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RESUM 

Aquest projecte és el resultat de l’assistència tècnica realitzada en la diagnosi energètica de la Secció 

d’Institut Turó d’en Baldiri, l’institut públic del municipi de Teià. Aquesta feina ha estat un encàrrec per part del 

departament d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya a la Universitat Politècnica de Catalunya, 

concretament a l’EPSEB com a part del projecte d’Estalvi i Eficiència Energètica (EiEE) que consisteix en realitzar 

la diagnosi i la millora dels equipaments públics que són propietat del Govern i que té com a objectiu la millora 

de la seva eficàcia i eficiència a nivell energètic i la reducció del seu impacte ambiental. 

 Per a la realització de la diagnosi d’aquest equipament públic seguirem una metodologia concreta per tal 

d’aconseguir els nostres objectius. Primerament caldrà posar-se amb contacte amb els interlocutors del centre 

per establir el personal que s’encarregui del centre i els responsables de les activitats vinculades al projecte 

d’EiEE o d’altres en els quals es pugui trobar inscrit l’institut. En segon lloc cal determinar els paràmetres 

ambientals que afecten l’institut, és a dir, les condicions meteorològiques que afecten l’emplaçament així com 

una sèrie d’indicadors que ens permetin comparar-lo tant amb les pròpies condicions de la seva situació 

(mitjançant les dades que ens proporcionen les estacions meteorològiques automàtiques de la Generalitat de 

Catalunya) com amb les condicions d’altres equipaments públics i veure si l’objecte del nostre estudi consumeix 

més o menys respecte als altres. Seguirem determinant les dades constructives de l’edifici per conèixer la 

tipologia constructiva del mateix i com aquesta pot tenir una influència major o menor en el comportament 

eficaç i eficient de l’edifici. L’anàlisi de les instal·lacions de l’edifici també serà un dels aspectes més importants a 

tenir en compte, ja que, conjuntament amb l’envolupant, seran els principals causants del consum energètic de 

l’edifici; això inclourà conèixer els sistemes d’electricitat, aigua, aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració, 

climatització i d’altres que composin el conjunt d’instal·lacions de l’edifici. Mitjançant el monitoratge constat que 

en té la Generalitat podrem fer un anàlisi profund dels consums de cadascuna de les instal·lacions durant els 

diferents períodes des que va instal·lar-se aquest sistema tant útil de presa de dades. També, i no essent menys 

important, ens caldrà conèixer les dades d’ús de l’edifici (tant del personal com de l’alumnat) per saber les 

pràctiques dels usuaris en relació a les pautes de consum de l’edifici, ja que és d’una importància cabdal de quina 

manera s’utilitza l’immoble per determinar més fàcilment on es concentra la demanda energètica. En relació als 

usuaris és important saber quina percepció de confort tenen en cadascuna de les estàncies de l’edifici, ja que 

d’aquesta manera podrem detectar quins locals tenen major o menor aïllament, millor percepció de la 

temperatura o la humitat i relacionar-ho amb els diferents indicadors que afecten cada estància, és a dir, 

relacionar-ho amb la incidència solar, l’època de l’any on es percep millor o pitjor sensació de benestar, localitzar 

els focus de calor o de fred i esbrinar on i perquè es produeixen. Per això utilitzarem tant les dades 

proporcionades pel monitoratge com les opinions dels usuaris, de manera que el contacte amb ells ha de ser 

constat mitjançant enquestes o d’altres mètodes, orals o escrits, que ens proporcionin tota la informació que 

sigui possible sobre la seva percepció en cada aula i en cada moment del dia. 

Finalment, amb totes les dades clares i ordenades, procedirem a fer una diagnosi del centre, detectant-

ne les seves deficiències en funció de tota la informació que hem recopilat anteriorment. S’haurà de fer una 

selecció de dades ja que probablement algunes estiguin desfasades o no es concordin del tot amb la realitat, 

agafant els paràmetres més representatius i que serveixin per a realitzar els indicadors que permetin la 

comparació amb les dades establertes per normativa. Mitjançant l’anàlisi de totes aquestes dades es faran unes 

propostes de millora dels sistemes i/o elements que requereixin una intervenció específica seguint els criteris 

establerts per la norma pel que fa als propis valors generals de compliment i afegint-ne de nous de caràcter 

energètic eficient i eficaç, per tal de no només millorar-ne el seu ús sinó també reduir el seu impacte ambiental. 

Els indicadors generats mitjançant les dades analitzades conformaran el procés de benchmarking, mitjançant el 

qual farem una comparació dels valors d’aquests indicadors respecte a d’altres edificis que també treballen amb 

aquests indicadors per veure’n la seva variància i per fer-ne una comparativa que ens permeti establir els valors 

que siguin acceptables o que, pel contrari, superin els paràmetres establerts i siguin un símptoma d’alguna 

deficiència més o menys important a resoldre. 

Els indicadors bàsics requerits per la Generalitat per a la comparativa amb altres edificis de caràcter 

públic servirà per a realitzar l’últim pas de l’assistència tècnica. Aquest consistirà en establir uns criteris 

relacionats amb els indicadors que serviran per a millorar i facilitar el procés de selecció i contractació de les 

empreses que, en un futur i si així ho considera oportú la Generalitat, s’encarregaran de projectar i executar les 

millores proposades en aquest document.  Aquest procés serveix per a millorar les pràctiques en la realització 

d’una feina mitjançant uns comparadors determinats que serviran per comprovar la eficàcia en l’execució de les 

tasques i com això afecta el producte final o el resultat de les mateixes. D’aquesta manera es fomenta la 

competitivitat dins del sector i s’exemplifiquen uns comportaments i unes línies d’actuació a seguir per garantir 

l’eficàcia d’un procés i la garantia d’èxit en la feina encarregada. En el cas de la nostra assistència resulta cabdal 

comptar amb una empresa que conegui tots els aspectes recopilats en la nostra assistència, ja siguin de caràcter 

constructiu o respecte als diferents sistemes o instal·lacions, per tal d’actuar de la millor manera possible i 

aconseguir que totes les deficiències que hem detectat tinguin la millor solució. La finalitat, doncs, és que la 

licitació del servei d’assistència tècnica que hem proporcionat serveixi per seleccionar empreses i professionals 

qualificades no només per a satisfer les necessitats del projecte, sinó que també participin activament en el 

progrés del projecte. L’actitud que, de manera oberta i sense reserves, ha de guiar a cadascun dels adjudicataris 

cercarà, a més a més de l’ interès econòmic, l’assoliment de l’excel·lència professional i el compliment del deure 

ètic en la preservació del medi ambient al qual se subordina el projecte. 
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1. GLOSSARI 

 

 Auditoria energètica: procés sistemàtic, independent i documentat per a l’obtenció de dades i la seva 

avaluació objectiva a una organització o a una part, amb el següent objectiu: obtenir un coneixement fiable 

de la demanda energètica, el consum energètic i el seu cost associat; identificar i caracteritzar els factors que 

afecten el consum d’energia, detectar i avaluar les oportunitats d’estalvi i diversificació d’energia i la seva 

repercussió en el cost energètic i de manteniment així com altres beneficis, costos associats i rendibilitat; 

realitzar un diagnòstic que dictamini l’estat energètic del centre i definir els defectes del mateix i, finalment, 

definir els potencials de millora, avaluant la millora energètica de les mateixes així com fer-ne una avaluació 

econòmica per poder analitzar els paràmetres financers que defineixen la viabilitat de la proposta de millora. 

 Càrrega interna: conjunt de sol·licitacions generades en l’interior de l’edifici, degudes, fonamentalment, a les 

aportacions d’energia dels ocupants, els equips elèctrics i la il·luminació. 

 Caudal de ventilació: volum d’aire que, en condicions normals s’aporta a un local per unitat de temps. 

 Certificació energètica: lletra que indica la classe d’eficiència energètica per un indicador determinat (per 

exemple, el consum energètic). La escala de la certificació energètica es construeix en baso al valor de 

l’indicador per a l’edifici de referència, el valor de l’indicador per a l’edifici objecte i la dispersió de l’indicador 

per a la població de referència. En edificis ous la escala comprèn, en ordre de major a menor eficiència, les 

qualificacions o classes A, B, C, D i E, que s’estenen fins a les qualificacions F i G per a edificis existents. 

 Consum energètic: és l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica dels serveis de calefacció, 

refrigeració, ACS i, en edificis d’ús diferent al residencial privat, d’il·luminació, de l’edifici, tenint en compte la 

eficiència dels sistemes emprats.  En el context del Document Bàsic d’Estalvi Energètic (DB – HE) s’expressa 

en termes d’energia primària i en les unitats kW · h/m2 · any, considerada la superfície útil dels espais 

habitables de l’edifici. 

 Demanda energètica: energia útil necessària que haurien de proporcionar els sistemes tècnics per a 

mantenir, a l’interior de l’edifici, unes condicions definides reglamentàriament en funció de l’ús de l’edifici 

(perfil d’ús) i de la zona climàtica en la qual s’ubiqui (clima de referència). Es pot dividir entre demanda 

energètica de calefacció, de refrigeració, d’aigua calenta sanitària (ACS) i d’il·luminació, i s’expressa com el 

consum energètic, en les unitats kW · h/m2 · any, considerada la superfície útil dels espais habitables de 

l’edifici. 

 Energia primària: energia subministrada a l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables, que no ha 

sofert cap procés previ de conversió o transformació. És l’energia continguda als combustibles i altres fonts 

d’energia i inclou l’energia necessària per a generar l’energia final consumida, incloent les pèrdues per 

transport fins a l’edifici, el seu emmagatzemen, etc. 

 Envoltant tèrmica de l’edifici: conjunt de tancaments que delimiten els espais habitables amb l’aire exterior, 

el terreny o un altre edifici, i totes les particions interiors que delimiten els espais habitables amb els espais 

no habitables en contacte amb l’ambient exterior. L’envolupant tèrmica podrà incorporar, a criteri del 

projectista, espais no habitables adjacents a espais habitables. 

 Espai habitable: espai format per un o varis recintes habitables contigus amb el mateix ús i condicions 

tèrmiques equivalents agrupats a efectes de càlcul de la demanda energètica. En funció de la densitat de les 

fonts internes, els espais habitables es classifiquen en espais habitables de molt alta, alta, mitjana o baixa 

càrrega interna. 

 Graus – dia: mètode de càlcul per a l’avaluació de la càrrega de calefacció o refrigeració en relació a la 

temperatura exterior enregistrada al llarg del dia, sempre que sigui inferior a la temperatura base. Es pot dia 

que un grau – dia de calefacció equival a un grau per sota de la temperatura base definida durant un temps 

de 24 hores. De la mateixa manera, els graus – dia de refrigeració representen la mitjana de les diferències 

entre una temperatura base i la temperatura exterior registrada al llarg del dia, sempre que sigui superior a 

la temperatura base. D’aquesta manera, un grau – dia de refrigeració equival a un grau per sobre d’una 

temperatura base definida durant un temps de 24 hores. 

 Il·luminància: quocient del flux lluminós dΦ incident sobre un element de la superfície que conté el punt, per 

l’àrea dA d’aquest element, essent la unitat de mesura el lux. 

 Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em): valor per sota del qual no ha de descendir la il·luminància 

mitjana en l’àrea especificada. És la il·luminància mitjana en el període en el que ha de realitzar-se el 

manteniment i s’expressa en lux (lx). 

 Índex de rendiment de color (RA): efecte d’una llumenera sobre l’aspecte cromàtic dels objectes que il·lumina 

per comparació amb el seu aspecte sota una llumenera de referència. La forma en què la llum d’una làmpada 

reprodueix els colors dels objectes il·luminats es denomina índex de rendiment de color. El color que 

representa un objecte depèn de la distribució de l’energia espectral de la llum amb què està il·luminant i de 

les característiques reflexives selectives de l’objecte en qüestió. 

 Instal·lació solar tèrmica: conjunt de components encarregats de realitzar les funcions de captar la radiació 

solar incident mitjançant captadors solars tèrmics, transformar-la directament en energia tèrmica útil 

escalfant un líquid, transportant la energia tèrmica captada al sistema d’intercanvi o d’acumulació a través 

d’un circuit hidràulic mitjançant circulació natural per termosifó o circulació forçada per bomba, transferir 

l’energia tèrmica captada des del circuit de captadors al circuit de consum mitjançant un intercanviador, 

emmagatzemar aquesta energia tèrmica de forma eficient, ja sigui el mateix líquid de treball dels captadors o 

bé transferir-la a un altre, per finalment poder utilitzar-la de forma directa als punts de consum. Mitjançant 

un sistema de control i regulació ens assegurarem que la instal·lació funcioni correctament per proporcionar 
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la màxima energia solar tèrmica possible i protegir-la enfront a sobre escalfaments, congelacions, etc. El 

sistema es complementa amb un sistema auxiliar de suport. 

 Irradiació solar: energia incident per unitat de superfície sobre un pla donat, obtinguda per integració de la 

incidència solar durant un interval de temps donat, normalment una hora o un dia. S’expressa en kWh/m2. 

 Obertura de ventilació: forat practicat a un dels elements constructius que delimiten un local per a permetre 

la transferència d’aire entre el mateix i un altre local adossat o l’exterior. 

 Perfil d’ús: descripció hora a hora, per a un any tipus, de les càrregues internes (càrrega sensible per 

ocupació, càrrega latent per ocupació, equips, il·luminació i ventilació) i temperatures de consigna (alta i 

baixa) d’un espai habitable. Està determinat per l’ús de l’espai habitable, el seu nivell de càrregues internes i 

el seu període d’utilització. 

 Període d’utilització: temps característic d’utilització d’un espai habitable o de l’edifici. A efectes de la 

definició de perfils d’ús, s’estableixen períodes d’ús tipus de 8h, 12h, 16h i 24h. Per a edificis d’ús residencial 

privat s’estableix un període d’utilització de 24 h. També pot anomenar-se intensitat d’ús. 

 Pont tèrmics: zona de l’envolupant tèrmica en la que s’evidencia una variació de la uniformitat de la 

construcció, ja sigui per un canvi de gruix del tancament o dels materials emprats, per la penetració completa 

o parcial d’elements constructius amb diferent conductivitat, per la diferència entre l’àrea externa i interna 

de l’element, etc, que impliquen una minoració de la resistència tèrmica respecte de la resta del tancament. 

Els ponts tèrmics també són parts sensibles dels edificis on augmenta la probabilitat de producció de 

condensacions. Els ponts tèrmics més comuns són: 

o Ponts tèrmics integrats als tancaments: 

 Pilars integrats als tancaments de les façanes; 

 Contorns de forats i claraboies; 

 Caixes de persianes; 

 Altres ponts tèrmics integrats. 

o Ponts tèrmics formats per trobada de tancaments: 

 Cantells de forjat en les façanes; 

 Unions de cobertes amb les façanes; 

 Cobertes amb ampit; 

 Cobertes sense ampit; 

 Unions de façana amb tancaments en contacte amb el terreny; 

 Unió de façana amb llosa o solera; 

 Unió de façana amb llosa o solera; 

 Unió de façana amb mur enterrat o pantalla. 

o Cantonades o trobades de façanes que, depenent de la seva posició amb l’exterior, es 

subdivideixen en: 

 Cantonades entrants; 

 Cantonades sortints. 

o Trobades de voladissos amb façanes; 

o Trobades d’envans interiors amb tancaments exteriors. 

 Recinte habitable: recinte interior destinat a l’ús de persones la densitat d’ocupació i el temps d’estància de 

les quals exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat adequades. Es consideren recintes 

habitables els següents: 

o Habitacions i estàncies (dormitoris, menjadors, biblioteques, salons, etc) en edificis residencials; 

o Aules, biblioteques, despatxos, en edificis d’ús docent; 

o Quiròfans, habitacions, sales d’espera, en edificis d’ús sanitari; 

o Oficines, despatxos, sales de reunió, en edificis d’ús administratiu; 

o Cuines, banys, lavabos, passadissos i distribuïdors, en edificis de qualsevol ús; 

o Zones comuns de circulació en l’interior dels edificis; 

o  Qualsevol altre amb un ús assimilable als anteriors. 

 Recinte no habitable: recinte interior no destinat a l’ús permanent de persones o la ocupació dels quals pot 

ser ocasional o excepcional i per ser baix el temps d’estància només exigeix unes condicions de salubritat 

adequades. En aquesta categoria s’inclouen explícitament com a no habitables els garatges, trasters, les 

càmeres tècniques i golfes no condicionades, i les seves zones comuns. 

 Transmitància tèrmica: flux de calor, en règim estacionari, per a una àrea i diferència de temperatura 

unitàries dels mitjans situats a cada costat de l’element considerat. 

 Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació (VEEI): valor que mesura la eficiència energètica d’una 

instal·lació d’il·luminació d’una zona d’activitat diferenciada, la unitat de mesura de la qual és el W/m2 per 

cada 100 lux. 

 Zona climàtica: zona per la qual es defineixes unes sol·licitacions exteriors comunes a efectes de càlcul de la 

demanda energètica. S’identifica mitjançant una lletra, corresponent a la severitat climàtica de l’ hivern, i un 

número, corresponent a la severitat climàtica de l’estiu. 
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2. INTRODUCCIÓ 

Des de fa ja uns anys el sector de la construcció s’ha dedicat a millorar molts dels seus aspectes 

fonamentals, com poden ser la millora dels sistemes i els equips, el confort, millorar-ne la seva vida útil, etc. Ara 

bé, tot això també ha comportat un alt consum energètic que ha anat en detriment del medi ambient, com és 

l’augment en les emissions de gasos hivernacle, la falta de consciència de l’estalvi energètic dels usuaris o 

simplement la falta d’informació pel que fa a aspectes bàsics com són el reciclatge i una sèrie de pautes que 

tothom pot seguir i que provocarien un descens important en el consum d’energia en el nostre dia a dia. 

