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2. NUCLI DE LA MEMÒRIA
2.1 ANTECEDENTS HISTÒRICS I DOCUMENTACIÓ PRÈVIA
Com molts altres edificis avui en dia emblemàtics a la ciutat, la Casa Elizalde va ser inicialment una
residència familiar. El primer propietari, però, no va ser la família Elizalde sinó Francesc Jaurés Gualba,
qui va comprar el solar situat al carrer València de l’Eixample de Barcelona.

La casa va ser construïda l’any 1885, seguint plenament l’estil de l’època, és a dir, un classicisme
elegant i sobri propi de la burgesia del moment. Així doncs, la façana recorda un palau renaixentista,
amb tres pisos, simètrica i molt ordenada. Els dos primers pisos es van construir amb pedra de
Montjuïc.
A l’interior trobarem també tots els elements que caracteritzen aquest tipus de construccions típiques
de l’Eixample: el pati central, una gran escala que uneix la planta noble amb el primer pis i l’interior
d’illa.

La construcció de l’edifici va començar el 1885. Segueix la tipologia de palauet urbà que es feia
construir la poderosa burgesia del moment al nou barri de l’Eixample. És la zona que fins l’any de
l’Exposició Universal de 1888 va anar adquirint un alt grau i qualitat d’edificació: la Dreta de l’Eixample.
Francesc Jaurés va encarregar la construcció del seu palau a l’arquitecte Emili Sala Cortés. El projecte
inicial de la casa tenia soterrani, baixos, primer pis i golfes.
El primer propietari, Francesc Jaurés, estava casat amb Josefa Rouvier Elizalde. Com que no van tenir
fills, van nomenar hereu directe el seu nebot Arturo Elizalde, a mans del qual va passar la casa a la
mort dels seus tiets. El 1894 Arturo Elizalde es va casar amb Carmen Biada Navarro, besnéta de
Miquel Biada Buñol, promotor del primer ferrocarril d’Espanya, Mataró-Barcelona el 1848.
El matrimoni va viure entre París i Barcelona i aquí, a la seva residència del número 302 del carrer
València, Arturo Elizalde va crear una empresa dedicada a la industria automobilística que arribaria a
ser molt important, tant a nivell nacional com internacional.
A la mort d’Arturo Elizalde l’any 1925, la seva dona, Carmen Biada Navarro, es féu càrrec de l’empresa,
que el 1926 abandonaria definitivament la producció automobilística i, sota el nom d’”Elizalde S.A.”, es
dedicaria a la fabricació de motors d’aviació.
A la mort de Carmen Biada, l’any 1949, el seu fill Antonio Elizalde va assumir la direcció de l’empresa
amb la denominació d’”Empresa Nacional de Motores de Aviación S.A.”, que posteriorment va ser
privatitzada i adquirida per la firma alemanya “Mercedes-Benz”, deixant-se de fabricar motors d’aviació.

Imatges 2.1.2 Fotografies planta noble i escala principal

L’escala principal condueix a la planta noble, on la família Elizalde tenia els salons i el menjador amb
un accés directe al jardí. A la planta noble hi destaca la qualitat dels materials utilitzats, com ara el
paviment de fusta, els plafons de guix treballat, el marbre de l’escala, la claraboia de vitrall emplomat...
Al primer pis els Elizalde tenien els dormitoris, la capella i un saló amb billar i llar de foc. El segon pis
era l’espai destinat al personal domèstic de la casa. El servei utilitzava sempre una escala secundària,
l’escala de servei, discreta i austera, separada de l’escala principal, més sumptuosa, destinada
únicament a la família i als seus convidats.
Al llarg dels anys, la Casa Elizalde havia passat de ser exclusivament residència familiar a allotjar les
oficines de l’empresa, la qual cosa havia provocat moltes transformacions al seu interior. Al 1964 van
vendre la casa.
Durant aquests anys, i sobretot a partir del 1974, la casa es va anar deteriorant i quedà en un estat de
semi ruïna provocat pel seu propietari, que esperava de la declaració de ruïna una possibilitat
d’enderrocar-la i poder construir així de nou un bloc d’habitatges.
El 31 de juliol de 1978 l’Ajuntament, en un intent per salvar l’edifici, va incloure’l al Patrimoni
Arquitectònic de la ciutat. El 8 de maig de 1981 l’edifici fou comprat per l’Ajuntament.
També a partir de 1981, s’inicien les obres de remodelació de l’edifici, encarregada als arquitectes
Jaume Santmartí i Josep Bosch, i els projectes per a la seva recuperació pública. Calia reformar
pràcticament tota la casa. El pati va esdevenir la primera intervenció de l’Administració Pública en la
recuperació dels interiors d’illa de l’Eixample i la seva com a espai públic.
La primera activitat que s’organitzà a La Casa Elizalde un cop oberta al públic va ser les exposicions.
Després van seguir les xerrades i les conferències, fins que l’any 1989 el centre comença a ser conegut
pels cursos i tallers que s’hi organitzen.
Els espais i la seva funció s’anaven definint a mesura que la casa creixia i necessitava ampliar-se.

