econòmica que suposa la seva instal·lació.
DESCOMPOSICIÓ
Perfil metàl·lic angular
Tirant regulable
Perfil acer galvanitzat de 3600mm
Perfil acer galvanitzat de 1200mm
Perfil acer galvanitzat de 600mm
Placa de guix de 60x60
Oficial 1ª guixaire
Ajudant guixaire
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA
Taula 5.7.1: Partida fals sostre acústic

UNITATS
m
Ut
m
m
m
m2
h
h
%
%

PREU
RENDIMENT UNITARI(€)
0,500
1,49
1,00
0,28
0,840
2,01
1,700
2,01
0,840
2,01
1,050
9,58
0,304
15,67
0,304
14,70
2,00
27,12
3,00
27,66
28,49 €/m2

PREU
PARTIDA(€)
0,75
0,28
1,69
3,42
1,69
10,06
4,76
4,47
0,54
0,83
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Si cada aula té una superfície plana de sostre de 59,54m2 i tenim 32 aules això suposa un total de

Càlcul inversió inicial:

54.281,43 €.

Es tracta d’una finestra de 1x2m de lames orientables de vidre amb cambra d’aire
Es preveu un cost, segons catàleg, de 250€ per cada finestra de 1m de base per 2m d’alçada,

5.8. Millora de la envolvent de l’edifici: col·locació arbres fulla caduca al pati.

instal·lada i col·locada. Per tant si hem de substituir 17 finestres suposa un cost total de 4250 €.

Taula resum: Plantació arbres fulla caduca al pati
464,52 €

INVERSIÓ INICIAL

5.10. Millora de la envolvent de l’edifici: Protecció solar coberta.

MILLORA DEL CONFORT

Taula resum: Protecció solar coberta
INVERSIÓ INICIAL coberta vegetal

38.041,05 €

INVERSIÓ INICIAL tarimes fixes

3.771,86 €

INVERSIÓ INICIAL lames orientables coberta

411.853,00 €

En aquest apartat no calcularem l’estalvi anual ni el temps que es tarda a amortitzar la inversió inicial ja
que es tracta d’una mesura de millora que té la única intenció de millorar el confort dels usuaris.
En l’apartat 4.3.1. Col·locació d’arbres de fulla caduca al finestral de la façana nord-oest (pati),

MILLORA DEL CONFORT

proposem la plantació de Lledoners al pati perquè facin ombra a la façana nord-oest.
Càlcul inversió inicial:

En aquest apartat no calcularem l’estalvi anual ni el temps que es tarda a amortitzar la inversió inicial

A la Taula 5.8.1: Partida plantació Lledoners, analitzem el cost de la plantació d’un Lledoner.

de cada proposataja que es tracta de mesures de millora amb la única intenció de millorar el confort

DESCOMPOSICIÓ
Lledoner (Celtis Australis)
Terra vegetal garbellada
Substrat vegetal fertilitzat
Aigua
Retroexcavadora hidràulica
Dúmper de descàrrega
Oficial 1ª jardiner
Ajudant jardiner
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA

UNITATS
Ut
m3
kg
m3
h
h
h
h
%
%

PREU
RENDIMENT UNITARI(€)
1,00
50,00
0,100
18,50
0,010
0,52
0,040
1,15
0,050
46,22
0,050
9,25
0,138
23,02
0,276
19,25
2,00
63,17
3,00
64,43
66,36 €/ut

PREU
PARTIDA(€)
50,00
1,85
0,01
0,05
2,31
0,46
3,18
5,31
1,26
1,93

dels usuaris.
En l’apartat 4.3.3. Protecció solar de la coberta, proposem tres millores que suposarien una millora pel
que fa a la protecció de la radiació solar de la coberta. Analitzarem el cost que suposa la implementació
de cada proposta
Càlcul inversió inicial coberta vegetal amb plantes trepadores:
El càlcul ve donat per:
o

Jardineres de la marca SAS model JR-1000 de formigó vist.

o

Heura del Japó.

o

Estructura metàl·lica formada per :

Taula 5.8.1: Partida plantació Lledoner

Si preveiem la necessitat de plantar 7 Lledoners això suposarien un total de 464,52 €.
5.9. Millora de la envolvent de l’edifici: col·locació finestres de lames de vidre orientables.
Taula resum: Finestres lames de vidre orientables
INVERSIÓ INICIAL

4250,00 €

MILLORA DEL CONFORT
En aquest apartat no calcularem l’estalvi anual ni el temps que es tarda a amortitzar la inversió inicial ja

o

existents per unes de lames de vidre orientables.