Una de les fites més importants actualment dins del sector de la construcció és  conscienciar i reforçar el 

compromís de la societat sobre la necessitat de cuidar el medi ambient i com els edificis en poden tenir un paper 

fonamental. Per això s’ha d’actuar, en primer lloc, establint una normativa i unes directrius d’obligat compliment 

per als edificis de nova construcció, ja que tant a Espanya (en menor mesura degut a la crisi actual) com a molts 

altres països (sobretot els emergents) la violació dels paràmetres establerts dins les mateixes impliquen ser 

sancionats i multats les vegades que faci falta, però si l’empresa sancionada funciona i té diners per pagar-ho se 

seguirà actuant amb mals hàbits i contribuint a que el problema persisteixi.  En segon lloc, i el més important, és 

crear una eina eficaç per tal de poder intervenir els edificis actuals, ja que molts dels edificis del parc construït 

tenen una antiguitat de l’ordre de 30 anys o més i pertanyen al període en què la construcció anava esbojarrada i 

no es tenia en cap mena de consideració aspectes bàsics com l’aïllament (del caire que sigui), un disseny de les 

instal·lacions d’acord amb les necessitats reals de l’edifici o la contribució amb el medi al que es trobava. Per 

tant, seria recomanable, per exemple, i com ja s’està fent però per desgràcia amb poqueta eficàcia, realitzar la 

ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis) per tal fer una valoració i un control periòdic de l’estat d’un edifici d’habitatges 

per tal de verificar el deure que tenen propietaris i usuaris de conservar i fer un correcte manteniment dels 

immobles, o també els diferents projectes impulsats per la Generalitat en matèria d’eficiència energètica dels 

equipaments públics, que per sort està agafant molta força aquests darrers anys. 

Ja a títol personal vaig escollir el DAC en Impacte Ambiental de l’Edificació i Rehabilitació Energètica 

perquè m’interessava molt les noves polítiques i les noves eines que, des de tot el món, s’estaven creant, 

innovant i especialitzant per tal de crear edificis amb una demanda energètica casi nul·la i un impacte ambiental 

de les mateixes característiques. Fascinat per com podia fer-se tal cosa vaig decidir accedir a aquesta branca de 

l’edificació per tal d’aprendre el màxim possible sobre les avaluacions energètiques, el món de la eficiència 

energètica i valorar per mi mateix si realment les diferents propostes de millora i les intervencions que s’anaven 

executant suposaven un estalvi energètic considerable o, si pel contrari, no sortia tant a compte. Per a sorpresa 

meva, durant els mesos que van durar les tres assignatures del DAC vaig anar aprenent la importància en la 

projecció de l’envolupant de l’edifici així com un correcte disseny i càlcul de les instal·lacions, ja que són els dos 

aspectes més importants i més sensibles a l’hora d’estalviar energia. 

Per aquestes raons, i perquè el meu interès en la matèria ja era evident, vaig decidir realitzar el meu 

projecte sobre el tema de la rehabilitació energètica. A part de tot l’esmentat anteriorment, també crec que la 

satisfacció personal de realitzar un projecte no només pensant en la utilitat i l’ús de l’edifici sinó en com pot 

aquest pot contribuir alhora a la millora global del medi ambient és una meta i un objectiu que em motiva de 

manera molt més especial. Al no trobar un edifici que complís els requisits que exigeix un Treball Final de Grau 

pel que fa al meu tema, vaig recórrer a les professors Montserrat Bosch i Inma Cantalapiedra en busca d’ajuda i 

consell. Va ser llavors quan em van proposar d’intervenir en aquest ambiciós projecte de la Generalitat, que com 

hem esmentat, consistia en realitzar una auditoria energètica d’un edifici públic, concretament un institut públic 

de la localitat de Teià. Tenint en compte que al DAC ja havia realitzar la rehabilitació energètica d’una escola 

pública de Sant Boi de Llobregat i que vaig trobar una de les activitats més entretingudes i amb les quals més vaig 

gaudir de tota la carrera, la proposició em va interessar des del primer moment i sense dubtar-ho em vaig unir al 

grup de 4 alumnes que realitzem l’assistència tècnica de diferents edificis a encàrrec de la Generalitat. 

Una de les motivacions principals per les quals vaig acceptar la proposta va ser les circumstàncies de 

l’edifici sobre el qual em tocaria treballar. Els antecedents eren ja de per sí clarificadors sobre el problema ja que 

se’ns va explicar que hauria de fer el diagnòstic d’un institut públic el projecte del qual datava de 2006. Per 

aquesta raó em va interessar molt el saber com podia ser que un edifici tant nou necessités una auditoria 

energètica i com podia ser que, tenint la tecnologia que tenim avui en dia, la metodologia i les solucions 

constructives tan avançades, aquest edifici necessités una intervenció degut al seu alt consum energètic. A més a 

més l’institut objecte d’aquest projecte està situat a Teià, una localitat amb una climatologia bastant favorable i, 

en principi, sense canvis higrotèrmics molt significatius.  

L’altra motivació és la d’ajudar de manera significativa a la millora de la eficiència energètica no només 

de l’edifici, sinó contribuir a la millora en la manera d’actuar dels seus usuaris, ja siguin alumnes, professors o 

encarregats de manteniment del centre. Crec que és imprescindible conscienciar-los de la importància dels 

patrons bàsics de comportament de l’estalvi energètic ja que d’aquesta manera traslladaran els seus hàbits a 

casa seva, de manera que no només sabran com actuar a l’institut sinó que traslladaran aquesta manera de 

pensar a casa seva, fent que sigui una vivenda més eficient i, poc a poc, anar canviant entre tots la mentalitat 

col·lectiva per assolir els objectius d’eficiència que són tant necessaris avui dia. 

 

  



ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA DIAGNOSI ENERGÈTICA DE LA SECCIÓ D’INSTITUT TURÓ D’EN BALDIRI   JOSEP MITATS CARMONA 

9 
 

3. FASE 0: PRE-DIAGNÒSTIC  

Aquesta primera fase és prèvia a tot el procés té com és d’avaluació i s’orienta a descobrir les disfuncions 

energètiques presents a l’edifici. Consisteix a establir una primera presa de contacte amb l’edifici a auditar i 

detectar, d’aquesta manera, els punts crítics pel que fa a aspectes higrotèrmics i relacionats amb la pell de 

l’edifici, els punts crítics de consum relacionat amb les instal·lacions, els defectes constructius producte d’un mal 

plantejament o d’una mala execució o els mals hàbits dels usuaris. Per aquesta raó és important agafar 

informació sobre els equips consumidors existents, els mètodes de treball, els protocols d’actuació, el 

manteniment que se’n fa dels mateixos, les dades dels consums energètics (ja siguin elèctrics, combustibles i 

altres energies alternatives) i qualsevol aspecte que condicioni el comportament energètic de l’edifici. Mitjançant 

tot aquest recull de dades es procedirà a fer un primer diagnòstic sobre els principals defectes de l’edifici per tal 

d’establir les el destí de les futures línies d’actuació i les propostes de millora per tal de posar remei a tots 

aquests defectes i assegurar-nos que l’edifici té un comportament energètic eficient i eficaç. Entre d’altres, els 

principals beneficis que proporciona una pre-diagnosi són els següents: 

 Conscienciació del consum energètic, tant del seu cost com de la seva distribució. Moltes vegades s’assumeix 

el cost com una partida més sense valorar-ne la repercussió i les possibilitats de millora. Mitjançant el 

diagnòstic previ podrem valorar des d’un principi si el consum de l’edifici objecte de l’auditoria energètica 

està dins d’un rang adequat en relació a altres edificis de característiques semblants (constructius i d’ús). 

 Recollida d’algunes dades que el propi consumidor desconeixia. És bastant comú que l’usuari de l’edifici 

auditat no conegui del tot el funcionament de les seves instal·lacions o les pautes d’ús sobre les mateixes i 

com fer-ne un manteniment adequat, sobretot els conserges o els encarregats de manteniment sense una 

formació especialitzada. És comú que el propi usuari no sigui conscient que el seu comportament pot ser un 

dels causants d’un excés de consum energètic i la pre-diagnosi ens serveix per determinar fins a quin punt dit 

usuari és un dels factors essencials en aquest consum excessiu o pel contrari les instal·lacions estan sobre 

dimensionades o mal projectades, cosa que facilitarà donar major o menor prioritat a una mesura o altra. 

 Establiment de les línies d’actuació. Algunes millores seran fàcilment trobades gràcies a aquesta primera fase 

però de ben segur que les més complicades o les que requereixin una atenció especial seran més fàcils de 

detectar si abans de començar hem establert una metodologia adequada a l’edifici i als que en fan ús. 

Aquest escenari requereix disposar d’una informació suficient per poder identificar la tendència del 

consum de recursos i els factors que s’intueix que poden condicionar aquestes tendències i, segons el nivell de 

detall de la informació que es tingui, per poder identificar aquestes línies d’actuació més específiques que es 

puguin desenvolupar durant el procés de l’auditoria.  

Per tal d’identificar i separar de forma clara i concisa els diferents àmbits sobre els quals treballarem 

durant la diagnosi energètica de l’edifici procedirem a fer el recull de les primeres observacions realitzades en la 

primera visita separant les nostres primeres impressions segons si es tracta d’instal·lacions, els equips, 

l’envolupant de l’edifici o els consums energètics. Enumerarem els defectes principals trobats per tal de fer una 

primera diagnosi dels principals problemes detectats a l’edifici. 

 Envoltant: en la primera visita s’han detectat problemes d’humitat que poden tenir diferents causes. En 

primer lloc s’hauran d’analitzar les capes que forment l’envolupant de l’edifici per determinar l’existència de 

ponts tèrmics i comptabilitzar la transmitància de les parets ja que probablement la falta d’una correcta 

ventilació o la humitat pròpia del terreny fan que apareguin patologies derivades de la humitat, ens trobem 

que es tracta un aïllament insuficient o inadequat o d’altres. Hem detectat que algunes parets dels pisos 

inferiors (els quals estan en contacte directe amb el terreny) presenten humitats per capil·laritat causades 

per l’absorció d’aigua del terreny per part del mur de contenció. De la mateixa manera hem trobat humitats 

de condensació en algunes finestres (sobretot al finestral de la planta tercera que dóna il·luminació natural al 

passadís principal de l’edifici) que pot estar causat per la diferència de temperatura i humitat entre l’interior i 

l’exterior entre altres coses per la falta de ventilació o d’un sistema de climatització inadequat. 

  

 

  

Figura 3.1 Humitat per capil·laritat i humitat per 

condensació al finestral del tercer pis i als envans 

que delimiten la sala de professors i d’altres 

departaments. L’absència d’un sistema de 

ventilació (ja sigui natural o mecànica) fa que els 

materials de revestiment o els acabats dels envans 

o les parets interiors es vegin malmeses i que els 

marcs de les portes (que són de fusta) vagin 

deteriorant-se de manera progressiva. La falta d’un 

dimensionat adequat dels marcs al finestral és molt 

probable que creï un pont tèrmic a resoldre. 
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 Instal·lacions: un cop vam anar a fer el primer cop d’ull a les instal·lacions existents, i gràcies a la 

col·laboració d’en Julio, el tècnic municipal de manteniment (treballa per l’empresa FCC, és un dels 

encarregats del manteniment dels equipaments públics al municipi de Teià i voltants) hem detectat diversos 

problemes en les instal·lacions del centre. En primer lloc (tot i que ja està arreglat la solució no és la més 

adequada ni la més eficient energèticament) el sistema de calefacció de l’edifici era inexistent a la tercera 

planta ja que durant l’execució es van oblidar de posar les electrovàlvules que regulaven el flux d’aigua 

calenta o freda en funció del confort de l’usuari. Per aquesta raó es van instal·lar unes electrovàlvules que 

serveixen per al conjunt del tercer pis però que no controlen cada local o estància del mateix per separat, de 

manera que en una aula pot ser que, per les raons que sigui, la percepció de calor sigui inferior i en una altra 

superior, així que el confort mai serà l’adient per a tots els usuaris. Als altres pisos s’ha diferenciat un circuit 

per la façana nord i un altre per la façana sud de manera que almenys es pugui diferenciar el sector de 

l’edifici on previsiblement farà més fred del que farà més calor.  

En segon lloc, i no menys important, és que el sistema d’energia solar tèrmica, del qual no se n’ha fet ni 

tan sols la posada en marxa. En la línia d’altres centres educatius o edificis públics, donat que la Unió 

Europea dóna una subvenció als edificis equipats amb aquest sistema moltes vegades simplement és una 

excusa per estalviar-se diners a l’hora d’executar l’obra i mai se’n fa ús. En aquest cas mai va posar-se en 

funcionament ja que hi havia una avaria que mai va resoldre’s relacionada amb els termòstats i les bombes 

del sistema. Al centre hi trobem una s’ala d’acumulació amb dos acumuladors de gran capacitat (1.000 L 

cadascun) que pràcticament és inaccessible i que, ne cas d’avaria (com és el cas) és impossible desplaçar-se 

per l’interior del local i encara menys retirar algun dels acumuladors a no ser que es tiri a terra la paret 

d’entrada ja que sinó operar amb un equip de tals dimensions i pes és irrisori. Per altra banda, donat que de 

les dues calderes de les quals disposa el centre la menor és l’encarregada de donar calefacció al gimnàs i a la 

producció d’ACS és curiós saber que aquesta darrera està pràcticament sempre apagada ja que el cost era 

contraproduent en relació a l’ús que se’n feia. És a dir, com que la demanda d’ACS del centre era tan petita i 

encendre la caldera (amb el seu cost en combustible i electricitat) era massa costós, l’institut va optar per no 

encendre-la, de manera que els nois no es dutxen a l’escola sinó a casa, encara que hagin fet esport durant el 

dia. També resulta incomprensible que un dels circuits de calefacció el tingui una caldera i tota la resta de 

circuits estiguin alimentats per una altra, quan el més lògic seria que tota la calefacció estigués distribuïda en 

diferents circuits però tots provinents de la mateixa caldera. No cal discutir llavors que encendre la calefacció 

del gimnàs també pot ser contraproduent donat la força i el combustible necessari durant l’arrencada de la 

caldera però això s’hauria de calcular amb deteniment per veure fins a quin punt surt a compte o no tenir 

calefacció en un gimnàs quan els alumnes estan realitzant esport tota l’estona. 

Finalment dir que el tema de la electricitat sembla estar ben dimensionat tot i que quan s’observen les 

factures es veu un consum estranyament superior al qual calia esperar tenint en compte els equipaments i 

als elements que formen la instal·lació d’electricitat i força així com de l’enllumenat de l’edifici. S’ha detectat 

que en molts punts la llum està oberta tot i disposar d’una quantitat més que raonable de llum natural 

(sobretot als passadissos de totes les plantes i en zones comuns) de manera que s’hauria de sectoritzar el 

circuit d’il·luminació per garantir-ne un ús eficaç i eficient i energèticament viable. També s’ha observat que 

els aparelles de la cuina amb més potència (nevera i congelador) estan permanentment encesos quan el 

servei de cuina només ve els dos dies que l’alumnat menja a l’escola (dilluns i dimarts) i es tracta d’un servei 

de càtering que porta el menjar poc abans per preparar-lo i no l’emmagatzema durant dies a la cuina sinó 

que el porten el mateix dia unes dues hores abans de servir-lo. D’aquesta manera resultaria adient 

desconnectar-los almenys uns dies (o aquell interval de dies que no se’n fa ús) ja que de ben segur que el 

motor d’arrencada, tot i necessitar força per posar-se en funcionament, ens garantiria una baixada 

significativa en el consum elèctric. D’aquesta manera, i tot i que només és una diagnosi prèvia, seria 

interessant reduir la contractació elèctrica o fer-la més adient al tipus d’ús que en fan els usuaris ja que sol 

passar que en molts edificis de pública concurrència (i sobretot els que tenen uns horaris determinats) o 

d’oficines mantenen molts equips connectats tot i no fer-ne ús durant la majoria del dia, de manera que 

instruint l’usuari sobre unes pautes d’ús adequades permetria reduir la potència contractada (així no 

sobrepassem el límit del contracte elèctric) i minimitzar la petjada ecològica de l’edifici així com el cost del 

seu consum energètic. 

 

 
Figura 3.2 Dipòsits acumuladors i diferents accessoris que formen el sistema d’energia solar tèrmica, tot i 

que mai se n’ha fet ús. Com podem observar el local és pràcticament inaccessible per al manteniment 
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 Gestió, ús i manteniment: aquest és un dels aspectes més desconeguts però que tenen la mateixa 

importància i incidència que la resta per tal de rebaixar el consum energètic d’un edifici. És obvi que els 

equipaments i les instal·lacions han d’estar en unes condicions adequades però al cap i a la fi qui en farà ús 

serà l’usuari, que moltes vegades no és conscient que la seva gestió dels mateixos resulta cabdal per a que 

aquesta tingui una durabilitat correcta o no se’n faci un ús excessiu que comporti un recàrrec econòmic 

indecent. En primer lloc s’ha detectat que el centre té moltes llums obertes en zones on el personal a dures 

penes transita o en zones on realment no és necessari donat que la llum natural ja alimenta perfectament les 

necessitats de la estància concreta. Això té dues causes: la primera és que pot tractar-se d’un sobre 

dimensionament de les llumeneres en algunes zones (sobretot zones comuns) o aules determinades; per 

altra banda, l’usuari encén molts cops una llum i s’oblida d’apagar-la, ja sigui perquè té pressa o perquè no té 

consciencia de l’abast que té la seva acció en el cost de la factura de la llum i no en dóna massa importància. 

Per aquesta raó és essencial fer un pla de gestió i conscienciació tant al personal del centre (docent i de 

neteja) com als alumnes i al personal de manteniment intern del centre (conserges i d’altres encarregats del 

manteniment general) sobre com afecta el seu comportament tant econòmicament com 

mediambientalment. També resultaria molt útil fer-los arribar una guia amb unes pautes d’ús correctes i 

adequades per tal que, poc a poc, tots vagin acostumant-se a canviar segons quines actituds que no són 

suficientment respectuoses amb les instal·lacions i, consegüentment, amb la eficiència energètica de l’edifici 

i en major grau amb el medi ambient, i en fer petits gestos que, tot i que semblen en cada cas particular molt 

insignificants, en el seu conjunt tindran un impacte molt positiu. 

Per altra banda també hem observat uns patrons d’ús del sistema de calefacció molt malbaratadors. 