Imatges 2.1.1 Fotografies façana principal i posterior al 1925
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Per dur a terme l’auditoria energètica, s’ha pogut obtenir certa informació relativa a l’edifici en qüestió
pel que respecta a plànols de plantes i alçats, facilitats pel Registre Històric de Barcelona i amb l’ajuda i
col·laboració de l’Agència d’Energia de Barcelona. Pel que fa als plànols d’instal·lacions i seccions i
detalls constructius de l’edifici, la documentació era malauradament escassa. Gràcies a una reforma
feta uns anys abans realitzada a la segona planta per la incorporació del nou sistema de refrigeració, la
directora del centre Maite Esteve, va poder facilitar-me uns plànols bastant actualitzats de la planta
reformada. Al ser un edifici amb més de 100 anys d’antiguitat, els plànols no s’adequaven a la realitat,
ja que havien hagut reformes interiors al llarg d’aquests anys, i la mancança de seccions va implicar
tenir que realitzar un exhaustiu aixecament de plànols on gràcies a les visites in situ es va poder
efectuar satisfactòriament.
En aquestes visites efectuades al Centre, vaig poder comptar amb l’ajuda dels tècnics de La Casa
Elizalde, David Calvo, Xavi Calvet i Carme Navarro, per fer-me primerament una visita guiada ja que no
havia tingut l’ocasió de conèixer l’edifici abans de realitzar el Projecte Final de Grau. En aquestes
visites supervisades per algun dels tècnics, vaig poder accedir als diferents espais destinats a les
instal·lacions com els quadres elèctrics, la maquinaria de refrigeració i la caldera situats a la coberta, el
comptador de gas, la maquinaria de l’ascensor al soterrani, etc. Les dades que no em van poder
proporcionar, vaig haver d’extreure-les de promptuaris i fitxes tècniques dels diferents aparells dels
quals no tenia cap referència prèvia.
Les factures de llum i de gas han estat facilitades per l’Agència d’Energia de Barcelona, tot i que les
dades no estaven del tot complertes degut al canvi de l’administració del manteniment del centre entre
finals de l’any 2011 i principis de 2012.
Com no hi havia un inventari d’aparells prèvia, amb les visites in situ vaig poder fer un inventariat dels
diferents aparells que s’utilitzaven al Centre. Amb les diferents visites realitzades durant l’any, he pogut
veure quin ús es fa de l’edifici, quin perfil horari té i com es comporta tèrmicament depenent de la
temporada en la que ens trobàvem.
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2.2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
Actualment l’edifici pertany a l’Ajuntament de Barcelona i està destinat a activitats culturals per als
ciutadans i ciutadanes de Barcelona capital o de l’àrea metropolitana. A més, l’edifici està obert al
públic durant tot el dia per a poder gaudir de les exposicions del moment, situades a la primera planta o
d’una estona de relaxació al pati interior d’illa. L’edifici consta de Planta Soterrani, a la qual anomenen
les “catacumbes”, Planta Semisoterrani, Planta Entresol, 2 Plantes Pis i Coberta transitable.
L’edifici està situat entre mitgeres i presenta la façana principal situada al Carrer València 302. La
façana posterior dona al pati interior d’illa. Presenta tres lluernes, dos d’elles situades als laterals de
l’edifici que resulten de patis interiors i un tercer, situat al centre de la construcció que dona lloc a
l’escala que connecta la Planta Baixa amb la Planta Segona.
Segons les dades de la “Sede Electrónica del Catastro del Gobierno de España”, l’edifici té una
superfície construïda de 1.812 m2 sobre una superfície de sòl de 1.032 m2. Els amidaments dels
plànols, però, indiquen que té una superfície construïda de 1.957,1 m2 de les quals, una superfície útil
de 1644,77 m2, més un pati interior d’illa de 452 m2 aproximadament.