Perfils #50.4 : 260ut x 5,7m x 3,56€/m = 5.275,92€

-

Perfil #60. 30.4 : 260m x 4,98€/m = 1294,8€

-

Perfils #60.4 : 174 ut x 0,5m x 5,79€/m = 503,73€

-

Plaques 0,30x0,30 : 174ut x 1,42€ = 247,08€

-

Caragols autoroscats : 260ut x 2ut x 0,038€ = 19,76€

-

Volandera de neoprè : 260ut x 2ut x 0,03€ = 15,60€

-

Cargols 8x80mm: (260ut + (174x4)ut) x 0,05€ = 47,80€

-

Tac de plàstic : (260ut + (174x4)ut) x 0,014€ = 13,38 €

Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre
exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.

que es tracta d’una mesura de millora que té la única intenció de millorar el confort dels usuaris.
En l’apartat 4.3.2. Finestres practicables a la façana nord-oest (pati), proposem el canvi de les finestres

-

o

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3 programes i 4
arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 220/24 V intern.

o

Estabilitzador de pressió + dosificador de fertilitzant : 28,91 €
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A la Taula 5.10.1: Pressupost coberta vegetal. veiem el càlcul dels costos d’instal·lar a la coberta
plantes trepadores.

DESCOMPOSICIÓ
Jardineres de formigó
Heura del Japó
Estructura metàl·lica
Canonada de reg
Programador electrònic
Estabilitzador + dosificador
Oficial 1ª
Ajudant jardiner
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA

UNITATS
m
ut
€
m
ut
ut
h
h
%
%

PREU
RENDIMENT UNITARI(€)
260,00
94,27
260,00
8,70
1,00
7.418,07
260
2,16
1,00
160,00
1,00
28,91
30
23,02
30
19,25
2,00
36.208,88
3,00
36.933,06
38.041,05 €

PREU
TOTAL(€)
24.510,20
2.262,00
7.418,07
561,60
160,00
28,91
690,60
577,50
724,18
1.107,99

DESCOMPOSICIÓ
Elements de fixació
Gelosia fixa
Oficial 1ª
Ajudant
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA

PREU
RENDIMENT
UNITARI(€)
1,00
2,04
1,00
274,78
0,806
15,92
0,806
14,76
2,00
301,55
3,00
307,58
316,81 €/m2

PREU
PARTIDA(€)
2,04
274,78
12,83
11,90
6,03
9,23

Taula 5.10.3: Partida lamel·les orientables coberta

Si tenim una superfície de coberta de 1300m2 això suposa un total de 411.853,00 €
5.11. Millora de la envolvent de l’edifici: Protecció solar façana sud-est.
Taula resum: Protecció solar lamel·les orientables de fusta
124.656,41 €

INVERSIÓ INICIAL

Taula 5.10.1: Pressupost coberta vegetal

MILLORA DEL CONFORT

Càlcul inversió inicial coberta amb estructura de panells fixos:
El càlcul ve donat per:
o

UNITATS
ut
m2
h
h
%
%

En aquest apartat no calcularem l’estalvi anual ni el temps que es tarda a amortitzar la inversió inicial ja

Taulells de fusta exterior tropical de la marca “HARDOUT” de 180x180cm amb cargols
antioxidables.

o

Pintura blanca per a exteriors

o

Suports regulables de la marca “suimco”

que es tracta d’una mesura de millora que té la única intenció de millorar el confort dels usuaris.
En l’apartat 4.3.4. Protecció solar finestres de la façana sud-est (carrer) fem la proposta d’instal·lar
lamel·les de fusta orientables als finestrals d’aquesta façana.

A la Taula 5.10.2: Pressupost tarimes fixes. veiem el càlcul dels costos d’instal·lar a la coberta tarimes
fixes.

Càlcul inversió inicial:
Es tracta d’una Gelosia practicable amb subjeccions d'alumini i lamel·les orientables realitzades amb
panell de resines termoenduribles de la marca Meteon model FR "TRESPA", de 13 mm d'espessor,

DESCOMPOSICIÓ
Taulells fusta
Pintura blanca
Suports regulables
Oficial 1ª
Ajudant
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA

UNITATS
m2
l
ut
h
h
%
%

PREU
RENDIMENT UNITARI(€)
1300
0,621
232,00
3,50
502,00
1,40
30
23,02
30
19,25
2,00
3590,2
3,00
3662,00
3.771,86 €

PREU
TOTAL (€)
807,30
812,00
702,80
690,60
577,50
71,80
109,86

Taula 5.10.2: Pressupost tarimes fixes

Càlcul inversió inicial coberta amb lames orientables 150º:

muntada mitjançant cargols en obra de fàbrica.
A la Taula 5.11.1: Partida lamel·les orientables façana sud-est veiem el càlcul dels costos d’instal·lar a
la coberta tarimes fixes.
DESCOMPOSICIÓ
Elements de fixació
Gelosia de lamel·les orientables
Oficial 1ª serraller
Ajudant serraller
Mitjans auxiliars
Costos indirectes
TOTAL PARTIDA

UNITATS
ut
m2
h
h
%
%

Aquesta proposta es tracta d’una gelosia fixa amb subjeccions d'alumini i lamel·les orientables

Taula 5.11.1: Partida lamel·les orientables façana sud-est

d'alumini, de 120 mm d'ample, acabat lacat, muntada mitjançant cargolats en obra de fàbrica.