Durant les primeres visites, realitzades en la seva majoria durant dies amb les condicions ambientals 

agradables (càlids, sense núvols és a dir amb molta incidència solar i amb una sensació de confort agradable) 

s’ha pogut observar que la calefacció estava encesa i, tot i que no funcionava a molta potència, implicava que 

els radiadors treballessin i estiguessin calents quan, sense exagerar, hi havia personal i alumnes queixant-se 

de la calor, sobretot en aules i sales orientades a sud – sud-oest. Donat que aquesta percepció no és la 

mateixa per a tots els usuaris del centre segurament optarem, en un futur i si fos necessari, establir uns 

paràmetres generals de confort de l’usuari mitjançant enquestes o d’altres mètodes de qüestionari per saber 

quins són els ideals de confort d’aquests usuaris o també detectar en quines aules senten la major variació 

entre calor i fred i, per tant, quines seran les que necessiten major atenció a l’hora de ser avaluades i 

diagnosticades. Per altra banda seria necessari establir unes consignes de calefacció ja que el conserge és el 

primer en arribar al centre i encendre el sistema de calefacció i, com és natural, no sap com funciona una 

caldera ni tot el sistema de calefacció. Per aquesta raó seria bo formar mínimament el personal de 

manteniment intern del centre (ens referim al personal de manteniment propi del centre, no els tècnics 

municipals especialitzats que regularment venen a fer comprovacions i revisions de les instal·lacions) de 

manera que sàpiguen com fer correctament algunes comprovacions o tasques bàsiques com la purga del 

sistema, saber a quina temperatura hauran de funcionar les calderes per no fer-les treballar excessivament, 

etc. Seguint sobre aquesta qüestió potser també seria important establir uns paràmetres de funcionament 

de les calderes en funció de l’horari del centre ja que d’aquesta manera els equips de producció de calor no 

treballaran més que l’ estrictament necessari. 

Finalment l’edifici, en una primera impressió,  no consta d’un manteniment adequat. Aquest hauria de 

tenir com a objectiu el conjunt d’activitats destinades a conservar l’edifici o les parts que el componen i així 

garantir, amb una fiabilitat adequada, el compliment de les exigències establertes però en el cas de l’institut 

no disposa (o almenys el personal del centre no sap on està) el manual d’instruccions que contempla tots els 

passo que han de seguir el usuaris quan es realitzin obres de manteniment de l’edifici, de manera que la 

responsabilitat sobre aquestes tasques passa a estar en mans de l’usuari. Aquest l’hauria de lliurar el 

projectista al promotor, el qual hauria d’establir un pla de manteniment que l’haurà de dur a terme un tècnic 

competent, i no pas un encarregat de manteniment sense formació com sembla que és el cas del centre. No 

és que se l’hi hagi imposat cap feina especialitzada però sembla que si els encarregats del manteniment del 

centre no se’n preocupen una mica ningú ho fa.  

Cada instal·lació té unes operacions de manteniment determinades que s’han de complir per normativa i 

per sentit comú i moltes d’elles no les pot realitzar el personal del centre però observant les fitxes de 

manteniment que s’han pogut recuperar hi ha instal·lacions que no es revisen des de fa 5 anys, cosa que a 

més de perillosa és un incompliment en les normatives de manteniment especificades al Codi Tècnic de 

l’Edificació. El cas més significatiu seria el de les plaques solars, que venen regulades segons el Document 

Bàsic HE – 4 del CTE i que en el nostre cas, pel que hem pogut saber i analitzarem més tard, no s’han posat 

mai en funcionament. El més significatiu de tot és que l’accessibilitat per al seu manteniment (en cas que es 

facin funcionar, que ara per ara sembla improbable) és pràcticament nul·la ja que, per començar, s’ha 

d’accedir primer al porxo de la cuina i el menjador per, seguidament, anar caminant fins a l’edifici principal i 

allà ens trobem unes escales metàl·liques amb proteccions circulars també metàl·liques al seu voltant (reben 

el nom d’escales gat, la forma general és la d’una escala dins unes abraçadores metàl·liques cada mig metre 

aproximadament que serveixen com a protecció enfront les caigudes) . Per si fos poc aquestes escales tenen, 

en el seu inici,  unes cadenes per impedir-ne el pas i el cadenat del qual ningú en té les claus i fins i tot no 

saben ni qui va posar-lo, de manera que resulta impossible accedir-hi si no es trenquen les cadenes i es 

projecta una manera més fàcil i segura d’accedir a la coberta de l’edifici principal. Per aquesta raó, i a mode 

de diagnosi prèvia, seria molt necessari establir unes pautes de manteniment d’obligat compliment que 

pugui realitzar el personal del centre i després fer un pla d’acció de manteniment conjuntament amb 

l’empresa externa que treballa per l’Administració i que s’encarrega del manteniment especialitzat d’aquest 

edifici públic (es tracta de FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, empresa especialitzada en serveis 

ciutadans). Aquest darrer agent és imprescindible per garantir que el manteniment està actualitzat i el fan 

tècnics especialitzats de manera que no es puguin repetir situacions com les anteriorment esmentades.   
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4. AIXECAMENT DE DADES 

4.1 GENERALITATS 

En aquest apartat procedirem a definir els paràmetres bàsics de l’edifici. D’aquesta manera intentarem 

donar una primera imatge del mateix i saber aspectes generals com on s’ubica i de quina manera, així com la 

seva relació amb l’entorn. Aquests paràmetres ens serviran per presentar l’edifici i conèixer els trets principals 

del mateix. 

 4.1.1 PRESENTACIÓ DE L’EDIFICI 

 L’edifici és l’institut públic de Teià, la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri, destinat a la activitat docent 

únicament per a nois i noies en l’etapa d’Educació Secundaria Obligatòria (E.S.O). L’edifici es troba al municipi de 

Teià, a la comarca del Maresme, dins de la província de Barcelona. Es troba dins d’una parcel·la cedida per part 

de l’Ajuntament de Teià, la qual limita al nord-oest amb el carrer Torrent de Sant Berger, al sud-est amb el carrer 

Charles Darwin i al sud-oest amb el carrer Joan Jacques Cousteau. 

  

El solar, en el context urbà, 

es troba situat a l’entrada de 

la urbanització de Sant 

Berger, al nord-oest del 

municipi de Teià. Té una 

superfície de 12.000 m2 i té 

una forma molt irregular, 

aproximadament triangular, 

determinat per la topografia 

i el traçat dels vials de la 

urbanització.  

El solar té una forta pendent 

cap al sud-oest, sobre tot en 

la seva part alta i que 

disminueix en la part baixa. 

Anteriorment no existia cap 

edificació. La part alta està 

completament ocupada per 

l’arbrat natural, bàsicament pi 

mediterrani; l’edifici es situa a 

la part baixa on a partir d’una 

certa cota de nivell les visuals 

dominen el paisatge en el 

sentit sud, sud-oest i oest. 

Com podem veure al plànol 

d’emplaçament, hi ha una 

edificació no construïda (color 

gris) corresponent a la fase 2 

del projecte però per raons 

econòmiques i de necessitat 

es va optar per no realitzar-la.  

  

Figures 4.1.1 i 4.1.2 Situació de l’institut S.I. Turó d’en Baldiri dins el municipi de Teià 

Figura 4.1.3 Situació ampliada de l’institut S.I. Turó d’en Baldiri dins del solar 

Figura 4.1.4 Emplaçament de l’institut S.I. Turó d’en Baldiri 
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Pel que fa a les característiques generals urbanístiques, aquests són els aspectes generals que defineixen 

l’edifici en relació a l’espai que ocupa dins la parcel·la: 

DESCRIPCIÓ DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DE LA PARCEL·LA 

Superfície total de la parcel·la (m2) 12.000,00 m2 

Superfície total construïda (m2) 3.338,00 m2 

Superfície total útil (m2) 2.837,20 m2 

Ocupació (m2) 0,13947 % 

Volum edificat computable (m3) 11.143,68 m3 

 

 

 A continuació exposarem les condicions bàsiques d’habitabilitat així com les higiènic – sanitàries de 

l’edifici, aspecte important ja que es tracta d’un edifici públic i amb molta concurrència i on tant alumnes com 

professors han de tenir unes condicions d’higiene correctes. 

- Superfície útil:   2.601,27 m2 

- Volum real:   10.245,73 m3 

- Alçada lliure:   3,85 m al gimnàs (P0), 2,90 m en zones de pas i 2,50 m a les aules 

    2,90 m en zones de pas i 2,50 m a les aules* (P1) 

    2,90 m en zones de pas i 2,50 m a les aules* (P2) 

    2,90 m en zones de pas i 2,50 m a les aules* (P3) 

*Cal remarcar que en sentit longitudinal de l’escola, tocant a la façana principal (sud-oest) hi ha un espai 

lliure que travessa les tres plantes superiors, deixant un buit corresponent a l’alçada d’aquestes tres 

plantes i que separa 1,20 m els passadissos de la façana, facilitant l’entrada de llum natural pel lucernari 

que es troba a tota la façana principal de la quarta planta. 

- Subministrament d’aigua: Aigua potable mitjançant escomesa a la xarxa pública d’aigües  

- Punts de consum  P0 → 1 Lavabo (2 aixetes i un inodor) per a ús del professorat 

         1 Lavabo (2 aixetes i 3 inodors) per a ús dels alumnes (nois) 

         1 Lavabo (2 aixetes i 4 inodors) per a ús dels alumnes (noies) 

         1 sala d’acumuladors (2 preses) 

         1 Vestuari (2 aixetes, 8 dutxes i 4 inodors) per a ús dels alumnes 

         1 Vestuari (2 aixetes, 8 dutxes i 4 inodors) per a ús dels alumnes 

 

P1 → 1 Rentaplats (1 presa) per a ús de la cuina 

         1 Pica (2 preses) per a ús de la cuina 

         1 Lavabo (1 aixeta i un inodor) per a ús del personal de cuina 

         1 Lavabo (2 aixetes i 3 inodors) per a ús dels alumnes (nois) (pati) 

          1 Lavabo (2 aixetes i 4 inodors) per a ús dels alumnes (noies) (pati) 

         1 Lavabo (2 aixetes i 3 inodors) per a ús dels alumnes (nois) 

         1 Lavabo (2 aixetes i 4 inodors) per a ús dels alumnes (noies) 

         1 Lavabo (2 aixetes i un inodor) per a ús del professorat 

         1 Aula de plàstica (2 preses) per a ús dels alumnes 

         1 Laboratori (2 preses) per a ús dels alumnes 

 

P2 → 1 Lavabo (2 aixetes i un inodor) per a ús del professorat 

           1 Lavabo (2 aixetes i 3 inodors) per a ús dels alumnes (nois) 

           1 Lavabo (2 aixetes i 4 inodors) per a ús dels alumnes (noies) 

           1 Aula taller – tecnologia (2 preses) per a ús dels alumnes 

 

P3 → 1 Lavabo (2 aixetes i un inodor) per a ús del professorat 

           1 Lavabo (2 aixetes i 3 inodors) per a ús dels alumnes (nois) 

           1 Lavabo (2 aixetes i 4 inodors) per a ús dels alumnes (noies) 

 

- Ventilació:   Natural mitjançant obertures de fusteria (portes i finestres) 

- Extracció:   Mecànica mitjançant extractors als lavabos** 

**Al laboratori s’ha realitzat una solució molt rudimentària i que, a criteri personal, resulta molt perillosa 

i és necessari posar-hi remei sens falta. La solució per a la ventilació d’aquesta aula és simplement un tub 

de PVC que travessa el fals sostre i surt directament a la façana sense cap ajuda mecànica, de manera 

que no té cap impulsió cap a l’exterior i en cas d’emergència no seria de gran utilitat.  

- Evacuació d’aigües:  Sistema de sanejament separatiu (per a pluvial i per a fecal) 

  

Taula 4.1.1 Paràmetres urbanístics bàsics que defineixen el nostre edifici en relació a la parcel·la 
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4.1.2 CLIMATOLOGIA DE LA ZONA 

Conèixer el clima de la zona en la qual es troba l’edifici a estudiar és extremadament important ja que és 

un aspecte clau per a la projecció del mateix. Saber quines condicions meteorològiques ens facilitarà 

enormement la feina a l’hora d’escollir els materials que conformaran l’envolupant de l’edifici, l’estructura en 

contacte amb el terreny o l’aïllament que col·locarem per protegir-lo de les inclemències del temps. Gràcies als 

informes i butlletins proporcionats pel Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut Català de l’Energia, juntament 

amb les dades proporcionades per les estacions meteorològiques automàtiques (XEMA) de referència definirem 

els conceptes climatològics més importants del municipi i així poder fer càlculs més concisos sobre qualsevol 

aspecte que tingui incidència en aquest àmbit dins del projecte. 

En primer lloc mostrarem els mapes de temperatura mitjana de l'any 2013 i de diferència respecte a la 

mitjana climàtica, el que ens mostrarà la temperatura mitjana a tot el conjunt de Catalunya i com aquesta s’ha 

diferenciat de la mitjana en els diferents punts de la comunitat. Això ens mostrarà quins són els indrets on 

aquest any s’han produït les majors o menors variàncies. 

 

 

Podem observar que la temperatura mitjana anual del municipi de Teià ronda els 17 – 18 ºC, una 

temperatura mitjana molt acceptable i que esclareix el que és el clima mediterrani. Respecte a la diferència entre 

la temperatura mitjana i la climàtica, la variació és pràcticament nul·la, de manera que la temperatura al municipi 

de Teià es manté estable pel que fa a la mitjana anual de 2013 i que, per tant, és bastant predictible a l’hora de 

fer càlculs de transmitància dels diferents elements de l’envolupant de l’edifici. A més, pel que fa al càlcul dels 

graus – dia (un indicador que explicarem i analitzarem més endavant), destacar que les temperatures de càlcul 

de l’indicador es fan a temperatures per a la refrigeració de 15 ºC i per a calefacció s’utilitza amb temperatures 

de 18 ºC o 21 ºC, essent en el nostre cas més acurat el de 18 ºC. 

L’altre aspecte important pel que fa a la climatologia és la precipitació. Donada la seva situació latitudinal 

i a occident del continent eurasiàtic, el clima de Catalunya té uns trets pròpiament mediterranis, però participa 

d'altres més extrems, propis de les zones climàtiques entre les quals s'emmarca. És una àrea de contacte de 

masses d'aire de característiques diferents: les fredes o polars, procedents de les latituds mitjanes i altes, i les 

càlides o tropicals, pròpies de latituds subtropicals i tropicals. La primera és sentida fonamentalment durant els 

mesos freds de l'any, mentre que la segona, caracteritzada per un anticicló en les capes mitjanes i altes de la 

troposfera, és predominant durant l'estiu. Per aquesta raó, el trimestre estival serà sec i la resta de l'any, 

moderadament humit. 

D'altra banda, la posició de Catalunya, a l'occident europeu i a llevant de la Península Ibèrica, confereix al 

seu caràcter general mediterrani alguns trets atípics: l' hivern no és a Catalunya una estació plujosa, a causa de la 

seva posició a sotavent dels temporals atlàntics. L'oceà Atlàntic queda a ponent, però clarament separat del 

territori català per les elevades terres ibèriques. Aquestes poden exercir de barrera aerològica, atenuant i 

modificant la influència atlàntica. Al litoral i al prelitoral serà la tardor l'estació més plujosa, en donar-se els 

màxims contrastos tèrmics entre les aigües mediterrànies i les primeres colades fredes. Finalment, el clima 

queda matisat per la proximitat del continent africà, on té el seu origen algun dels tipus de temps que l'afecten. 

El resultat d'aquest joc d'influències es manifesta amb una pluviometria mitjana anual molt diversa. 

La varietat geogràfica de Catalunya és realment extraordinària, sobretot si es té en compte la seva 

modesta extensió. La gamma d'altituds cobreix més de 3.000 metres, produint uns pisos climàtics, en especial 

tèrmics, que donen temperatures mitjanes anuals des de 18 ºC a 0 ºC. L'orografia es troba molt 

compartimentada en serres i depressions. Aquest factor, unit a diferents orientacions en les seves unitats de 

relleu, produeix grans contrastos climàtics i meteorològics entre unes comarques i les seves veïnes. Una bona 

manifestació d'aquests contrastos el trobem en el mapa de precipitació mitjana anual, on els totals pluviomètrics 

oscil·len entre els més de 1.200 mm, a determinats punts dels Pirineus, i els menys de 400 mm a ponent de la 

depressió central. Figura 4.1.5 Mapes de temperatura mitjana de l'any 2013 i de diferència respecte a la mitjana 

climàtica 
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- Direcció dominant del vent (a 10 m): W (oest) 

- Humitat relativa mitjana:  68,0 % 

- Mitjana de la irradiació solar    

global diària:              16,4 MJ/m2 

A l’annex podrem trobar un informe més detallat 

corresponent a l’anuari de dades meteorològiques 

publicades pel Servei Meteorològic de Catalunya el 2012. 

 

En definitiva, a excepció de la Vall 

d'Aran, de clima atlàntic, Catalunya de 

forma general es caracteritzarà, a grans 

trets, per uns hiverns amb temperatures 

suaus i estius calorosos i secs. La 

pluviometria és molt irregular. La presència 

de la massa d'aire mediterrània modera les 

temperatures alhora que pot originar pluges 

torrencials a la tardor, especialment a la 

zona litoral i prelitoral. A mida que s'avança 

cap a l'interior les característiques 

tèrmiques i pluviomètriques es modifiquen, 

generalment augmentant l'amplitud tèrmica 

i disminuint les precipitacions.  

Així, a la depressió Central els hiverns són freds i abunden les boires d'inversió tèrmica, mentre que els 

estius són molt calorosos i secs. A les zones de muntanya les temperatures són més baixes i les precipitacions 

més abundants. Al Pirineu Oriental l'estació més plujosa és l'estiu, degut al gran nombre de tempestes estivals. 

Per una altra banda, la posició de Catalunya entre Euràsia i Àfrica i a la frontera entre les masses d’aire tropical i 

polar, fa que es vegi afectada per entrades d’aire fred procedents del nord o d’aire calent procedents del sud, 

ocasionant sobtades baixades o pujades de temperatures. 

Finalment, a mode de base de dades meteorològiques més concretes utilitzarem aquelles provinents de 

l’estació meteorològica automàtica de Vilassar de Mar, la més propera a l’institut i que ens proporcionarà, 

juntament amb les pròpies sondes instal·lades a l’edifici, els paràmetres climàtics més acurats possibles. 

 

L’estació està situada a una altitud de 44 m i, entre d’altres, dóna informació sobre diferents indicadors. 