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

T
9,9
8,1
13,2
14,9
18,8
23,2
24,5
26,6
23,1
19
14,2
11,1

TM
14,9
12,6
17,7
19
23,7
28,1
29,4
32,4
27,8
22,6
18
15,3

Tm
4,6
2,1
7,6
11,2
15,2
20,1
21,5
23,2
19,3
15,2
10,5
7,2

SLP
1019,7
1013,4
1017,6
1017,9
1019,8
-

H
71,8
55,8
65,8
69,6
70,5
70,9
70,8
66,4
63,9
73,9
72,1
69,2

PP
5,08
7,37
32,26
40,88
16,76
21,08
30,22
21,08
64,51
150,12
35,58
8,12

VV
10,8
10,8
10,2
11,2
11,4
11,2
11,6
11,6
11,7
10,5
11,1
10,9

V
15,3
14,7
14,3
15,4
14,7
13,7
14
12,7
13,9
14,3
13,5
14,9

VM
27,5
26,5
25,9
30,4
29,2
25,6
26,4
23,3
26,2
26,9
25,1
27,4

Imatge 2.2.1.1 Dades Climàtiques de Barcelona 2012
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Imatge 2.2.1 Superfície útil segons plantes
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2.2.1 CLIMA I ENTORN
El clima corresponent a Barcelona es considera mediterrani moderat, caracteritzat per hiverns humits i
suaus, mentre que els estius són secs i calorosos. Barcelona es situa a 41°23′20″N de latitud i a
02°09′32″E de longitud al NO del país. No es considera que tingui un índex de precipitacions elevat,
aquestes estan centralitzades entre la tardor i la primavera. Al ser un clima moderat, no hi ha gaires
dies de temperatures extremes tant de fred com de calor, d’aquí que sigui catalogat com un clima
mediterrani. Degut a l’alta humitat que hi ha, la sensació tèrmica de calor augmenta, per això, encara
que les temperatures no siguin extremes, l’ambient fa que ho sigui precisament per l’alt percentatge
d’humitat.

Imatge 2.2.1.2 Temperatures i Humitat Relativa de Barcelona 2012

La mitja de precipitacions està entre els 90 i els 100 dies de pluja per any. No és habitual que hi hagi un
període de pluja diària, són més aviat dies puntuals amb precipitacions elevades.

2.2.2 EMPLAÇAMENT I UBICACIÓ
La Casa Elizalde està ubicada a la dreta de l’Eixample de Barcelona al Carrer València nº302, entre els
carrers Pau Claris i Roger de Llúria, molt a prop de Passeig de Gràcia i del Carrer d’Aragó. (Veure
plànol emplaçament). El carrer on està situat no és excessivament ample, i això provoca que en certes
hores del dia, els edificis situats immediatament al davant del Centre li causin ombra.
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-

Per una banda, els ciutadans que acudeixen a algun taller organitzat pel Centre en l’horari
establert del curs o a visitar les exposicions que hi hagin al moment i per tant els podríem
catalogar com a usuaris esporàdics.

-

D’una altra banda, els ciutadans que assisteixen com a públic per algun espectacle organitzat
de nou pel Centre en un dia determinat, i d’aquesta manera els podríem catalogar com a
usuaris puntuals.
També ens trobem amb una altra classe d’usuaris puntuals com és el personal de manteniment
que acut al centre en ocasions molt puntuals sempre que el Centre ho requereix, encara que és
habitual que els dimecres en horari de matí facin una visita ràpida per comprovar que tot
funciona correctament.

-

Per acabar ens trobem amb els treballadors purament del Centre, amb un horari estipulat
(Imatge 2.2.3.1). Entre direcció, administració i tècnics sumen un total de deu treballadors.
Aquest perfil d’usuari el podríem catalogar com a habitual. Els diumenges el Centre romandrà
tancat a no ser que hi hagi un espectacle infantil matinal.