Ana sud-est

PREU
RENDIMENT
UNITARI(€)
1,00
2,04
1,00
310,69
0,863
23,39
0,863
20,52
2,00
350,63
3,00
357,64
368,37 €/m2

PREU
PARTIDA(€)
2,04
310,69
20,19
17,71
7,01
10,73

En aquesta façana tenim per protegir 2 forats de 3x2,4m i 18 forats de 3x6m, això fan un total de
A la Taula 5.10.3: Partida lamel·les orientables coberta. veiem el càlcul dels costos d’instal·lar a la
coberta aquestes proteccions solars.

338,40m2, que suposen un cost total de 124.656,41 €
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CONCLUSIONS

En aquest apartat aconsellarem quines mesures de millora és aconsellable prioritzar perquè suposin la

Un cop realitzat l’estudi de l’escola Joanot Alisanda hem arribat a la conclusió que l’edifici efectivament

mínima despesa possible a curt termini i la màxima rendibilitat i així poder reinvertir el que ens

pateix temperatures massa elevades durant els mesos càlids. Això és degut a que es tracta d’un edifici

estalviem en millores més costoses d’instal·lar però que a la vegada suposen un major estalvi i confort.

antic construït abans que entrés en vigor la normativa NBE-CT-79, no està dotat de proteccions solars

Primer optarem per les millores referents a la gestió de l’edifici, ja que suposa un cost 0 i millora el
confort dels usuaris, la reducció de florescents a les aules, que també suposa un cost 0 i permet un

que impedeixin que la radiació solar incideixi directament en el parament, no disposa d’una ventilació
adequada ja que tot i tenir una gran superfície vidriada moltes d’aquestes finestres no són practicables i

estalvi econòmic de 2.118,76 € a l’any, i la instal·lació d’economitzadors a les aixetes, que tot i que

per tant no permeten la ventilació creuada dels espais.

suposa una despesa inicial de 156,60 € aqueta és molt reduïda i proporciona un estalvi de 635,50 € a

A part d’estudiar el confort tèrmic també hem analitzat altres aspectes per tal de proposar mesures que

l’any.

millorin l’eficiència de l’edifici. Si duem a terme aquelles mesures que ens aporten un estalvi econòmic

Amb la suma del que ens estalviem durant un any amb les tres propostes anteriors que són 2.597,66 €,

a curt termini obtindrem els diners necessàries per a invertir-los en altres mesures que millorin el

tenint en compte el que s’ha invertit en economitzadors, proposem que aquests diners serveixin per

confort.

cobrir quasi la despesa que suposa la incorporació de ventiladors a les aules.

Una vegada entès com es comporta el edifici energèticament i quina demanda energètica requereix, es

D’altra banda la col·locació de balasts electrònics als florescents i l’aïllament dels tubs de calefacció

poden proposar les accions idònies per optimitzar el consum i millorar el confort dels usuaris, en funció

també tenen un període de retorn a curt termini (<5anys) i això fa que en poc temps l’escola s’estalviï
els diners necessaris per a la realització d’alguna mesura de confort més costosa.
Pel que fa al confort, començaríem amb la plantació d’arbres de fulla caduca al pati de l’escola, ja que
suposa un reduïda despesa inicial (464,52 €). Aquesta despesa es podria cobrir amb les propostes que
proporcionen un major estalvi anual.
Prioritzem la dotació de tarimes fixes a la coberta i la instal·lació de finestres de lames de vidre
orientables, perquè tot i que suposin una despesa inicial de 3.771,86 € i 4.250,00 € respectivament,
proporcionen una notable millora en el confort dels usuaris.
Tot i que posar lamel·les de fusta orientables a les finestres de la façana sud-est suposi una despesa
inicial molt elevada (124.656,41 €) proporcionaria una notable millora del confort de l’edifici.
Les propostes que ens sembles menys adients són la de incorporar un fals sostre acústic a les aules
per millorar-ne la sonoritat, ja que suposa una gran despesa (54.281,43 €) i no aporta una gran millora.
Els que tampoc ens semblen oportuns són la protecció solar de la coberta mitjançant plantes
trepadores o lames orientables, pel fet que suposen una major despesa inicial de 38.401,50 € i
411.853,00 € respectivament, front a la instal·lació de tarimes fixes que proporcionen un efecte similar
però amb una despesa inicial molt inferior.

del seu potencial d’estalvi, la facilitat d’implementació i el cost d’execució.
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