A continuació exposarem aquests indicadors i els resultats anuals de 2012, que són els darrers que s’han publicat 

fins al moment: 

  

ESTACIÓ AUTOMÀTICA (XEMA) VILASSAR DE MAR 

Data d’inici 04/05/1998 

Municipi Vilassar de Mar 

Comarca Maresme 

X UTM (m) 448919 

Y UTM (m) 4595955 

Figura 4.1.6 Mapes de precipitació acumulada durant l'any 2013 i de percentatge respecte de la mitjana 

climàticaclimàtica 

Figura 4.1.7 Divisió climàtica a la comunitat de Catalunya 

Taula 4.1.2 i Figura 4.1.8 Descripció de les dades bàsiques de l’estació XEMA de Vilassar de Mar i foto de la sonda 

- Precipitació acumulada (PPT):  407,9 mm 

- Temperatura mitjana (TMm):  16,6 ºC  

- Temperatura màxima mitjana (TXm): 21,0 ºC 

- Temperatura mínima mitjana (TNm): 12,7 ºC 

- Temperatura màxima absoluta (TXx): 34,2 ºC 

- Temperatura mínima absoluta (TNn): -2,1 ºC 

- Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 2,4 m/s 
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Taula 4.1.3 Representació de les dades obtingudes per part de la Generalitat en relació a l’edifici auditat 

4.1.3 DISPONIBILITAT DE DADES 

Tal i com s’exposava al resum del present projecte, l’objectiu del mateix consisteix en donar assistència 

tècnica en la diagnosi energètica de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri de Teià. Per aquesta raó, i donat que es 

tracta d’una rehabilitació energètica ja que l’edifici està construït des de 2010, serà necessari de disposar de tota 

la documentació i les eines de les quals disposa la Generalitat per poder donar el màxim rendiment a l’assistència 

i fer-la eficient i eficaç. 

Com podem observar de la taula anterior, la informació que ens dóna el projecte és bastant escassa i, a 

més, no es correspon amb la realitat. Se suposava que el projecte que ens varen donar era el realitzat pel 

projectista i que a les escoles en trobaríem el projecte as-built i poder saber quines eren les variacions 

introduïdes en el moment de l’execució però el projecte facilitat per la Generalitat i el qual disposava l’institut 

eren el mateix; a primera vista sembla que és un as-built  ja que fa tot un seguiment des de l’ inici de les obres el 

2007 fins a la seva conclusió el 2010 però hi ha canvis respecte al projecte inicial que no es van incloure a l’as-

built. Per aquesta raó segueix havent-t’hi moltes discordances entre aquest i la realitat, raó per la qual s’hauran 

de fer moltes comprovacions, sobretot pel que fa al dimensionat de les instal·lacions, així com els materials 

utilitzats i d’altres aspectes importants que tindran impacte tant en el consum energètic com en la seva 

influència respecte a l’aïllament i d’altres aspectes constructius. Ja a primera vista s’han observat moltes 

discordances que comentarem més endavant i que seran objecte d’estudi en relació al seu impacte en l’estalvi o, 

pel contrari, en l’augment del cost de l’energia consumida o simplement demostrar com n’és d’important de 

verificar on és la informació errònia, ja que això pot evitar que l’auditoria passi per alt detalls importants que 

poden implicar un descens molt  important del cost de la factura. 

En canvi, l’institut ens ha proporcionat tota la seva ajuda a l’hora de recopilar dades per poder realitzar 

l’assistència tècnica. En primer lloc, els conserges (en Miquel i en Xavi) s’han interessat molt pel contingut 

d’aquest projecte, aportant en tot moment la documentació necessària que disposava el centre per a una millor 

comprensió del seu estat. Més tard, en l’apartat de perfil d’ús, definirem el número de persones que ocupen 

l’edifici així com els càrrecs més importants del professorat per identificar-ne els patrons d’utilització de les 

instal·lacions i com se’n fa el manteniment. Així doncs, hem obtingut el següent: 

 Projecte as-built (còpia que van donar al centre però que, com dèiem, no es correspon amb la realitat) 

 Llibre de manteniment (que està complet però no disposa d’entrades des de fa gairebé 5 anys) 

 Inspeccions tècniques realitzades per l’Institut Català d’Inspecció i Control Tècnic (ICICT)  (cal dir que les 

darreres inspeccions tècniques generals van tenir lloc ja fa uns 4 anys, de manera que estan obsoletes) 

 Certificacions d’acabament d’obres i certificacions de les diferents instal·lacions del centre 

 Factures de les instal·lacions de gas i d’electricitat (com explicarem més endavant no necessitarem les 

del consum d’aigua ja que des de fa un parell d’anys a l’escola no es consumeix aigua calenta) 

A més comptem amb l’ajuda de dos tècnics de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que ens han 

ajudat en tot moment a comprendre les instal·lacions ja que, com també analitzarem més a fons més endavant, 

la construcció de l’edifici es va fer a corre-cuita i s’han hagut de fer moltes modificacions a les mateixes per tall 

de millorar-les o, simplement, s’han hagut d’afegir coses que quan va acabar-se l’obra es van adonar que 

faltaven o que no funcionaven. Els seus coneixements han estat de gran ajuda per comprendre el funcionament 

de les mateixes , poder conèixer-les més a fons i així intentar fer-les el més eficients possible energèticament. 

INFORMACIÓ RELATIVA A L’EDIFICI APORTADA PER LA GENERALITAT 

Document Complet Incomplet Observacions 

Plànols d’emplaçament  X 

Només un i amb poca 

informació (no té corbes 

de nivell) 

Plànols de distribució X   

Plànols d’acotació X   

Seccions generals X   

Seccions constructives  X 

Només n’hi ha 3 i estan 

concentrades en punts 

molt propers 

Plànols de façana  X 
Falta la façana posterior 

(la façana nord-est) 

Plànols d’instal·lacions  X 

Incomplets i no es 

corresponen amb la 

realitat de l’edifici 

Esquemes de principi  X 
No es corresponen amb la 

realitat de l’edifici 

Memòria descriptiva  X 

Insuficient i està 

barrejada amb els plànols 

de distribució 

Memòria constructiva X  

Tot i estar repartida per 

tot el projecte és bastant 

completa 
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4.1.4 DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA I LES EINES EMPRADES 

Com s’ha explicat breument al resum per a la realització de l’avaluació energètica d’un edifici cal seguir 

uns passos per tal de garantir l’èxit en la correcció dels defectes trobats a l’edifici avaluat. La finalitat d’aquest 

apartat és fer un resum de la metodologia d’actuació d’aquest projecte i les eines emprades en el mateix per tal 

d’aconseguir els objectius de millora de l’eficiència energètica de l’edifici analitzat. En el cas particular d’aquest 

projecte, la Generalitat ha elaborat uns documents a reomplir amb tots els aspectes importants relatius a l’edifici 

com poden ser les dades climatològiques, les dades constructives, les dades d’ús, el confort i la seva percepció 

per part dels usuaris, les diferents instal·lacions, etc. El contingut del document, el de Diagnosi energètica, que 

serà una de les eines principals sobre les quals s’ha treballat al projecte per tal d’identificar i diagnosticar els 

diferents elements i sistemes dels equipaments públics, s’explicarà més endavant amb més deteniment, ja que 

és un document molt complet i extens que mereix una menció especial així com l’explicació de com s’ha anat 

omplint i quins dificultats s’han trobat a l’hora d’omplir-lo. Aquest document servirà a la Generalitat com a 

inventari del tot el que hi ha o hi falta a l’escola dins de l’àmbit constructiu, d’instal·lacions i de confort. Com a 

eines complementàries d’aquest document, podem trobar el benchmarking que hem mencionat al principi del 

projecte, que consisteix a fer una comparativa dels indicadors energètics principals i posar-los en relació a altres 

equipaments públics i veure’n la seva variació, de manera que es pugui identificar fàcilment quins edificis 

sobresurten de la mitjana mitjançant la comparació d’aspectes com els kWh/m2, els graus-dia, el cost del kWh de 

cada tarifa en relació al cost de la factura, etc. Aquests indicadors son una eina bàsica per a fer una comparativa 

ràpida i eficaç tenint en compte els consums de les instal·lacions i els sistemes i, més tard, poder facilitar un 

anàlisi a fons de l’equipament que es faci notar significativament i de forma negativa respecte a la resta. 

Per altra banda treballarem amb el programa DEXCell ENERGY MANAGER 3.2, un software informàtic de 

gestió energètica que serveix com a eina d’anàlisi del monitoratge i seguiment dels consums de les instal·lacions 

així com de molts paràmetres climàtics (temperatura, humitat, graus-dia, emissions de CO2, etc) a temps real. 

Aquesta serà l’eina bàsica per a completar els apartats d’avaluació, diagnosi i presa de decisió de les línies 

d’actuació ja que ens proporcionarà tota la informació necessària per conèixer el comportament de les 

instal·lacions i també els patrons d’ús dels usuaris, ja que, al tenir el monitoratge a temps real, podem saber quin 

ús en fan els mantenidors i els encarregats del centre. 

La metodologia d’actuació constarà de 5 fases ben diferenciades, les quals es detallen a continuació: 

 Fase 0: el pre-diagnòstic. És la primera fase de tot el procés, i està orientat a descobrir les disfuncions 

energètiques presents en un edifici. Qualsevol iniciativa que pretengui definir criteris de millora, estalvi o 

eficiència energètica necessita emmarcar, prèviament, l’escenari de partida sobre el qual valorar el potencial 

de millora i la viabilitat dels objectius. Aquest escenari requereix d’una informació suficient per poder 

identificar la tendència del consum de recursos, els factors que s'intueix poden estar condicionant aquestes 

tendències i, segons el nivell de detall de la informació que es disposi, identificar línies d’actuació 

específiques que puguin desenvolupar-se.  Com es tracta de definir l'escenari de sortida a partir de la 

informació disponible, el que fem en realitat és un pre-diagnòstic, ja que el diagnòstic pròpiament dit serà el 

resultat que obtinguem un cop s’hagi fet l’estudi, amb una anàlisi molt mes detallada i a un altre nivell 

després de la recollida de tota la informació específica. En el cas d’actuacions a gran escala, com pot ser un 

grup d’equipaments municipals, el pre-diagnòstic ha de realitzar-se a un nivell anterior al del propi estudi de 

detall i, a la llarga, aquest pot derivar en la necessitat de realitzar una auditoria energètica completa. 

 

 Fase 1: aixecament de dades. És la primera fase de tot l’exercici, i en depèn el bon resultat i la fiabilitat que 

se’n puguin derivar en les següents fases de treball. Cal doncs que l’accessibilitat a les diferents fonts 

d’informació sigui facilitada al màxim pels gestors i diferents usuaris dels edificis. També s’han de diferenciar 

els tipus de dades recollides com a “dades estàtiques” i “dades dinàmiques” segons les modificacions que 

registren al llarg del temps. Així, tenim les característiques arquitectòniques de l’edifici, que en principi no 

variaran i que es consideren “estàtiques”, mentre que la intensitat d’ús o les condicions de confort d’un 

edifici es consideren “dinàmiques”. Fem aquesta diferenciació perquè cadascuna d’aquestes dades necessita 

d’un treball de camp diferent i haurà de reflectir-se, també, en uns formats de documents específics. 

 

 Fase 2: avaluació. Un cop feta la tasca de recollida de dades que, com ja hem indicat, és la més entretinguda i 

exigeix un grau de precisió important per tal que la documentació sigui fiable, cal fer-ne una avaluació que 

ens servirà, a la fi, per realitzar el diagnòstic de l’edifici que s’estigui estudiant. Es tracta, doncs, de processar 

les dades recollides per tal d’avaluar els següents conceptes:  

o Els consums de recursos a partir del monitoratge de comptadors quan sigui possible.  

o Els consums de recursos a partir de la lectura i informatització de dades de les factures.  

o La caracterització dels sistemes i aparells que consumeixen energia i que cobreixen la demanda per a 

climatització i il·luminació.  

o Quan sigui possible, les condicions de funcionament (pel que fa a l’ocupació, el manteniment i la 

gestió, i als paràmetres de confort).  

Amb aquestes dades es poden extreure el que anomenem índex o valors significatius, que permeten 

caracteritzar l’edifici. 

 Fase 3: diagnosi i línies d’actuació. El reconeixement del comportament energètic de l’edifici i de les seves 

possibilitats de millora s’obté dels diagnòstics parcials de cadascun dels àmbits analitzats: l’envolupant 

arquitectònica, els sistemes energètics, l’ús i la gestió. Aquest diagnòstic pot començar a definir les línies 

d’actuació amb que millorar l’eficiència energètica i el consum de recursos de l’edifici, sempre tenint en 
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Figura 4.1.8 Captures de pantalla del DeXCELL corresponents al consum elèctric i la temperatura interior de l’any 2013 

compte la seva viabilitat, tant tècnica, com econòmica i logística. És recomanable plantejar línies d’actuació 

organitzades per àmbits, ja que els criteris de decisió estan sovint influïts per altres consideracions alienes a 

l’avaluació energètica. Per millorar l’eficiència en el consum de recursos es poden proposar actuacions molt 

diverses: des del simple canvi d’hàbit d’ús de la caldera d’un edifici fins a la substitució dels vidres de la 

fusteria exterior o una substitució progressiva de lluminàries. Per aquest motiu cal avaluar de forma 

adequada la viabilitat de cadascuna de les actuacions proposades per prendre les decisions corresponents i 

que aquestes siguin eficaces, eficients i adients. 

 

 Fase 4: propostes d’intervenció i millora. Finalment, a partir de la diagnosi es poden identificar les 

mancances de l’edifici i, per tant, es poden començar a plantejar les accions específiques per tal de 

solucionar-les. Les diferents propostes caldrà agrupar-les en el que anomenem línies d’actuació, que venen 

determinades per la metodologia emprada durant l’aixecament de dades i l’avaluació. Pel que fa a la 

complexitat tècnica i logística, cal considerar, d’acord amb l’estat actual de l’edifici i de les seves 

instal·lacions, les obres que s’han de realitzar, els sistemes o els aparells que s’han de substituir o reparar així 

com també les dificultats que aquestes intervencions puguin comportar per al bon funcionament de l’edifici 

(sobre tot quan es tracta d’intervenir en l’envolupant del mateix). A partir d’aquesta anàlisi, és relativament 

senzill establir el cost econòmic de la intervenció i, segons l’energia que es pugui estalviar, la viabilitat 

econòmica, o el que és el mateix, el període de retorn de la inversió. Aquesta dada és de gran utilitat a l’hora 

de definir les prioritats en les actuacions que s’han de realitzar. Com a darrera consideració, la decisió sobre 

les actuacions que cal realitzar en un edifici requereix d’establir unes prioritats a l’hora de planificar les 

inversions i, en aquest sentit, la variable econòmica en termes d’amortització de les actuacions sol ser el 

criteri que preval a l’hora de prendre decisions. La situació dels recursos naturals i l’impacte ambiental que 

generen els edificis són raons suficients per considerar que el criteri econòmic no ha de ser l’únic que orienti 

els esforços ni determini la presa de decisions en aquest àmbit.  

 Aquest seria, a grans trets, el mètode escollit per a la realització d’una rehabilitació energètica. Ara bé, el 

departament d’Infraestructures de la Generalitat ens ha proporcionat una eina molt interessant i útil per a fer el 

seguiment dels consums dels edificis. Es tracta d’un software en línia de monitoratge de l’energia anomenat 

DeXCELL, el qual ens dona informació sobre aspectes molt variats de l’edifici com pot ser el consum d’electricitat, 

gas o aigua, les temperatures interiors i exteriors, la humitat, els consums passius o reactius o fins i tot uns 

indicadors concrets, com poden ser els graus-dia. Aquesta eina és molt eficaç a l’hora d’establir uns patrons de 

consum que van estretament lligats als patrons d’ús que fan els usuaris de les instal·lacions, de manera que 

facilita molt la presa de dades i permet obtenir-les de qualsevol moment del dia sense problemes. 

 Ara bé, a títol personal, aquest centre té un monitoratge pel que fa al consum elèctric erroni. Això pot ser 

degut a dues coses: pot ser que el detector de consum estigui mal calibrat o que tingui alguna avaria, raó per la 

qual els consums indicats pel DeXCELL no es corresponen amb les factures, o pel contrari, l’empresa elèctrica ens 

està cobrant un consum superior al real. Això es pot solucionar canviant l’aparell de mesura del monitoratge per 

un altre de nou i comprovar, en el període d’un mes, si el consum elèctric es correspon al que ens indica la 

factura o de nou torna a ser inferior del que ens pretén cobrar l’empresa elèctrica. És molt important reparar 

aquest problema perquè sigui com sigui ens ajudarà a conèixer l’estat real de l’edifici i, sobretot, si l’empresa 

elèctrica està constituint un delicte d’estafa. 
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Figura 4.2.1 Detall de l’encep de 3 pilots i de dos dels murs de contenció de la façana sud-oest (façana principal) 

4.2 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

En aquest apartat ens centrarem a definir les solucions constructives adoptades en cadascun dels indrets 

de l’edifici així com els materials utilitzats en cada cas. Això ens proporcionarà una idea concisa sobre les 

diferents capes que, per exemple, conformen l’envolupant de l’edifici i conèixer les transmitàncies dels 

tancaments, els gruixos, l’aïllament i d’altres aspectes que influiran de manera decisiva en el comportament 

higrotèrmic de l’edifici. Tot i la subdivisió realitzada, dins de cada apartat, a més de l’explicació de la solució 

constructiva adoptada, trobarem les diferents partides que conformen la solució per conèixer al detall de què 

estan formades, tot i que la comprovació empírica de la seva bona col·locació es, en molts casos, impossible. 

4.2.1 ESTRUCTURA 

L’estructura de l’edifici està conformada bàsicament per formigó en massa i formigó armat. En primer 

lloc, tenim els fonaments i els sistemes de contenció, que estan formats per pilots encepats (de fins a 3 o 4 pilots 

per encep) que conformaran la fonamentació profunda i que s’encarregaran de transmetre els esforços al terra, i 

els murs de contenció, que contindran les empenta del terreny.  

- Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó en massa HM-20/P/40/I , de consistència 

plàstica i de grandària màxima de l’àrid de 40 mm, abocat des del camió. 

- Formigó per a rases i pous de fonaments HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima de 

l’àrid de 20 mm, abocat amb cubilot. 

- Acer en barres corrugades B-500 S de límit elàstic ≥ 500 N/m2 per a l’armadura de rases i pous i per a 

l’armadura dels murs de contenció, d’alçàries màximes d’enter 3 i 6 metres. 

- Formigons per a murs de contenció de 3 i 6 m d’alçada com a màxim HA-25/B/20/IIa de consistència tova 

i de grandària màxima de l’àrid de 20 mm, abocat amb bomba. 

- Muntatge i desmuntatge d’una cara d’encofrat amb tauler de fusta i acabat fenòlic amb especejament 

per a murs encofrats a dues cares i base rectilínia, d’alçàries ≤3 m i ≤6 m, per a deixar el formigó vist, 

inclòs matavius (P-25). 

- Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de l’àrid d’ entre 50 i 70 mm, amb estesa i 

piconada del material. 

- Soleres de formigó de 15 cm de gruix, de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 

màxima de l’àrid de 20 mm. 

- Malla electrosoldada de barres corrugades d’acer, elaborada a l’obra i manipulada al taller de 15x15 cm, 

D: 6 – 6, Acer B-500 T 6x2,2 segons normativa UNE 36.092 per a l’armat de les lloses de formigó. 

Pel que fa a l’estructura interior, aquesta es farà mitjançat pilars i lloses de formigó massís a mode de 

forjat, les quals tindran la geometria que cal segons el projecte, juntament amb l’ajuda de parets estructurals de 

càrrega que ajudaran a la transmissió equitativa d’esforços. Aquestes lloses descansaran sobre bigues i pilars, 

que transmetran els esforços fins a la fonamentació i aquesta al terreny. Els forjats són vistos a les zones de pas, 

dependències de professorat i consergeria així com als locals d’instal·lacions, ja que només hi ha fals sostres a les 

aules per a la protecció del cablejat de la llum i dels equipaments necessaris segons les activitats a realitzar a 

cadascuna d’elles. Els materials que conformen aquesta estructura interior són els següents: 

- Formigons per a pilars i lloses inclinades HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima de l’àrid 

de 20 mm, abocat amb cubilot. 

- Formigó per a bigues HA 25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima de l’àrid de 20 mm, abocat 

amb bomba. 

- Acers en barres corrugades B-500 S de límit elàstic ≥500 N/m2, per a l’armat de pilars, bigues i lloses. 

- Muntatge i desmuntatge d’encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar 

el formigó vist, amb una alçària ≤5 m. 

- Muntatge i desmuntatge d’encofrat per a lloses inclinades, a 3 m d’alçària com a màxim, amb taulers 

fenòlics, per a deixar el formigó vist. 

- Paret estructural de 30 cm de gruix de bloc de morter de ciment foradat llis de 40x20x30 cm, R = 

6N/mm2, amb morter de ciment per a revestir, col·locat amb morter de ciment de dosificació 1:4, 

elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L de capacitat. 

- Acers en barres corrugades B-500 S de límit elàstic ≥500 N/m2, per a l’armadura de parets de blocs de 

morter de ciment. 

- Formigó per a la fàbrica de blocs de morter de ciment de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, 

amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-I/32,5R i granulometria de pedra calcària de grandària 

màxima de l’àrid de 20 mm, col·locat manualment. 
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4.2.2 TANCAMENTS EXTERIORS 

Les façanes tenen diferents tipologies constructives; en primer lloc trobem façanes de fàbrica de maó a 

revestir amb morter monocapa i capa hidròfuga, que són les façanes principals. Cal tenir en compte que hi ha 

parts de la façana que estan en contacte amb el terreny o soterrades, raó per la qual formen part dels mateixos 

murs de contenció (el mateix mur de contenció serveix de tancament dels espais de l’escola en contacte amb el 

terreny) mentre que les parts de façana per sobre del terreny són, com dèiem, de fàbrica de maó a revestir.. 

Finalment, les parets de tancament del menjador i la cuina (que és una part de l’edifici que és en certa manera 

independent del conjunt de l’edifici com podem veure a l’annex de plànols) està feta amb blocs de morter de 

ciment per a revestir. Cadascun d’aquests paraments verticals estan conformats per les següents capes: 

-  Per als murs de contenció es va projectar el muntatge i desmuntatge d’una cara d’encofrat amb tauler 

de fusta i acabat fenòlic amb especejament per a murs encofrats a dues cares i base rectilínia ≤3 m, per a 

deixar el formigó vist, inclòs matavius. 

- Acer en barres corrugades B-500 S de límit elàstic ≥ 500 N/m2 per a l’armadura dels murs de contenció, 

de 3 metres d’alçària com a màxim. 

- Formigó per a murs de contenció de 3  d’alçada com a màxim HA-25/B/20/IIa de consistència tova i de 

grandària màxima de l’àrid de 20 mm, abocat amb bomba. 

- Pel que fa a les façanes vistes, aquestes estan formades en la part exterior per una paret de tancament 

recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de 

dosificació 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L. 

- Aïllament amb planxes de poliestirè expandit (EPS) de 100 kPa de tensió a compressió, de 40 mm de 

gruix, amb una resistència tèrmica d’1,1 m2k/w amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades, no 

adherides. 

- Cambra d’aire ventilada de gruix indeterminat (no és accessible sense foradar la paret, de manera que no 

podem saber amb exactitud el seu gruix ja que el projecte no l’especifica). 

- Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb 

morter mixt de dosificació 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L. 

- Escopidor amb planxa d’alumini d’1,5 mm de gruix i de 35 cm de desenvolupament com a màxim, amb 

dos plecs, col·locat mitjançant fixacions mecàniques per a la coronació del mur. 

- Llindes amb planxa d’acer de 10 mm de gruix i de 30 cm de desenvolupament com a màxim, col·locat 

amb passadors roscats d’acer galvanitzat i pintats amb pintura antioxidant. 

- El passadís que dóna accés directe al pati està format per una paret recta amb cambra de vidre colat en 

forma d’U de 26 cm d’ample i 6 mm de gruix, amb alçades compreses entre els 250 i els 350 cm. 

- Bastiments de perfil UPN 80x45 mm, treballat a taller i col·locat a l’obra amb fixacions mecàniques, per a 

les parets de vidre emmotllat o premsat mencionades anteriorment, que contenen una capa 

d’imprimació antioxidant. 

- Finalment, les parets del menjador i de la cuina estan conformades per parets de tancament de gruixos 

d’ entre 15 i 20 cm mitjançant blocs foradats llisos de morter de ciment per revestir de 40x20x20 cm, 

col·locats amb morter mixt de dosificació 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra 

granítica, elaborats a l’obra amb formigonera de 165 L. 

 

4.2.3 DIVISIONS INTERIORS 

En general, conjunt de divisòries interiors està format per paredons de totxana o maó foradat amb diferents 

tipus de extradossats o revestiments. A continuació detallarem els diferents tipus de divisòria que ens trobarem  

al centre però resulta impossible saber el tipus de maó que conté cada paret (ja que no és vist i no s’hi pot 

accedir a no ser que foradem la paret) tot i que totes són bastant semblants. Són els següents: 

- Pel que fa a la part interior de les façanes, aquesta està constituïda en general per paredons recolzats 

divisoris d’ entre 7,5 i 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locats amb morter 

mixt de dosificació 1:2:10 elaborats a l’obra amb formigonera de 165 L. 

- Parets divisòries interiors (de limitació entre espais interiors) recolzades de 15 cm de gruix, de maó 

foradat fonoabsorvent de 15x30x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de dosificació 1:2:10, 

elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L. 

- Paret divisòria recolzada de 14 cm de gruix, de maó calat de 29x14x7,5 cm i  resistència R=15 N/mm2 per 

a revestir, col·locat amb morter mixt de dosificació 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L 

- Parets i portes divisòries per a banys amb plaques de resines sintètiques tipus Trespa Athlon, de 13 mm 

de gruix, de color blanc crema, inclòs remat superior i inferior d’alumini en forma d’U, peus regulables, 

frontisses, tanca i pom amb indicador de “Lliure/Ocupat”. 

- Bastiments de ¾ per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de 

bastiment de 120 cm d’amplada i 290 cm d’alçada (per a les portes grans de pas o d’entrada). 

- Bastiments de ¾ per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de 

bastiment de 80, 90 i 154 cm d’amplada i 210 cm d’alçada (per a les portes d’aules, despatxos, etc). 

- Bastiments de ¾ per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de 

bastiment de 290, 310, 382, 465 i 470 cm d’amplada i 80 cm d’alçada (per a les finestres). 

 



ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA DIAGNOSI ENERGÈTICA DE LA SECCIÓ D’INSTITUT TURÓ D’EN BALDIRI   JOSEP MITATS CARMONA 

21 
 

Figura 4.2.2 Vista de la façana principal amb alguns dels revestiments esmentats  

4.2.4 PAVIMENTS I REVESTIMENTS 

Com hem explicat anteriorment, l’edifici consta de diverses tipologies constructives en funció dels molts 

paràmetres tinguts en compte (sondejos del terreny, climatologia, transmitàncies, etc). Els elements principals 

han estat definits en els apartats anteriors però ara ens fa falta conèixer les darreres capes corresponents a tots 

els elements principals mencionats. Els següents són els revestiments exteriors: 

- Morter monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat, col·locat sobre els paraments sense 

revestir i amb acabat raspat. 

- Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans de color gris. 

- Pintat de les baranes de les escales i de la reixa exterior d’acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb 

esmalt sintètic, amb dues capes d’imprimació i dues capes d’acabat. 

- Pintat de parament vertical exterior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 

segelladora i dues d’acabat. 

- Pintat de tubs de PVC de Ø 125 mm com a màxim, amb esmalt sintètic. 

- Impermeabilització de paraments horitzontals exteriors amb cautxú líquid de color gris, amb una dotació 

d’imprimació prèvia de 2,5 kg/m2 de densitat. 

- Peça de remat d’acer inoxidable de 15 cm de desenvolupament com a màxim, de 0,7 mm de gruix, amb 

dos plecs i col·locada amb fixacions mecàniques. 

- Coronament de les parets amb planxa d’acer galvanitzat d’1,50 cm de desenvolupament com a màxim, 

de 0,70 mm de gruix, amb dos plecs i col·locada amb fixacions mecàniques 

Els que venen a continuació ja es corresponen als diferents revestiments que trobarem a l’interior de l’edifici: 

- Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3 m d’alçada com a màxim, amb morter de ciment 

de dosificació 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L i deixat de regle. 

- Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3 m d’alçada com a màxim, amb morter de ciment 

de dosificació 1:4, elaborat amb formigonera de 165 L i remolinat. 

- Hidrofugat de parament horitzontal interior amb pintura de siloxans de color gris. 

- Pintat de parament vertical interior de ciment amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de 

fons diluïda, i dues d’acabat. 

- Pintat de portes cegues de fusta amb esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

- Enrajolat de parament vertical interior (banys i vestuaris) a 3 m d’alçada com a màxim, amb rajola de 

València de color blanc, de 20x20 cm, col·locada amb morter adhesiu. 

- Enrajolat de parament vertical interior (passadissos i escales) a 3 m d’alçada com a màxim, amb rajola de 

gres premsat esmaltat, de 201 a 400 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu. 

- Enllatat de fusta de pi en parament vertical, amb llates de 25x50 cm, col·locades cada 60 cm i fixades 

mecànicament. 

- Revestiment de parament vertical interior amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat 

mitjana, de 16 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques (aules de la P1). 

- Aplacat de parament vertical interior a 3 m d’alçada màxima, amb terratzo llis de gra petit i ciment de 

40x40x3,5 cm, abrillantat, col·locat amb ganxos d’acer inoxidable i morter mixt de ciment blanc de 

dosificació 1:1:7, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L. 

- Peces de remat de l’aplacat de terratzo microgram amb la planxa performada d’alumini anoditzat de 10 

cm de desenvolupament màxim, amb un gruix de 1,2 mm, col·locades amb fixacions mecàniques. 

- Cel ras de plaques de fibres vegetals de cara vista, fonoabsorbents, de 120x60 cm, sistema desmuntable 

amb entramat vist amb perfils Omega subjectats amb fixacions mecàniques a forjat. 

- Envà per a l’aplacat d’intradós de plaques de guix laminat sobre perfilaria de planxa d’acer galvanitzat 

amb perfils d’ entre 75 i 85 mm d’amplada, col·locats cada 40 cm, aplacat amb placa de guix laminat de 

13 mm de gruix, fixada mecànicament. 

- Envà per aplacat d’extradós de plaques de guix laminat perforat de planxa d’acer galvanitzat amb perfils 

d’ entre 75 i 85 mm d’amplada, col·locats cada 40 cm, aplacat amb placa de guix laminat de 13 mm de 

gruix, fixada mecànicament. 
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4.3 INSTAL·LACIONS 

A continuació exposarem les diferents instal·lacions de les quals es composa l’edifici. Les instal·lacions 

són un dels components més importants de l’edifici ja que formen tot el conjunt de reds i equips que  

s’encarreguen de subministrar les diferents matèries bàsiques per a que els usuaris disposin d’unes condicions 

higièniques i d’habilitat adequades. Aquestes, en el cas d’estar dissenyades correctament, tenen un potencial 

d’estalvi molt important i resulten un dels elements clau a l’hora de preveure un comportament eficient i eficaç 

energèticament parlant. Per aquesta raó analitzarem les instal·lacions més susceptibles de ser millorades i que 

aquestes millores tinguin un impacte positiu en el medi ambient i en el consum de cadascuna d’elles. 

4.3.1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

 Es tracta de la instal·lació que proporcionarà les qualitats higièniques de l’edifici a més d’aportar l’aigua 

necessària per a les necessitats específiques de l’edifici al qual subministrarà. L’edifici disposa d’escomesa a la 

xarxa pública, la qual es condueix a la zona prevista per a allotjar el comptador, el qual es troba instal·lat en un 

armari i que té registre des de l’exterior. Tots els aparells sanitaris de l’edifici estaran alimentats amb aigua freda 

sanitària, així com tots els locals que així ho requereixin com les aules de tecnologia o plàstica, els laboratoris, 

etc. Tota la xarxa està construïda mitjançant tub de coure semi dur col·locat al forjat del sostre de cada planta 

mitjançant suports i abraçadores metàl·liques. Per a l’alimentació dels aparells sanitaris, el sistema utilitzat ha 

estat el d’efectuar recorreguts horitzontals fins a cada grup de servei i fins a cada punt d’alimentació de dits 

aparells, amb pujades o baixades verticals mitjançant l’encastament en paret per a cada punt de consum 

 La xarxa d’aigua té la seva distribució cap a la sala de calderes per al subministrament de les mateixes i la 

producció d’aigua calenta sanitària per a la calefacció general del centre, la calefacció sectoritzada del gimnàs i la 

producció d’ACS per als vestuaris i la cuina. Totes les canonades que discorren amb ACS van aïllades amb 

aïllament tèrmic d’espuma elastomèrica amb els gruixos indicats segons el Reglament di?instal·lacions Tèrmiques 

en Edificis (RITE). La distribució, doncs, s’ha previst en línies independents, una per a la conducció d’aigua freda i 

dues per a l’aigua calenta, entenent com a tals la sortida i el retorn de l’aigua calenta als sistemes de producció 

de la mateixa (les calderes i el sistema solar tèrmic, actualment en desús). La producció dels vestidors l’hauria de 

complir aquesta instal·lació solar tèrmica, composta de 8 plaques solars ubicades a la coberta de l’edifici principal 

i amb una superfície de captació d’uns 2,5 m2. Degut a que el sistema d’energia solar tèrmica no garantia tampoc 

el subministrament d’ACS requerit, en períodes de baixa irradiació solar com per exemple en certs mesos de 

l’hivern, s’ha dissenyat un sistema de suport, consistent en la connexió de la instal·lació d’ACS amb un 

intercanviador de plaques i un dipòsit acumulador. Tal i com estableix el Decret d’Ecoeficiència, el sistema 

d’energia solar tèrmica estava dimensionat per cobrir el 60 % de la demanda d’ACS però al tenir diversos errors 

amb la posada en marxa de la instal·lació, així com en alguns dels seus elements bàsics (intercanviadors i 

elements de mesura de pressió, així com les bombes) va propiciar l’apagada del sistema.  

 A més, com que la demanda d’ACS era molt baixa (el centre disposa de només 200 alumnes que només 

utilitzaven l’aigua calenta per a dutxar-se i la cuina té una demanda baixa ja que els alumnes només es queden a 

dinar dilluns i dimarts) es va optar per la seva desconnexió, instal·lant un acumulador elèctric  de 100 L la cuina 

per cobrir les seves necessitats i utilitzant només les calderes generals per a la producció d’aigua calenta per a la 

calefacció del centre. A la cuina hi ha un bany on també s’hi ha instal·lat un acumulador elèctric de 50 L per a les 

necessitats higièniques del personal de cuina en casa de ser necessari. 

 Per al càlcul dels cabals de les canonades i el seu dimensionat s’han utilitzat els valors establerts per la 

normativa, que queden resumits en la següent taula: 

Equip Cabal (L/s) Diàmetre (mm) 

Dutxa 0,20 DN – 15  

Lavabo 0,10 DN – 15 

Inodor amb cisterna 0,10 DN – 15 

Aixeta amb abocador 0,10 DN – 15 

Pica 0,10 DN – 15 

Urinari 0,05 DN – 15 

Aigüera 0,10 DN – 15 

Boca de reg 0,20 DN – 15 

 

 Com a factor de simultaneïtat dels aparells sanitaris s’ha adoptat un factor de 0,2 per a aigua freda i de 

0,3 per a l’aigua calenta sobre el cabdal d’aigua freda, el qual es presenta com a factor d’ús sanitari. El cabdal de 

cada ramal que alimenta un aparell sanitari o una cambra humida es calcula a partir dels cabals anteriors i amb el 

coeficient de simultaneïtat corresponent. Els diàmetres de les canonades es determinen adoptant una velocitat 

del fluix d’1 m/s per aconseguir una circulació adient, sense turbulències, sorolls ni cops d’ariet. 
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Taula 4.3.1 Descripció de les llumeneres del centre, la seva quantitat i la potència de cadascuna de les mateixes 

Figures 4.3.1 i 4.3.2 Quadres de distribució del gimnàs i de la cuina, amb els diferents circuits realitzats  

4.3.2 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 

 Es tracta d’una instal·lació de nova implantació el projecte de la qual data del 2007. El quadre general de 

distribució de l’edifici el trobem a la planta baixa, en un local situat al costat de la sala de calderes. Com a 

primera consideració cal esmentar que la sala de calderes és bastant més petita que el local on s’ubica el quadre 

general de distribució i el comptador, per la qual cosa es tracta d’un error del projectista a l’hora d’escollir la 

ubicació dels elements de cada instal·lació ja que el local d’electricitat és exageradament gran i només hi trobem 

dos petits armaris que contenen l’esmentat anteriorment, mentre que a la sala de calderes tot el sistema es 

troba molt atapeït i resulta complicat accedir a segons quines parts de la instal·lació de calefacció. 