MATÍ
Imatge 2.2.2.1 Vista satèl·lit del municipi de Barcelona (Google Earth)

TARDA

GESTIÓ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

C.N.

15.45 - 22h

8.45 - 15h

8.45 - 15h

8.45 - 15h

8.45 - 16h

9 - 14.15h

I.M.

9 - 15.30h

9 - 15.30h

9 - 15.30h

9 - 15.30h

9 - 16h

9 - 13.30h

X.C.

16.30 - 22h

16.30 - 22h

16.30 - 22h

16.30 - 22h

14 - 22h

15 - 21h
16.30 - 21h

V.J.

15.30 - 21.45h

15.30 - 21.45h

15.30 - 21.45h

15.30 - 21.45h

14 - 22h

R.E.

10 - 15 h

10 - 15 h

10 - 14 i 15 - 20h

10 - 15 h

10 - 16 h

M.A.

14 - 20h
9 - 14 i 15 17.30h
10 - 14 i 16 - 20h

9 - 15 i 17 - 20h
9 - 14 i 15 17.30h
16.30 - 21.30h

14 - 20h
9 - 14 i 15 17.30h
9 - 14h

9 - 16.30h

M.P.

9 - 15 i 17 - 20h
9 - 14 i 15 17.30h
9 - 14h

M.E.

10 - 14 i 15 - 18h

10 - 14 i 15 - 18h

10 - 14 i 15 - 18h

10 - 14 i 15 - 18h

9 - 16h

D.C.

8.45 - 15.45h

15 - 22h

15 - 22h

15 - 22h

9 - 16h

D.M.

9 - 16.30h
9 - 16h

Imatge 2.2.3.1 Horari treballadors La Casa Elizalde

En el gràfic per percentatges de m2 que ve a continuació (Imatge 2.2.3.2) es veu la descomposició de
zones segons l’ús que es fa dels espais. Veiem que hi ha una clara dominància de l’espai utilitzat per
aules i les zones d’ús comú de l’edifici, seguit de les àrees de exposició que en si també són zones
comuns i la sala d’actes on es realitzen els espectacles. Aquesta distribució sembla lògica ja que el
centre està destinat precisament a oferir al públic un plegat de tallers entre els que puguin escollir, i
lògicament necessitem l’espai per a dur a terme aquests tallers. L’altura de les plantes Entresol i
Primera tenen una altura considerable, que fa que funcionin pitjor energèticament parlant ja que han de
climatitzar la mateixa superfície però molt més volum d’aire alhora.

Imatge 2.2.2.2 Vista satèl·lit de La Casa Elizalde (Google Earth)

2.2.3 ÚS DE L’EDIFICI
Com he dit anteriorment, l’ús actual de l’edifici està basat en organitzar activitats culturals, com tallers,
espectacles o classes de cuina per als ciutadans.
En aquest edifici, ens trobem amb diferents tipus d’usuaris, que fa que el Centre no es tracti d’un
Centre Cultural únicament. Per tant, ho podríem classificar segons els següents perfils d’usuaris:
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Imatge 2.2.3.1 Gràfic percentual en funció del tipus d’espai

2.2.4 DESCRIPCIÓ DE L’ENVOLTANT
2.2.4.1 Façana Principal
La façana principal està orientada a Nord-oest. La secció constructiva de la mateixa té diferents
espessors, reduint-ne l’espessor a mesura que pugem de planta. El primer espessor amb el que ens
trobem és de uns 70 cm aproximadament pel que fa als murs soterrats de Planta Semisoterrani i Planta
Soterrani. Després es redueix a uns 67 cm en la continuació del mur que no està soterrat de la Planta
Semisoterrani i la Planta Entresol. En aquests dos pisos, l’arquitecte Emili Sala Cortés va voler
construir la façana amb pedra de gres de Montjuic per fer-la més majestuosa. La Casa Batlló n’és un
altre exemple de construcció amb aquesta pedra tan significativa de la ciutat de Barcelona com La
Sagrada Família, ambdós dissenyats per l’important arquitecte Antoni Gaudí. A la part interna del mur
es troba un enguixat per deixar un acabat polit de la pedra emprada. La planta immediatament superior,
la Planta Primera té un espessor de 56 cm aproximadament; aquí ja veiem com es s’ha reduït de forma
notòria. L’última planta per acabar, la Planta Segona, té un espessor de 50 cm. Aquestes últimes dues
plantes, tenen la mateixa secció constructiva formada per un arrebossat exterior imitant les peces de
carreus, totxo massís d’uns 30 cm d’espessor i un enguixat interior igual que a les plantes inferiors.
Es pot observar a la imatge 2.2.4.1, l’accés al Centre, amb unes dimensions majestuoses digne del que
era una residencia familiar d’una família aburgesada. Es pot percebre les dimensions de les altures
dels diferents pisos que formen l’edifici a partir dels finestrals repartits a façana. Destaca de la façana
un balcó central que originàriament era una tribuna realitzada amb pedra. Les baranes de protecció són
totes del metàl·liques amb un disseny excepcional, excepte la que he comentat anteriorment feta amb
pedra massissa. (Plànol de façana principal a la documentació gràfica)

Imatge 2.2.4.1 Façana principal de La Casa Elizalde

2.2.4.2 Façana Posterior
La façana posterior està orientada a Sud-est. La secció constructiva de la mateixa té diferents
espessors igual que la façana principal, reduint-ne l’espessor a mesura que pugem de planta. El primer
espessor amb el que ens trobem és de 70 cm aproximadament pel que fa als murs soterrats de la
Planta Semisoterrani. Després es redueix a uns 67 cm en la continuació del mur que no està soterrat
de la Planta Semisoterrani. El pis immediatament superior té un espessor de 50 cm; en aquesta planta
veiem com s’ha reduït l’espessor considerablement. En la següent planta, la Planta Primera veiem com
segueix reduint-se aquest espessor, aquest cop a 32 cm. Finalment la Segona i última planta, continua
amb el mateix espessor que l’anterior, és a dir, de 32 cm. La secció constructiva d’aquesta façana és
igual a la indicada en les dues últimes plantes de la façana principal, és a dir, arrebossat exterior però
sense tenir cap serigrafia, totxo massís d’uns 30 cm i enguixat interior.
Com es pot observar a la imatge 2.2.4.2 l’ornamentació d’aquesta façana no és majestuosa com la
principal sinó més aviat senzilla. Únicament es pot observar unes cornises a sobre de les finestres de la
Planta Primera i una línia horitzontal que marca la separació entre el primer pis i el segon. Es pot
distingir una diferencia d’altura entre les primeres plantes i la última. Les baranes com he dit abans són
del mateix material que les de la façana principal però en aquest cas són més senzilles. (Plànol de
façana posterior a la documentació gràfica)
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2.2.5 DISTRIBUCIÓ INTERIOR
2.2.5.1 Planta Soterrani
La Planta Soterrani, també anomenada “Catacumbes” és un espai no habitable amb un índex d’humitat
molt elevat que impedeix inclús respirar amb regularitat. És per aquesta raó que aquest espai
únicament s’utilitza com un magatzem i sales de màquines, el forat d’ascensor i el quadre elèctric del
mateix. A més a més, els objectes que s’emmagatzemen en aquest espai, sol ser material que no té un
ús habitual. Únicament es pot accedir a aquest espai mitjançant el taller 3 de la planta semisoterrani de
l’edifici.

Imatge 2.2.5.1 Distribució PS

2.2.5.2 Planta Semisoterrani

Imatge 2.2.4.2 Façana posterior de La Casa Elizalde

2.2.4.3 Coberta

A la Planta Semisoterrani es situa l’espai d’informació o oficina d’alguns dels administratius i tècnics del
Centre. El Centre també compta amb un espai destinat exclusivament a l’associació de veïns de la
zona per a que puguin organitzar reunions entre d’altres. En aquesta planta també trobem algunes
aules però no tenen un ús gaire elevat, en cap cas comparable a l’ús que se’ls hi dona a les aules dels
pisos superiors. També trobem espais d’emmagatzematge, on incloc també els espais destinats a
manteniment ja que s’utilitzen aproximadament de la mateixa manera. Hi trobem unes zones humides
destinades a lavabos i vestuaris. Per últim destaca la superfície pel que respecta a les zones de pas de
la planta; té connexió directa amb la planta baixa.

A la coberta es situa la majoria de les unitats exteriors de la maquinària del Centre, tant la caldera per a
calefacció com les unitats exteriors dels diferents sectors de climatització segons la planta.