 Dit això, comentar que l’alimentació dels diferents quadres s’efectua des del quadre d’escomesa i des 

d’aquests als quadres de distribució de cada planta (tenim 4 quadres de distribució, corresponents a les 4 plantes 

de l’edifici). També tenim el quadre del gimnàs, el qual es troba dins del mateix, i el quadre de cuina, que es 

troba molt proper a l’acumulador instantani, els quals mostrarem a continuació. 

 Els elements de maniobra i protecció van fixats sobre bastidors metàl·lics, El cablatge es realitza 

adientment amb recorreguts clars i senyalitzats. També es senyalitzen els conductors, aparellatge i regletes de 

borns, de manera que els circuits siguin identificables per a la realització del manteniment o futures reparacions 

de la instal·lació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El comptador és un equip de mesura convencional de la marca CIRCUTOR model MKD de doble tarifa, 

trifàsic, de 400 V de tensió, pera una potència d’ entre 161 a 315 kW format per un comptador d’activa de doble 

tarifa, comptador de reactiva, transformadors d’intensitat 500/5 a, amb una freqüència del circuit d’alimentació i 

del circuit de mesura d’ entre 45 i 65 Hz, rellotge electrònic, verificació conjunta i certificat de codi de barres, 

muntat en caixes de doble aïllament. Aquest comptador és d’aplicació útil, com veiem, per a realitzar el compte 

d’electricitat en diferents tarifes que es poden seleccionar mitjançant 2 entrades digitals. En el nostre cas és 

important ja que la tarifa contractada discerneix l’electricitat consumida generada en activa i reactiva. 

 L’enllumenat de l’edifici s’ha estudiat en funció de l’activitat i la ocupació a desenvolupar en cada 

dependència, tot i que les lluminàries no han estat seleccionades acuradament pel que fa al seu consum o al seu 

estalvi energètic, raó per la qual serà un dels punts a millorar pel que fa a la eficiència energètica del centre. Als 

despatxos i àrees de treball, així com als passadissos i zones de pas s’han previst llumeneres encastables en tira 

contínua d’un o dos tubs de 35 W. Als lavabos es col·loquen llumeneres adossades a la paret, ubicades sobre el 

rentamans. A la recepció i al hall d’entrada s’han previst llumeneres amb làmpades de baix consum de dos tubs 

de 42 W. Totes aquestes llumeneres són fluorescents de diferent consideració, havent-t’hi només un nombre 

molt reduït que siguin de baix consum.  Finalment, pel que fa als patis i a les llumeneres exteriors, s’ha utilitzat 

projectors halogenurs metàl·lics de 400 W de potència. A continuació exposem el nombre total de llumeneres de 

l’escola i la seva potència, que ens donarà un còmput exacte dita potència sobre el total de la potència elèctrica. 

Descripció de l’equip Unitats Potència (kW) 
Potència total 

(kW) 

Llumenera fluorescent 2x36 W 78 0,07 5,62 

Llumenera fluorescent estanca 1x18 W 23 0,02 0,41 

Llumenera fluorescent estanca 2x36 W 76 0,07 5,47 

Llumenera fluorescent baix consum 1x26 W 47 0,03 1,22 

Llumenera fluorescent estanca 1x36 W 61 0,04 2,20 

Llumenera fluorescent 1x54 W 45 0,05 2,43 

Llumenera fluorescent 1x36 W 304 0,04 10,94 

Projector halogenurs metàl·lics 1x400 W 18 0,40 7,20 

Total potència enllumenat (kW) 35,49 
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Figura 4.3.3 Centre de regulació i control 

SEDICAL MCR-50 que combina varies funcions 

4.3.3 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 La instal·lació de gas del centre té una importància cabdal en el desenvolupament normal de l’activitat 

del centre, ja que el seu objectiu és conduir el gas necessari per subministrar el combustible per al sistema de 

calefacció i la producció d’ACS. La normativa vigent estableix uns paràmetres límit pel que fa al seu poder 

calorífic i l’arrel quadrada de la seva densitat relativa, expressada en unitats de poder calorífic. Això rep el nom 

d’índex de Wobbe i la normativa UNE 60.002-90 o UNE EN 437 classifiquen els gasos combustibles en tres 

famílies en funció del mateix però el que ens interessa és que, en el cas del nostre projecte, el gas utilitzat ha 

d’estar comprès entre un interval de 8.850 Kcal/m3 com a mínim i 10.200 Kcal/m3 com a màxim, de manera que 

els diferents elements de la instal·lació no vegin perjudicada la seva funcionalitat per la densitat del gas i el poder 

calorífic que els travessa. D’altres normatives aplicables durant la redacció d’aquest projecte són les següents: 

 Normes bàsiques d’Instal·lacions de gas destinades a usos domèstics, col·lectius o comercials. Reial Decret 

1853/1993, del 22 d’Octubre, del Ministeri de la Presidència 

 Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIG-5.1 i ITC-MIG-5.3, corresponents al Reglament de Xarxes i 

Escomeses de Combustibles Gasosos, per a xarxes de gas natural a pressions altes i baixes. 

 Normes bàsiques de les Instal·lacions de Gas en Edificis Habitats, del Ministeri d’Indústria i Energia. 

 Normes tecnològiques de l’Edificació, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

 Normes UNE d’obligat compliment per a projectes d’instal·lació de gas natural. 

  Com ja hem vist, el combustible que utilitzarem per a la instal·lació del centre és el gas natural que prové 

de la xarxa de distribució pública del municipi de Teià. En primer lloc  tenim l’escomesa, la part de la canalització 

entre la red de distribució i la clau d’escomesa, inclosa aquesta. Dir que l’escomesa no forma part de la 

instal·lació receptora, de manera que la construcció i el manteniment corren a càrrec i responsabilitat de 

l’empresa subministradora. La connexió de servei es realitza des de l’armari de comptadors ubicat en un nínxol 

en la façana de l’edifici. Aquesta connexió es realitza mitjançant un armari de regulació tipus AS 50 R, un conjunt 

de regulació d’entrada a mitja pressió B i sortida a baixa pressió per a alimentar, en el nostre cas, un edifici 

destinat a ús col·lectiu amb un caudal nominal m de 50 m3 (n)/h. Dins d’aquest trobem el regulador, dispositiu 

que permet reduir la pressió d’aigua sota del punt on estigui instal·lat fins a un valor menor, mantenint-lo dins 

d’uns límits establerts per a un rang de caudal màxim esmentat anteriorment. A continuació, una vàlvula de 

seguretat per excés de pressió destinada a interrompre el subministrament de fas quan la pressió excedeixi un 

valor determinat, seguida d’una vàlvula de seguretat per defecte de pressió que realitza la mateixa acció però pel 

cas que estiguem per sota del valor de pressió predeterminat. Després de cada vàlvula de pressió disposarem 

d’una clau de tall (d’entrada i de sortida, respectivament) per a garantir el tall del subministrament de forma 

manual en cas d’ésser necessari. També comentar que tots els armaris de regulació han de tenir una vàlvula 

d’alleujament, la qual connecta la instal·lació receptora amb l’exterior i permet reduir la pressió per evacuació 

directa del gas a l’exterior quan se superi un valor prefixat. 

 Tot després de l’armari de regulació, i dins del mateix armari de comptadors al nínxol exterior, hi trobem 

instal·lat un comptador BG40, ventilat i accessible des de l’exterior, amb un caudal màxim admissible de 65 m3/h 

i fins a 0,5 bar de pressió màxima d’entrada i el rang de temperatura del mateix és de -20 a 50 ºC. Després del 

comptador hi ha instal·lada una electrovàlvula de tall que tanca el subministrament de gas en cas de detecció de 

fuga a la sala de calderes o a la cuina. Aquesta electrovàlvula també talla el subministrament en cas de falta de 

corrent elèctric. Realitzant els càlculs convenients en funció de la potència calorífica exigida pel sistema de 

calefacció, el caudal màxim de gas natural previst en l’escomesa és de 41,78 m3/h capaç d’alimentar una 

potència instal·lada de 398.352 Kcal/h. L’escomesa i la distribució s’ha realitzant amb coure mitjançant el 

compliment de la normativa UNE 53.333 però com s’ha vist amb anterioritat la seva projecció (incloent-t’hi 

diàmetres, clau d’escomesa, beines i d’altres) corren a càrrec i responsabilitat de la companyia subministradora. 

 La instal·lació de gas de l’institut consta de dos locals 

principals de consum: la sala de calderes de la planta baixa i la 

cuina de la planta primera. Tots dos locals disposen d’una 

vàlvula de tall situada a l’exterior del mateix per garantir-ne un 

tall separat en cas de necessitat. Els aparells a subministrar a la 

sala de calderes són dues calderes de la marca ADISA que més 

tard explicarem quan parlem del sistema de calefacció. Pel que 

fa a la cuina, el subministrament de gas alimenta un escalfador 

instantani estanc per abastir les necessitats calorífiques de la 

mateixa. Els diàmetres dels conductes de coure que alimenten 

la sala de calderes són de 42x40 mm mentre que a la cuina els 

tubs són de 28x26 mm i les soldadures amb els accessoris es 

realitzen amb plata. La tuberia que alimenta la cuina és de 

polietilè d’alta densitat de 32 mm de diàmetre en el seu tram 

soterrat. Finalment, tal i com dèiem anteriorment, la 

instal·lació disposa d’un sistema de detecció de fugues format 

per dos detectors situats dins la sala de calderes i la cuina 

respectivament que van connectats a una centraleta de 

detecció situada a la sala de calderes (que també analitzarem a fons més tard) que s’encarrega, entre d’altres, 

del tancament de les electrovàlvules si es detecta un nivell de gas en l’ambient fora del comú dins el local. 
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Figura 4.3.4 Tubs de coure alimentant l’escalfador 

instantani situat a la cuina 

Figura 4.3.5 Superfícies de ventilació inferior i superior de la sala de màquines per medis naturals o mecànics 

Pel que fa a la distribució interior, aquesta 

es realitza mitjançant tubs de coure segons la 

normativa UNE 37.141 de coure, tubs rodons de 

precisió estirats en fred sense soldadura per al 

seu ús amb maniguets soldats per capil·laritat. En 

canvi, els trams soterrats es realitzaran 

mitjançant polietilè d’altra pressió com també 

estableix la normativa 53.333 per a tubs de 

polietilè de mitjana i alta densitat per a 

canalitzacions enterrades de distribució de 

combustibles gasosos. Totes les vàlvules i els 

accessoris emprats en la instal·lació han d’ésser prèviament homologats per la companyia subministradora per a 

garantir-ne un funcionament apte i evitar-ne un dimensionat incorrecte i perillós. 

 La ventilació és un altre aspecte fonamental pel que fa a les canalitzacions de gas i per on discorren. Tal i 

com estableix el RITE, quan la suma de les potències dels generadors (ja siguin de calor o de fred) instal·lats, del 

tipus dels recollits dins la norma, sigui superior a 70 kW, aquests s’hauran d’ubicar en un local (sala de màquines) 

destinat a albergar exclusivament elements de la seva instal·lació o formar part d’un equip autònom. Amb 

caràcter general, una sala de màquines es pot situar a l’exterior de l’edifici (unit o no al mateix), o a l’interior de 

l’edifici, ja sigui sobre el nivell del carrer o del terreny confrontant, a la coberta o en un semisoterrani o primer 

soterrani, sempre que la diferència, en aquest últim cas, entre el nivell d’aquest i el del sòl exterior del carrer o 

del terreny confrontant no sigui superior a 4 metres. Abans de comentar els aspectes de la ventilació exposarem 

uns paràmetres bàsics de compliment de la sala de màquines pel que fa a accessos, il·luminació o seguretat: 

 Ha de tenir un nombre d’accessos de tal manera que la distància màxima de l’accés a qualsevol punt de la 

sala sigui de 15 m com a màxim. 

 Les dimensions mínimes de la porta d’accés seran de 0,8 m d’ample i 2 m d’alçada. 

 Les portes de la sala de màquines han d’estar proveïdes de pany amb clau des de l’exterior i fàcil obertura 

des de l’interior assegurant la inexistència d’obstacles que impedeixin el fàcil accés a la mateixa. 

 Sobre el generador sempre s’ha de respectar una alçada mínima lliure de conductes i obstacles de 0,5 m i en 

edificis d’obra nova l’alçada mínima de la sala de màquines ha d’ésser de 2,50 m. 

 El nivell mitjà d’il·luminació de la sala de màquines ha de ser suficient per realitzar els treballs de conducció i 

inspecció i, com a mínim, de 200 lux amb una uniformitat de 0,5 i les sortides han d’estar senyalitzades 

mitjançant un aparell d’il·luminació d’emergència autònom. 

Dit això, ara anem a centrar-nos en l’aspecte principal pel que fa a la seva seguretat que és la ventilació. 

Segons les especificacions del RITE, la ventilació del local s’ha de regir per les següents consideracions: 

 

Tal i com especifica la taula anterior, i tenint en compte la classificació de les zones de risc de les sales de 

calderes, establim que la ventilació natural directa mitjançant orificis (una reixeta a la paret) en la part superior 

serà de S = 10·A, mentre que la inferior, que podem escollir mitjançant orificis o mitjançant conducte a coberta 

(donada la geometria i dimensions de la nostra sala és la que podem dimensionar millor i amb major seguretat) 

és de S = 30·A. Tot i això també podem ajuntar la ventilació i la combustió, de manera que d’aquí extraurem el 

cas més restrictiu per al dimensionat de totes dues ventilacions. Donat que la potència calorífica nominal de les 

dues calderes és de 432,74 (1 caldera ADISA DUPLEX EVO de 319,3 kW, 1 caldera ADISA BT 81E de 89,5 kW i un 

escalfador instantani ACS SAUNIER DUBAL Opal f17-E de 23,94 kW) i que la superfície segons plànol de la sala de 

màquines és de 18,8 m2 tenim el següent: 

 Ventilació inferior   → S = 5·P ; S = 5·432,74 = 2163,7 cm2 ; amb 7,5 → S = 3245,55 cm2. 

 → S = 30·A ; S = 30·18,8 = 564 cm2. 

 Ventilació superior → S = 10·A ; S = 10·18,8 = 188 cm2. 

 → S = H/2 ; H = 480 cm2; S = 480/2 = 240 cm2. 

 Finalment, tenint en compte que la ventilació superior serà la de 3245,55 cm2 i la inferior de 240 cm2 

(totes dues com a mínim), es va optar per sobre dimensionar la ventilació, realitzant una obertura mitjançant una 

reixa metàl·lica foradada de 60x240 cm la qual amb un factor de correcció de 0,7 implica una transmissió útil 

d’aire d’un metre quadrat (10.000 cm2), per tant no es considera zona classificada amb risc d’incendi i/o explosió.  
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Figura 4.4.1 Vista general de les dues calderes i del sistema d’extracció de fums recentment explicat  

4.4 SISTEMES 

El conjunt de sistemes del centre formen part del capítol de les instal·lacions i conformen els diferents 

conjunts de les mateixes que compleixen una funció determinada. Aquests sistemes engloben les parts d’una 

instal·lació i la seva importància radica en donar un servei determinat a aquesta part de la instal·lació, com pot 

ser el sistema de climatització, el sistema d’evacuació d’aigües, el sistema de protecció solar i d’altres. A 

continuació procedirem a definir els sistemes que podem trobar a l’edifici i explicarem breument el seu 

funcionament. 

4.4.1 SISTEMA DE CAL·LEFACCIÓ 

 Donat que la climatització del centre només es composa del sistema de calefacció (ja que no hi ha cap 

aparell de refrigeració), aquest serà analitzat a fons per tal de descobrir les seves qualitats i/o mancances. El 

sistema de calefacció està alimentat per una caldera de baixa temperatura de la marca ADISA, el model utilitzat 

del qual és el DUPLEX EVO 330. Aquesta caldera té una potència de 319,3 kW i és programable, de manera que 

poden establir-se uns patrons d’ús així com d’encesa i apagada determinats (tot i que ara per ara només se’n 

programa la temperatura en funció de les poques sondes del centre). El rendiment de la combustió és de 30,28 

m3/h i el tipus de cremador és atmosfèric (aire – gas). Les arrencades per hora van en funció de l’assoliment de la 

temperatura de confort assignada però ara per ara la caldera sol encendre’s automàticament a les 07:00 del matí 

i se sol apagar a les 12:00 – 13:00 o a les 16:00 – 17:00 els dies que els alumnes es queden o quan ve el servei de 

neteja al centre. El combustible utilitzat per al rendiment de la caldera és el gas natural i l’empresa contractada 

per a l’abastiment és GAS NATURAL.  

 La connexió de servei està realitzada des de l’armari de comptadors, ubicada en un nínxol d’obra a la 

façana principal de l’edifici. La canonada general d’entrada de gas a la sala de calderes es realitza mitjançant una 

canonada de coure de diàmetre 42x20 mm. Com a mesura de seguretat s’ha instal·lat un sistema de detecció de 

gas natural de manera que si es produeix una fuga immediatament es talla el subministrament mitjançant una 

electrovàlvula normalment tancada. La detecció de gas es realitza mitjançant l’actuació d’una centraleta 

instal·lada en la pròpia sala de calderes que més tard explicarem ja que compleix vàries funcions. La ventilació de 

la sala de calderes compleix les especificacions del RITE per a locals amb presència de conductes de gas, tenint 

una superfície de ventilació una mica superior a 1 m2 d’acord amb la potència de les calderes. 

 Seguint amb les especificacions de la sala de calderes i en relació amb la caldera, l’evacuació de fums és 

directa a la façana nord-oest i compleix amb les condicions de la norma UNE 60670-6, apartat 8.1.1 i les 

especificacions del fabricant. En síntesi, aquestes condicions són: 

 El conducte serà metàl·lic, llis interiorment, resistent a la corrosió, estanc i de material no deformable. 

 El recorregut ser+a sempre ascendent i ha de ser el més curt possible, amb una longitud inferior als 3 metres 

i un màxim de dos colzes de 90º. Qualsevol canvi en la direcció addicional reduirà la longitud del recorregut 

en 0,5 metres. 

 El diàmetre mínim serà l’indicat pel fabricant de la caldera i no ha de presentar estrenyiments durant tot el 

recorregut ni cap tipus de reducció del mateix. 

 Si el propi aparell no l’incorpora, el conducte disposarà d’un punt de presa de mostres situat a 15 metres del 

collet per permetre la introducció de la soda per a realitzat l’anàlisi dels productes resultats de la combustió. 