Imatge 2.2.5.2 Distribució PSS

2.2.5.3 Planta Entresol
A la Planta Entresol es troben els espais destinats a les diferents exposicions modernistes que el
Centre mostra al públic pràcticament canviant d’exposició cada mes. Trobem també zones
d’emmagatzematge com a la planta inferior però aquestes són més reduïdes. Es pot observar també
que hi ha una aula, aquesta s’utilitza més que les de la planta inferior però no té un rendiment tan alt
com les de les plantes superiors. En els elements de pas i zones comuns es pot localitzar dues escales
que connecten totes les plantes menys la planta semisoterrani. També trobem un espai on es troben
els principals quadres elèctrics de la casa.
Imatge 2.2.4.3 Coberta de La Casa Elizalde
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Dintre dels espais de comunicació s’inclou l’escala d’emergència, antigament l’escala de servei de la
casa, ressaltada a la imatge 2.2.5.3; aquesta anirà des de aquesta planta fins la última planta
accessible, la planta coberta. A la part dreta de la mateixa imatge es pot observar una terrassa on té
com a coberta una sèrie de plaques fotovoltaiques que suministren al centre un petit percentatge
d’electricitat. Aquestes plaques no estan situades en una posició gaire bona ja que en una part
important del dia s’hi projecta l’ombra del propi edifici.

Imatge 2.2.5.5 Distribució PP2

2.2.5.6 Planta Coberta

Imatge 2.2.5.3 Distribució PE

2.2.5.4 Planta Primera
En aquesta planta, a part de tenir un gran espai dedicat a ús comú, on s’organitzen algunes
exposicions de fotografia, també es fa notori la sala d’actes on s’organitzen espectacles de dansa,
concerts, música d’autor, ... A més a més, hi ha un gran nombre d’espai pel que fa a emmagatzematge
i unes zones de cambres humides destinades exclusivament a lavabos. Per últim un espai destinat a
aulari on tenen un alt nivell d’ocupació durant la jornada de tallers anual.

La Planta Coberta està destinada totalment a maquinaria. Entre elles avarca la caldera que subministra
la calefacció a tota la casa i el servei de refrigeració que abasteix a la planta primera i la planta
entresol. Es pot observar l’escala d’emergència que arriba a coberta com he comentat anteriorment. En
la imatge 2.2.5.6 es veu clarament els patis interiors de la casa, on destaca el pati central que és on es
situa l’escala que comunica totes les plantes menys les plantes semisoterrani i soterrani. Els patis
laterals estan destinats a les instal·lacions del Centre, com la climatització o el subministrament de gas
natural.

Imatge 2.2.5.6 Distribució PC

2.2.6 Definició de les instal·lacions
Imatge 2.2.5.4 Distribució PP1

2.2.5.5 Planta Segona
A la Planta Segona, i a una clara ocupació d’aules on el rendiment d’aquestes és molt elevat. L’aula
amb més ocupació és la que se situa a baix a l’esquerra de la imatge 2.2.5.5, dedicada sobretot a
tallers de cuina. També hi ha una zona de direcció (oficines) i una zona de cambres humides clarament
diferenciades. Al igual que a les altres plantes, hi ha uns espais dedicats a magatzem, on s’inclou el
quartet de neteja. Hi ha destinat una part important a l’espai comú.

Per a realitzar un inventariat correcte del Centre, s’ha utilitzat una fitxa tipus (Imatge 2.2.6.1) on es
recullen els diversos consums dels aparells referents a climatització, calefacció, il·luminació, etc.
L’edifici disposa d’instal·lació d’IFF, gas natural i energia elèctrica. També disposa d’ACS en estances
concretes però aquesta es produeix mitjançant termos elèctrics. En aquest Projecte ens centrarem amb
el consum que podem comptabilitzar, és a dir, els kW/h elèctrics (electricitat) i els kW/h tèrmics (gas
natural).
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TAULA CONSUMS anual
Calefacció
Refrigeració
Il·luminació
Aparells
Plaques fotovoltàiques
TOTAL

kWh any kWh/m2 any
2.847,91
1,55
6.213,55
3,37
44.176,89
23,99
58.491,02
31,76
-4.855,87
-2,64
106.873,50
58,03
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La derivació a la planta baixa està ubicada immediatament a sobre de on es troba el quadre general del
Centre, així com el quadre dels llums d’emergència, i quadres elèctrics dividits majoritàriament segons
les plantes (Imatges 2.2.6.1.3).

Imatge 2.2.6 Fitxa tipus inventari

2.2.6.1 Electricitat
La instal·lació de l’edifici és trifàsica; el subministrament entra per l’entrada de l’edifici on es dirigeix a la
planta semisoterrani (Plànol de la instal·lació elèctrica a la documentació gràfica). Aquí trobem el
quadre elèctric general de la Casa (Imatge 2.2.6.1.1).

Imatges 2.2.6.1.3 Quadres Planta Baixa

La planta entresol està pràcticament regulada a partir d’aquests quadres però hi ha una ramificació
situada a un espai d’emmagatzematge que abasteix una de les exposicions d’aquesta planta i la
terrassa (Imatge 2.2.6.1.4).

Imatge 2.2.6.1.1 Quadre General Edifici

La instal·lació es bifurca en aquest punt i es deriva a la planta soterrani i a la planta baixa. A la planta
soterrani es situa el quadre principal de l’ascensor (Imatge 2.2.6.1.2), al costat del forat d’aquest.
Imatge 2.2.6.1.4 Quadre Planta Entresol

A partir dels quadres ubicats a la planta baixa, hi ha diverses derivacions cap al pati, les plantes
primera, segona i coberta (quadre de climatització de les plantes entresol i primera), tots ells amb el
seu propi quadre elèctric (Imatge s 2.2.6.1.5, 2.2.6.1.6 i 2.2.6.1.7). Alhora, als quadres de la planta
baixa, també es troben interruptors generals com el de l’Ascensor i la planta segona.

Imatge 2.2.6.1.2 Quadre Ascensor (Planta Soterrani)

Auditoria i Eficiència Energètica del Centre Cultural La Casa Elizalde
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Imatge 2.2.6.1.5 Quadre PP1

Imatge 2.2.6.1.6 Quadre PP2

Imatge 2.2.6.1.7 Quadre climatització

Refrigeració

Imatge 2.2.6.1.9 Split PP2

Imatge 2.2.6.1.10 Aparell per informatitzar SAUTER

Il·luminació

El sistema de refrigeració es dur a terme mitjançant splits de sostre i paret i fan-coils. La planta
semisoterrani està refrigerada per splits d’ubicació única per estança amb l’excepció de la recepció que
està subministrat per un fan-coil, el qual s’utilitza tant per fred com per calor. Les plantes entresol i
primera estan regulades per un sistema de refrigeració informatitzat fan-coil ubicat a coberta, el qual
subministra fred i calor, però només s’utilitza el sistema per refrigeració (Imatges 2.2.6.1.8). La planta
segona està gestionada per splits situats a coberta també, els quals refrigeren l’ambient per difusors de
sostre (Imatge 2.2.6.1.9) (Plànol dels sistemes de refrigeració a la documentació gràfica).

Pel que a la il·luminació de l’edifici, consten diverses tipologies de lluminàries en funció de varis factors
com l’ús de l’espai i l’antiguitat. Les lluminàries més utilitzades són fluorescents, bombetes de baix
consum i halògenes.
A les zones de emmagatzematge hi predominen els fluorescents entre 36 i 58 W. No tenen il·luminació
de l’exterior i no solen tenir un nivell d’il·luminació gaire bo. Pel que fa a les zones de serveis, la
il·luminació natural es pràcticament inexistent, excepte els banys situats al costat del pati posterior que
gaudeixen d’un nivell d’il·luminació natural durant pràcticament totes les hores del dia. Les lluminàries
habituals solen ser fluorescents de 18 W al mirall i de 58 W per il·luminar la cambra humida en general.
Però, com he dit al inici de l’explicació varien en funció de l’antiguitat, és per això que als serveis de la
planta segona, s’utilitzen bombetes de baix consum de 26 W ja que es va realitzar una renovació
integral de la mateixa uns anys enrere. La majoria dels serveis estan pintats amb pintura blanca o
enrajolats amb rajola blanca per a que la reflexió sigui major i la qualitat d’il·luminació augmenti.
Les zones comuns i aules de les plantes primera i segona estan regulades pràcticament en la seva
totalitat per lluminàries de baix consum de 26 W ja que són les plantes que han patit renovacions
darrerament.