 Per la potència d’aquesta caldera, el diàmetre mínim del conducte de connexió serà de 500 mm segons la 

norma UNE 60670-6, taula 5 de l’apartat 8.1.2. 

 

  

 Pel que fa als grups de pressió, s’han instal·lat diverses bombes per tal d’alimentar els diferents punts de 

consum i garantir-ne l’arribada de l’aigua calenta sense problemes. Les bombes instal·lades, la majoria de la 

marca WILO, són bombes en línia de tres velocitats, de manera que es poden adaptar perfectament a les 

necessitats de la demanda. Les bombes disposen d’un sistema de comandament mitjançant un sistema 

d’actuadors comandats per la mateixa centraleta de calefacció abans esmentada. Prèviament a l’acció de les 
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Figura 4.4.2 i 4.4.3 Electrovàlvula tipus del circuit de calefacció i sortida dels 5 circuits des de la sala de calderes 

bombes s’ha instal·lat un dipòsit d’inèrcia de forma que es garanteix que en cap moment es puguin clavar per 

falta de subministrament d’aigua. Aquest dipòsit funciona a la vegada com a un separador hidràulic, doncs 

l’aigua calenta d’ impulsió s’estratifica en la part superior d’aquest mentre que l’aigua de retorn, més freda, 

s’acumula en la part baixa. En el cas de l’escalfador de la cuina, el propi escalfador porta incorporada una petita 

bomba de circulació per alimentar d’ACS la cuina i el bany annex de la mateixa. 

 Abans d’esmentar els circuits i el seu funcionament és important explicar que, com pot veure’s en la 

fotografia anterior, existeix una altra caldera de baixa temperatura de menor potència dins la sala de calderes. 

Aquesta caldera, també de la marca ADISA i model BT 81E té una potència de 89,5 kW i actualment està la major 

part del temps apagada. Com més tard explicarem, aquesta caldera només serveix per a generar l’ACS del centre 

i la calefacció del gimnàs però actualment el centre no utilitza ACS degut a que no sortia a compte ja que els nens 

no es dutxaven i no s’utilitzava l’aigua calenta per a res. A més, la calefacció del gimnàs té poc ús, de manera que 

rarament s’encén aquesta caldera. 

 El sistema consta, doncs, de 5 circuits diferents en funció dels diferents espais als quals alimenta. La 

caldera BT 81E consta d’un circuit operatiu, el del gimnàs. Aquest circuit alimenta els 4 aerotermos que donen 

l’escalfor a l’espai i que estan situats de forma lineal a la paret interior de més llargada del gimnàs. Els 

aerotermos, de 200 W de potència cadascun, funcionen mitjançant la combinació d’una bomba de calor i un 

acumulador que utilitza el calor de l’aigua com a font renovable per a produir aire calent, de manera que, amb 

un termòstat d’ambient situat a l’espai a calefactar pren la temperatura de l’aire del local a l’entrada del retorn 

(n’hi ha que tenen un termòstat d’ambient dins del propi aerotermo). Com sabem, el sistema de calefacció per 

aire té l’avantatge que calenta molt ràpid ja que impulsa l’aire calent amb una potència considerable i tarda poca 

estona en calefactar el local, però de la mateixa manera quan s’apaga tarda molt poc a refredar-se. Per aquesta 

raó és ideal per al gimnàs ja que aquest només s’utilitza en unes hores determinades i no fa falta que estigui 

sempre a la temperatura de confort de l’usuari. 

 La caldera de major potència és la que s’encarrega de la resta de circuits. Aquests són 4, que 

corresponen al següent: 

 Circuit de planta 0 (subdividit en façana nord i façana sud) i menjador 

 Circuit de planta 1 (subdividit en façana nord i façana sud) 

 Circuit de planta 2 (subdividit en façana nord i façana sud) 

 Circuit de planta 3 (subdividit en façana nord i façana sud) 

 Com podem observar, cada circuit, un cop sortit de la sala de calderes impulsat per les bombes, en 

arribar a la planta a calefactar es divideix entre façana nord i façana sud (façana sud-oest i façana nord-est, per 

ser més exactes). Aquesta qualitat permet al sistema ser més eficient ja que la façana principal és la que rep 

major irradiació solar i, per tant, segurament tingui una demanda de calefacció menor, de manera que 

concentrarem la major part de la potència del sistema a la part nord. L’actuació i la regulació del circuit de cada 

planta es realitza mitjançant unes electrovàlvules connectades al sistema de control i regulació de la marca 

SEDICAL, model MCR 50 instal·lat recentment per raons que ara explicarem. Començarem explicant el seu 

funcionament, que consisteix, entre d’altres, a la regulació de l’actuació de les bombes i de l’encesa i apagada de 

la caldera però sobretot es tracta d’un sistema monitoritzat i programat a regular la temperatura d’impulsió de la 

caldera i l’arribada als punts de consum de la temperatura adequada. Això es realitza mitjançant l’actuació 

d’unes electrovàlvules que controlen el pas d’aigua calenta o freda en funció de la temperatura de l’estància i de 

la temperatura exterior (controlades i monitoritzades també mitjançant sondes) i que es troben en diversos 

punts del circuit de cada planta. D’aquesta manera es regula la temperatura del sistema en relació a aquestes 

temperatures de manera que el local estigui aclimatat correctament i no s’hagi de controlar personalment. 

 Les conduccions del sistema de calefacció són de coure i estan vistes, és a dir no estan encastades a paret 

sinó que discorren uns 5 cm per sobre del paviment mitjançant abraçadores metàl·liques i suports metàl·lics. Les 

unions de les conduccions són premsades i això ha estat un dels principals inconvenients del sistema i que 

s’haurien d’haver previst al projecte donat l’ús de l’edifici. La majoria dels usuaris son nois i noies d’entre 12 i 16 

anys, de manera que rarament estan tranquils i asseguts al seu pupitre. Moltes vegades els alumnes, volent o 

sense voler, han donat cops a les conduccions o han pujat sobre elles, debilitant les unions i fent que fins i tot 

s’hagin trencat algunes d’elles, amb el consegüent perill ja que les conduccions porten aigua a temperatures 

elevades. Per aquesta raó hi ha hagut molts casos de fuges o fins i tot hi ha casos de tubs que han rebentat en 

mig d’una classe, però per sort no hi ha hagut cap ferit. Tot i així és un sistema molt perillós per les raons 

esmentades i ja que no surt a compte refer el sistema almenys estaria bé aïllar els tubs o protegir-los per tal 

d’evitar futurs incidents que poden tenir conseqüències bastant greus i que són fàcilment evitables. 
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Figura x.x Quadres de distribució del gimnàs i de la cuina de l’institut i com s’han realitzat 

Figura 4.4.4 Sistema de lamel·les giratòries d’alumini vista des de l’exterior, corresponent la biblioteca del centre. 

Podem observar-ne la subjecció als forjats i la excessiva distància entre la protecció solar fixa i el pla de façana 

4.4.2 SISTEMA DE PROTECCIÓ SOLAR 

 L’objectiu del mínim ús d’energia per al confort visual i tèrmic porta a dos conceptes bàsics d’il·luminació 

d’espais; en primer lloc, utilitzar la llum natural, sempre i quan sigui possible i, segonament, ajustar el flux 

lumínic en funció de les necessitats de cada moment. La reducció d’ús d’il·luminació artificial té, a més, un doble 

efecte positiu sobre l’estalvi energètic: 

 L’estalvi d’energia elèctrica dedicada a la il·luminació. 

 La disminució de la demanda tèrmica per refrigerar l’edifici durant les èpoques càlides ja que paral·lelament 

a l’emissió de llum visible, qualsevol lluminària també emet més o menys radiació en forma de calor. 

Aquest darrer aspecte no ens afecta gaire ja que el centre no disposa d’un sistema de climatització o 

refrigeració però cal tenir-ho en compte ja que tant a l’ hivern com a l’estiu la llum natural incidirà amb major o 

menor potència al centre i ens permetrà reduir la necessitat d’utilitzar la calefacció o, en el cas contrari, haurem 

de protegir-nos de la radiació solar mitjançant un sistema de protecció solar adequat a les necessitats, la 

orientació i la demanda de l’edifici. Per aquesta raó s’ha disposat de diversos sistemes de protecció de la llum 

exterior per tal de canalitzar la incidència de llum natural i poder-la aprofitar de la millor manera possible.  

Donat que la façana principal està orientada al sud-oest serà la que rep la major irradiació solar i, per 

tant, la que gaudeix del sistema de protecció solar, en principi, més important. Diem això ja que més tard 

explicarem les mancances d’aquest sistema fruit d’una mala execució o mala projecció però el sistema en sí és 

excel·lent si s’utilitza de manera correcta i se’n fa un manteniment adequat. Es tracta d’una protecció solar fixa 

mitjançant lamel·les giratòries d'alumini de Gradhermètic, amplada de 15 mm. de pala, col·locades per l'exterior, 

en el pla de la façana sobre estructura de suport d'acer galvanitzat a base de tubs quadrats de 100x100x5 mm. i 

tub de 100x50x5 mm., subjectada als forjats mitjançant passamans de 250x250x10 mm. El problema al qual 

fèiem referència anteriorment és que l’angle de les lamel·les es regula manualment mitjançant una maneta d’uns 

15 o 20 cm d’allargada i el sistema de protecció es troba a una distància aproximada d’uns 80 cm a 1 metre 

respecte de la línia de façana. Per aquesta raó s’han de fer malabars per poder modificar l’angle d’inclinació de 

les lamel·les, cosa que implica un risc molt elevat d’accident i s’ha de disposar d’una força considerable per poder 

girar-les, raó per la qual el centre no ha mogut moltes de les lamel·les del sistema des de la seva instal·lació i no 

n’ha pogut fer un manteniment adequat donat que són molt poc accessibles. Per aquesta  raó moltes estan 

rovellades, plenes de pols i bloquejades per factors atmosfèrics i perquè la brutícia es va acumulant a les peces 

que realitzen el gir de manera que el funcionament del sistema es va deteriorant fins a ésser inútil. Tornant al 

tema del manteniment, cal destacar que cada pis disposa d’una passarel·la d’alumini que sí que permet el 

manteniment de les lamel·les i dels diferents components així com la seva neteja i substitució en cas de tenir 

defectes o detectar-se’n un mal funcionament. Tot i així aquest manteniment només el pot fer un especialista 

amb coneixements del sistema amb què tracta (ja sigui de la pròpia companyia o una empresa especialitzada en 

la instal·lació i el manteniment d’aquest tipus d’estructures) amb les corresponents mesures de seguretat i 

protecció que garanteixin la seva integritat física i, com és lògic, aquest especialista no pot ser l’encarregat de 

manteniment del centre. 

 

 

A la finestra correguda de la 3ª planta, corresponent també a la façana principal però on no hi arriba el 

sistema de lamel·les abans esmentat, s'han col·locat vinils de protecció solar per la cara interior del vidre. És  

habitual que l’usuari vulgui una reducció de la incidència solar (sobretot pel que fa a l’aspecte calorífic) amb una 

mínima reducció de la incidència lluminosa. Les làmines de protecció solar son capaces de reduir fins a un 70 % el 

calor i l’enlluernament provocat per una excessiva entrada de llum i funcionen de manera similar a unes ulleres 

de sol. Aquestes làmines es col·loquen per la part interior del vidre (tot i que també n’hi ha que es col·loquen per 

fora o n’hi ha que fins i tot fan de mirall per evitar que els usuaris de l’edifici tinguin intimitat i no puguin veure’s 

molestats per les mirades de curiosos) i tenen una vida útil superior a les col·locades a l’exterior, ja que no rep 

directament les inclemències meteorològiques. De manera general aquestes làmines presenten una menor 

conductivitat que el vidre, raó per la qual la transferència de calor per diferència de temperatura interior i 
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Figura 4.4.5 Sistema de 

protecció solar 

mitjançant làmines de 

tipus neutre 50R de 

l’empresa Prosol-

Láminas col·locada a 

l’Hotel Eurostars Anglí, 

un hotel de disseny de 4 

estrelles situat al carrer 

Anglí de Barcelona. Es 

tracta d’una làmina 

grisenca de protecció 

solar moderada, és a 

dir que té una reducció 

a l’enlluernament de 

prop del 55 % i una 

reducció del calor per la 

radiació solar d’un 50 

%. Permet la entrada 

d’un 70 % de la llum 

natural, cosa que es 

veu molt reduïda quan 

més fosca és la làmina 

utilitzada (sobretot les 

que, a més a més, 

actuen com a mirall). 

exterior es veu reduïda i ajuda a millorar el comportament higrotèrmic del vidre. D’aquesta mateixa manera, 

l’absorció de radiació provinent de l’interior, així com la menor conductivitat de les làmines solars en comparació 

amb el vidre fan que la superfície interior de la finestra estigui a major temperatura, de manera que es veu 

reduïda la condensació de vapor d’aigua que existeix a l’ambient interior. Tot i aquests avantatges tan 

significatius aquestes làmines han d’ésser col·locades preferiblement per especialistes ja que, com ha passat a 

l’institut, no s’han enganxat de manera adequada i els extrems de les mateixes ja s’estan desenganxant i són 

susceptibles  a trencar-se mitjançant el contacte amb algun objecte que pugui estripar-les. A més s’ha de tenir en 

compte la compatibilitat de la làmina amb els diferents tipus de vidre ja que no tots són aptes per a aquest tipus 

de sistema de protecció solar. Per norma general les làmines de protecció solar són compatibles amb vidres 

simples, vidres dobles o vidres laminats però, per exemple, no són d’aplicació en vidres dobles que estan 

combinats amb vidre laminat (vidre de gruix important) ja que la incidència de llum solar es veu afectada per les 

diferents capes de vidre i no es podria donar garantia de qualitat i servei de les làmines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, a la façana nord-est, que és la que rep menor incidència solar, s’ha projectat un sistema de 

protecció solar format per cortines de teixit opac gris, ignífug tipus M1, amb sistema d’accionament manual 

mitjançant cordills i sistema de guiatge mitjançant guia metàl·lica d’alumini, situades a la part interior del vidre. 

Donada la orientació del centre i l’horari d’ocupació dels locals que tenen contacte amb aquesta façana aquest 

sistema té com a funció principal evitar l’enlluernament propi dels dies amb molta incidència solar (sobretot a 

l’estiu o als dies d’hivern quan l’angle de radiació solar pot provocar aquest esdeveniment dins les aules) o 

l’excés de llum durant la visualització d’imatges des del projector. És clar que també té les funcions esmentades 

anteriorment pel que fa als aspectes lumínics i tèrmics així com de confort però al ser la façana més freda i sense 

gairebé radiació solar les cortines serviran principalment per a millorar la percepció visual durant el transcurs de 

les activitats docents que es porten a terme al centre. Alguns dels aspectes que determinen el confort visual 

venen donats pels següents paràmetres: 

 Luminància. La comoditat visual depèn, com és lògic, de la facilitat de la nostra visió de percebre l’entorn 

amb claredat. En aquest sentit, el primer requeriment serà que la quantitat de llum o luminància sigui la 

necessària per a que la nostra agudesa visual ens permeti distingir els detalls d’allò que observem. El primer 

paràmetre, doncs, serà la luminància (mesurada en lux), amb valors recomanables que varien segons les 

circumstancies i les condicions del local així com de l’enlluernament, que analitzarem a continuació. 

 Enlluernament. Aquest fenomen és l’efecte molest mitjançant el qual la vista es veu afectada per un excessiu 

contrast de luminància dins del camp visual. En general aquest efecte es dóna quan existeix una superfície de 

molta claredat lluminosa (amb molta luminància) en un camp visual amb un valor mitjà molt baix, 

normalment a causa d’una llumenera amb llum excessiva o una finestra de gran superfície. L’enlluernament 

per adaptació és el més important a l’hora de realitzar el disseny arquitectònic; es produeix quan l’ull 

s’adapta a la luminància mitjana d’un camp visual on hi ha valors molt variables de la mateixa, amb extrems 

que queden fora de l’adaptació visual de la capacitat d’adaptació visual i que, per tant, no es veuen i també 

impliquen molèsties visuals. Per aquesta raó es tracta d’un fenomen de difícil valoració tot i que es pot 

avaluar mitjançant l’anàlisi de les diferents luminàncies presents dins el camp visual. 

 Color de la llum. Un tercer paràmetre de confort visual és el color de la llum, avaluables mitjançant els 

conceptes de temperatura de color  i de l’índex de rendiment en color. En aquest sentit, la gràfica de Kruithof 

(que relaciona la temperatura del color de la llum amb la luminància) defineix un camp de compatibilitat 

entre ambdós valors, essent la temperatura de color aquella que es defineix comparant el color de la font de 

llum dins de l’espectre lluminós amb el de la llum que emetria un cos negre escalfat a una temperatura 

determinada. El cos negre és un objecte teòric ideal que suposem que absorbeix tota la llum i energia que 

radia sobre ell. Més endavant, quan analitzem la demanda lumínica de les estàncies del centre, exposarem 

els valors de luminància relatius a les diferents activitats que es realitzen en cada local i si cal millorar-les. 
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4.5 PERFIL D’ÚS 

Un altre aspecte important pel que fa al comportament de l’edifici és l’ús que tots els usuaris en fan del 

mateix. La manera tal i com utilitzen les instal·lacions, la intensitat de l’ús de les mateixes o, simplement, la seva 

manera de ser es reflecteix en el comportament energètic de l’edifici ja que la constructora només projectarà 

l’edifici i donarà unes recomanacions d’ús i unes pautes a complir per l’usuari però acabarà essent aquest darrer 

agent el que decidirà per si sol com utilitza allò que l’envolta. Serà, per tant, un aspecte important quan fem 

l’avaluació energètica ja que tindrem ,per una banda, el consum teòric de l’edifici generat mitjançant tots els 

equips i instal·lacions de l’edifici però, per altra banda, segur que trobem un valor diferent (que estarà reflectit al 

DeXCELL o a les factures del centre) ja que, com és normal, l’usuari no fa un ús del tot adequat d’aquests equips. 