Imatge 2.2.6.1.8 Instal·lació Refrigeració PE i PP1

Pel que fa als espais d’exposicions (planta entresol) o als espectacles (sala d’actes - planta primera), la
il·luminació és completament diferent; La planta entresol, al marge de la única aula que té on hi
predominen els fluorescents de 36 i 58 W, està regulada per llums orientables suspeses del sostre
mitjançant un canal electrificat. Aquestes llums tenen un consum de 120 a 240 W aproximadament ja
que són regulables segons l’exposició que té lloc. La sala d’actes té la llum pròpia de la planta primera,
bombetes de 26 W, quan l’espai s’utilitza per impartir classes, però alhora de realitzar espectacles,
s’utilitzen llums molt potents entre 1000 i 575 W, i en gran quantitat. És per aquesta raó que l’edifici
disposa de Dimmers per regular la potència que s’utilitza durant els espectacles.
En general els espais que donen a l’exterior gaudeixen d’una il·luminació força bona, inclús la
il·luminació artificial a vegades és innecessària ja que no es percep. Aquí ja ens trobem amb un
problema de eficàcia energètica.
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Els elements de comunicació com les escales es caracteritzen per tenir els mateixos llums però
aquests fan el seu servei i il·luminen l’espai suficientment. Tant l’escala central com la d’emergència
situada a un lateral de l’edifici gaudeixen d’il·luminació per lluernes i a més a més l’escala d’emergència
té en tota la seva verticalitat diferents finestres les quals deixa entrar la llum natural del dia. (Plànol de
lluminàries a la documentació gràfica)
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Aquesta instal·lació s’utilitza exclusivament per calefacció, ja que com he dit anteriorment, l’edifici
disposa d’ACS en espais determinats mitjançant termos elèctrics. Per això només s’utilitza aquest
sistema des de novembre al març aproximadament depenent de l’any.
L’horari d’utilització del sistema de calefacció és de sis del matí a vuit de la tarda. Depenent de si ens
trobem en ple hivern o en períodes menys freds com seria el cas del març.
Els radiadors estan omplerts d’aigua i són de fosa metàl·lica La situació dels mateixos dintre de
l’immoble és bastant coherent ja que la majoria d’ells estan col·locats a sota de finestres, sempre i quan
parlem de tancaments exteriors o patis interiors. Per norma general no es troben obstaculitzats per
mobiliari que pugui fer que treballi de manera incorrecta. (Plànol de la ubicació dels radiadors a la
documentació gràfica).

Imatge 2.2.6.1.11 Llums orientables per canal electrificat PPE

Imatge 2.2.6.1.12 Fluorescents PSS

Aparells i equips de consum
En general, l’edifici no es caracteritza per tenir un gran nombre d’aparells elèctrics com ordinadors,
impressores, ... però tots ells es troben focalitzats sobretot en dos espais, a la informació del Centre, a
la planta semisoterrani i al despatx de direcció a la planta segona. En aquestes dues zones hi ha un
consum elevat pel que fa a ordinadors, impressores, escàners, etc que despunta de la resta de l’edifici
degut al nombre d’hores i la intensitat d’utilització dels mateixos. És cert que en segons quins tallers
utilitzen projectors i portàtils però l’ús no és tan elevat.

Imatge 2.2.6.2.1 Instal·lació Calefacció

2.2.6.3 Instal·lació d’aigua
El Centre disposa de xarxa de subministrament d’aigua als banys, vestuaris i a l’aula 2.1 o cuina.
L’edifici tot i disposar de caldera, aquesta està destinada exclusivament a calefacció i l’única ACS del
centre es centralitza a vestuaris i la cuina on es requereix per higiene o neteja. L’ús de l’ACS als
vestuaris és bastant escassa ja que no reuneixen les condicions d’higiene necessàries.

Imatge 2.2.6.1.13 Espais d’oficina PP2

2.2.6.2 Gas
La instal·lació de calefacció s’efectua per gas. El subministrament entra per el lateral esquerre de
l’edifici i puja verticalment a planta coberta, on es troben dues calderes on una d’elles es troba inactiva.
De la caldera activa parteixen quatre tubs d’impulsió i quatre de retorn corresponent a les quatre
plantes existents.

Imatge 2.2.6.3.1 Instal·lació Aigua