4.5.1 DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI 

Planta de l’edifici Descripció del local Superfície (m2) Volum (m3) 

Planta 0 

Gimnàs 437,40 2.099,54 

Sala de reunió A.M.P.A. 25,66 76,98 

Lavabo A.M.P.A. 12,54 37,62 

Sala d’acumuladors 6,23 38,81 

Lavabo 1 5,96 17,88 

Lavabo 2 12,46 37,38 

Vestuari 1 36,58 109,74 

Vestuari 2 36,58 109,74 

Zones comuns 269 807,00 

Total 757,12 m2 3988,80 m3 

Planta 1 

Biblioteca (Sud) 90,09 270,27 

Aula 1 (Sud) 53,71 161,13 

Aula 2 (Sud) 55,52 166,56 

Aula 3 (Sud) 90,71 272,13 

Aula 4 (Sud) 60,53 181,59 

Aula 5 (Sud) 24,57 73,71 

Aula 6 (Sud)  15,86 47,58 

Aula 7 (Sud) 15,86 47,58 

Aula 1 (Nord) 24,57 73,71 

Aula 2 (Nord) 19,80 59,40 

Aula 3 (Nord) 19,80 59,40 

Aula 4 (Nord) 19,80 59,40 

Aula 5 (Nord) 19,80 59,40 

Lavabo 1 17.09 51,27 

Lavabo 2 19,57 59,71 

Lavabo 3 5,59 16,77 

Lavabo 4 10,09 30,27 

Lavabo 5 10,09 30,27 

Cuina i menjador 155,65 466,95 

Zones comuns 209,10 627,30 

Total 875,02 m2 3.363,41 m3 

Planta 2 

Taller de tecnologia 100,37 301,11 

Traster del taller 9,84 29,52 

Sala de professors 59,62 178,86 

Sala de visites 15,18 45,54 

Despatx de la directora 15,18 45,54 

Despatx del cap d’estudis 15,18 45,54 

Despatx d’administració 15,18 45,54 

Secretaria 24,98 79,94 

Consergeria 11,33 33,99 

Aula 1 (Nord) 49,77 149,31 

Aula 2 (Nord) 49,77 149,31 

Aula 3 (Nord) 49,77 149,31 

Aula 4 (Nord) 49,77 149,31 

Lavabo 5,73 17,19 

Zones comuns 162,58 487,74 

Total 634,13 m2 2.786,47 m3 

Planta 3 

Aula 1 (Nord) 49,77 149,31 

Aula 2 (Nord) 49,77 149,31 

Aula 3 (Nord) 49,77 149,31 

Aula 4 (Nord) 49,77 149,31 

Lavabo 9,84 29,52 

Zones comuns 126,08 378,24 

Total 335,00 m2 1.005,0 m3 
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Figura 4.5.1 Setmana tipus confeccionada personalment de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri. La imatge 

correspon al document Diagnosi de consums d’equipaments públics facilitat pel departament d’Infraestructures 

com a eina d’avaluació i diagnosi dels equipaments públics de la Generalitat de Catalunya. 

Figura 4.5.2 Ús principal de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri. La imatge correspon al document Diagnosi de 

consums d’equipaments públics. Es dóna informació sobre la ocupació de cadascun dels locals i el temps d’ús. 

4.5.2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 Com és obvi l’activitat principal de l’edifici és la docent. EL conjunt de les instal·lacions està destinat a 

allotjar alumnes d’entre 12 i 16 anys (entre 1r i 4t d’E.S.O.) i el professorat que imparteix les classes, així com 

conserges i encarregats del manteniment bàsic de l’escola, ja sigui el personal de manteniment general de 

l’escola com el personal de neteja o del càtering extern de la cuina. Per casos excepcionals s’utilitza l’escola per a 

realitzar activitats durant el cap de setmana però només per festes generals o per esdeveniments escolars 

realment importants, de manera que podem considerar pràcticament nul el seu edifici fora de l’horari lectiu.  

Per a calcular la intensitat d’ús s’ha tingut en compte l’horari lectiu de les classes, que és el següent: 

 

 

 

Així doncs hem tingut en compte que la intensitat d’ús és alta i d’entre 10 i 12 hores, ja que com podem 

veure dilluns i dimarts l’edifici està ocupat 12 hores mentre que la resta n’està 10. Quan procedim a fer les 

simulacions de la demanda energètica, els consums i demés indicadors sobre el comportament energètic de 

l’edifici procedirem a generalitzar i assumir que tota la setmana està ocupat 12 hores. D’aquest manera assumim 

una major intensitat d’ús de manera que el resultat dels càlculs serà una mica més desfavorable però d’aquesta 

manera assumim els propis factors de correcció de la pròpia instal·lació (sense tenir en compte encara el 

comportament de l’usuari amb aquesta instal·lació o l’ús adequat o no del mateix; això ho analitzarem a l’apartat 

d’avaluació) o els defectes de la mateixa. És bastant segur que té uns quants defectes, sinó seria il·lògic que el 

departament d’Infraestructures ens hagués donat l’encàrrec de fer una auditoria energètica de l’escola. 

4.5.3 HORARIS D’OCUPACIÓ 

 Ja que es tracta d’un edifici escolar, la ocupació del mateix es produeix en horari diürn, comprès, com 

veiem a l’horari setmanal, entre les 07:00 hores fins les 17:00 hores o les 19:00 hores, en funció del dia. Com 

gairebé totes les escoles, el calendari lectiu comença normalment al finals de la setmana segona o principis de la 

tercera de setembre, normalment el dia 15. Per norma general les classes acaben el 22 o el 23 de desembre i no 

comencen fins passat reis, normalment el dia 8 o 9 de gener. Amb l’ interval variable de les vacances de Setmana 

Santa el període lectiu sol acabar poc abans de la festivitat de Sant Joan, entre el 20 i el 22 de Juny. Tenint en 

compte les festivitats (que poden caure tant en cap de setmana, entre setmana o una combinació d’ambdues) 

hem fet un càlcul aproximat d’entre 170 i 180 dies lectius per curs. Tenint en compte que el centre disposa de 

189 alumnes, 23 professors, 2 conserges i 1 administratiu la ocupació teòrica dels locals principals són els que 

detallem a continuació: 
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Taula 5.1.1 Percentatge d’estalvi mínim de la demanda energètica conjunta respecte a l’edifici de referència per 

a edificis amb usos no residencials, en %. No ha de superar la demanda límit de l’edifici de referència. 

5. FASE 2: AVALUACIÓ 

Un cop feta la tasca de recollida de dades que, com ja hem indicat, és la més entretinguda i exigeix un 

grau de precisió important per tal de garantir que l’ inventari realitzat i la documentació aportada sigui fiable, 

caldrà fer-ne una avaluació per conèixer les necessitats reals de l’edifici i si el projecte ha dimensionat tots els 

seus elements de manera adequada. Es tracta, doncs, de processar les dades recollides per tal d’avaluar els 

següents conceptes: 

 La demanda energètica de l’edifici (tèrmica i lumínica). 

 El comportament de les instal·lacions i els sistemes (i els aparells que consumeixen energia i que cobreixen la 

demanda energètica especificada anteriorment) que donen servei, entre d’altres, a la climatització, la 

il·luminació o el funcionament dels aparells de força. 

 Les condicions de funcionament de les mateixes, és a dir, patrons d’ús, gestió, ocupació i manteniment al les 

quals estan subjectes els sistemes i les instal·lacions, així com paràmetres de confort que seran determinants 

per a establir unes pautes de consum determinades. 

 El consum dels recursos energètics bàsics (electricitat, aigua i gas principalment, i d’altres fonts d’energia que 

puguin trobar-se o instal·lar-se posteriorment a l’edifici). 

Els resultats d’aquestes avaluacions se sintetitzen en una sèrie de dades o indicadors dels quals podem 

extreure els valors significatius que permetran caracteritzar l’edifici i, si escau, comparar-lo amb edificacions 

similars per analitzar si el comportament de l’edifici auditat és correcte o no (benchmarking). No hem d’oblidar 

que l’avaluació global de l’eficiència energètica d’un edifici es realitza mitjançant la comparació entre la 

demanda energètica teòrica (estimant uns rendiments dels equips i sistemes mitjançant les fitxes 

proporcionades pel departament d’Infraestructures de la Generalitat que anirem veient més endavant i gràcies a 

les estipulacions i paràmetres generalitzats del Document Bàsic d’Estalvi Energètic del CTE) i el consum efectiu 

que s’observa mitjançant les factures o el monitoratge del programa DeXCELL. L’anàlisi del que consumeix 

l’edifici respecte al que hauria de consumir teòricament permet valorar el potencial d’estalvi de les oportunitats 

de millora respecte del global de l’edifici. 

Així mateix, l’estudi de les rutines en la gestió de l’edifici i el manteniment dels sistemes del mateix són 

extremadament útils per detectar ràpidament mancances en el funcionament de les instal·lacions i alhora 

permet determinar l’ajust entre el nivell real d’ocupació dels espais i el grau de resposta dels sistemes a la seva 

demanda energètica i de recursos. Les possibles desviacions en aquests aspectes poden oferir la resposta a la 

diferència entre la demanda teòrica i el consum real enregistrat, raó per la qual optarem per repartir enquestes 

sobre la percepció de confort entre tots els usuaris del centre per tal de detectar quines són les aules més 

conflictives en relació als recursos dels que disposen, així com establir quines són les condicions generalitzades 

de confort i provar de mantenir-les constants a tots els espais on sigui possible. Així doncs la valoració del 

consum de recursos no ha de deixar de banda el propi criteri dels usuaris, ja que es tracta de conèixer si l’edifici 

és eficaç atenent a les necessitats energètiques però també si és eficient en relació als recursos que consumeix 

per assolir-lo o per assolir el confort exigit per l’usuari. Amb el benchmarking del qual parlàvem s’aconsegueix 

transformar les dades obtingudes en diferents unitats i diverses eines en valors unificats i comparables (kWh/m2, 

lux/espai, etc.) amb els d’altres edificis semblants. Aquest és un aspecte pel qual s’ha preocupat molt 

Infraestructures ja que d’aquesta manera es genera una base de dades molt àmplia sobre un mateix tipus 

d’edifici i es pot caracteritzar energèticament de forma molt amena els edificis. Tot i que existeixen molts 

indicadors que busquen caracteritzar de forma general els edificis (anàlisi de l’envolupant, el rendiment dels 

sistemes, l’ocupació mitjana dels espais, etc) nosaltres mirarem de centrar-nos amb els que estan relacionats 

amb l’àmbit de la construcció, com el grau d’aïllament de l’envolupant, el rendiments dels sistemes i aparells en 

relació al seu valor d’eficiència energètica, etc. El departament d’Infraestructures, tal i com hem explicat al 

principi, s’ha centrat especialment en l’aspecte més tècnic de les instal·lacions i no tant en el comportament 

constructiu de l’edifici, aspecte més que important per garantir un bon aprofitament energètic. És per això que hi 

ha aspectes que s’han analitzat a títol personal tot i que la Generalitat ja va avisar que no preveu inversions en 

l’envolupant de l’edifici o aspectes relacionats amb la part constructiva de l’edifici ja que requereixen una 

inversió considerable (tot i que a mitjà i llarg termini siguin amortitzables i energèticament necessàries), de 

manera que mirarem d’avaluar tots els aspectes possibles de l’edifici per poder fer-ne una diagnosi encertada a 

tots els nivells possibles  

5.1 AVALUACIÓ DE LA DEMANDA 

5.1.1 AVALUACIÓ DE LA DEMANDA TÈRMICA 

En aquest apartat procedirem a caracteritzar i quantificar la exigència de la demanda energètica de 

l’edifici, la qual es limita en funció de la zona climàtica en la qual s’ubiquen i de l’ús previst que se’n farà. Al 

tractar-se d’un edifici d’ús docent, document bàsic d’estalvi energètic (d’ara endavant DB – HE) estableix que el 

percentatge d’estalvi de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració respecte a l’edifici de 

referència de l’edifici o la part ampliada, en el seu cas, serà igual o superior a l’establert per la següent taula:  

Zona climàtica de l’estiu 
Càrrega de les fonts internes 

Baixa Mitjana Alta Molt alta 

1, 2 25 % 25 % 25 % 10 % 

3,4 25 % 20 % 15 % 0 % 
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Taula 5.1.2 Demanda de calefacció i de refrigeració de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri generada 

mitjançant el programa CALENER en relació a l’edifici de referència per poder fer-ne una comparativa. 

Figura 5.1.2 Certificació energètica de l’institut on podem veure altres paràmetres importants pel que fa al 

comportament energètic eficient o no de l’edifici com les emissions o els consums teòrics d’energia. 

Mitjançant el programa unificat LIDER – CALENER, el qual ens genera la demanda energètica en funció 

dels elements generadors de calor i fred i dels aparells de consum, obtindrem els resultats de la demanda 

tèrmica de l’edifici. Tal i com vist el nostre edifici no disposa de cap sistema de refrigeració, de manera que 

tèrmicament parlant la única demanda que tenim és relativa al sistema de calefacció ja que tampoc hi ha 

demanda d’ACS per les raons esmentades anteriorment. Aquesta eina informàtica ens permet la verificació de 

les exigències del DB – HE tot i que alguns apartats, molts dels quals fan referència a edificis de nova construcció 

diferent a l’ús residencial privat (tal i com hem vist justament a la taula anterior, el que fa referència a la 

demanda energètica) es calculen mitjançant el Reial Decret 235/2013, del 5 d’abril, pel qual s’aprova el 

procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis. Aquest té en compte el programa LIDER – CALENER 

com a eina reconeguda conjuntament entre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri de Foment, 

així com especificacions i guies tècniques sobre la aplicació tècnica i administrativa de la certificació energètica i 

tots aquells documents que facilitin la aplicació de la mateixa. Tot i que el Reial Decret és molt poc concret 

estableix una sèrie d’accions que se suposa que tant el programa informàtic, mitjançant l’ajuda del Codi Tècnic i 

d’altres documents reconeguts pel govern donen garantia de compliment, de manera que queda justificada la 

demanda energètica de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri ja que s’ha realitzat mitjançant totes les eines 

disponibles i reconegudes pel Govern. 

 Dit això, hem procedit a realitzar el càlcul de la demanda tèrmica de l’edifici per tal d’esbrinar quines són 

les necessitats energètiques en relació a les condicions de confort de l’usuari. Per tal de conèixer aquesta 

demanda hem procedit a fer-ne la certificació energètica, que es determina d’acord amb la normativa vigent (i 

els seus mètodes de càlculs aplicats al programa informàtic) que expressa els indicadors energètics mitjançant 

una etiqueta d’eficiència energètica, la qual es representa mitjançant una lletra que va de la “A” (màxima 

eficiència) fins a la “G” (eficiència deficient o pràcticament inexistent). Per realitzar aquest càlcul hi ha dues 

maneres: la primera és, com dèiem, mitjançant el programa CALENER, que compleix amb totes les exigències i 

normatives d’eficiència energètica de forma conjunta; la segona és el procediment simplificat per edificis que 

compleixen estrictament l’opció simplificada del DB – HE 1. Com que és molt més restrictiva i completa la 

primera opció hem optat per realitzar-ho amb el programa CALENER, el qual, després d’unes quantes hores de 

dedicació ens ha donat els següents resultats pel que fa a la demanda tèrmica: 

 Edifici Objecte Edifici Referència 

Demanda kWh/m2 kWh/any kWh/m2 kWh/any 

Calefacció 30,80 105927,00 16,90 57976,30 

Refrigeració 16,50 56589,70 30,30 104282,50 

 

 

Com podem observar, la demanda de calefacció i la de refrigeració de l’edifici estan bastant per sobre en 

el cas de la calefacció i bastant per sota en el cas de la refrigeració, de manera que, com a primera avaluació de la 

demanda energètica, cal dir que l’edifici està altament sobre dimensionat pel que fa a la calefacció (un 182,80 % 

més, segurament per l’alta transmissivitat tèrmica de l’envolupant i per un ús deficient de les instal·lacions com 

explicarem i avaluarem més endavant) mentre que, pel que fa a la refrigeració, el centre està per sota de les 

condicions mínimes de refrigeració i no consta, probablement, d’un sistema de refrigeració adequat (això és 

totalment vàlid ja que no n’existeix cap) o d’un sistema de renovació o circulació de l’aire adequat (ja que la 

circulació de l’aire és ineficient al centre com també més tard explicarem i avaluarem). 

A continuació mostrem la certificació energètica de l’edifici, la qual ja inclou altres paràmetres que 

analitzarem a fons més endavant com les emissions de CO2 associades a cada instal·lació o sistema de l’edifici o 

els consums energètics també associats a les mateixes: 
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Figura 5.1.3 Apèndix D de la secció HE 1 sobre la limitació de la demanda energètica, referent a les 

transmitàncies límit dels elements que composen l’edifici i el factor solar dels buits en l’envolupant del mateix 

Figura 5.1.5 Gràfic corresponent a la demanda energètica de la nostra escola pel que fa a la calefacció (en 

vermell) i a la refrigeració (en verd) en relació amb la demanda generada per l’edifici de referència (en cian). 

Tal i com vèiem a la taula 5.1.1 se’ns exigeix un percentatge d’estalvi mínim de la demanda energètica 

conjunta respecte a l’edifici de referència, cosa que no complim ja que la demanda de calefacció és molt superior 

a la de l’edifici de referència. Això pot estar degut, entre d’altres, a la transmitància dels elements de l’edifici, 

encara  que aquest data la seva construcció entre 2007 i 2010 però que, a títol personal, es va construir durant la 

bombolla immobiliària quan s’optava per edificar en molta quantitat en detriment de la qualitat dels elements 

que composaven les construccions. Seguidament mostrem la taula que ho il·lustra: 

 

 

Tal i com veiem les transmitàncies límit actuals són molt limitades per tal d’evitar infiltracions o pèrdues 

de calor o fred ja sigui pels propis elements o en els punts crítics que trobem a tot edifici. Això implica que 

l’edifici s’ha de projectar amb elements de qualitat i que garanteixin no sobrepassar aquests límits, cosa que en 

l’institut públic de Teià no es va fer. Un dels elements més deficients pel que fa a la transmitància i al 

comportament eficient de l’edifici és la fusteria del mateix, sobre tot els marcs de les finestres. Aquests no tenen 

cap protecció enfront el trencament del pont tèrmic i tenen un gruix extremadament estret i estan molt 

antiquats, de manera que es pot intuir que la constructora va optar per retallar costos en aquest aspecte molt en 

detriment del comportament eficient de l’escola. En canvi trobem un revestiment de peces ceràmiques en zones 

comuns com alguns passadissos o les escales per accedir als diferents pisos que no té cap més motiu de ser que 

l’estètica amb un cost indecent, de manera que es tracta d’un error greu en la projecció de l’edifici. Tal i com 

vèiem a la pre-diagnosi trobem humitats en algunes de les parets interiors i infiltracions d’aigua sobre tot al 

lucernari de la tercera planta, on, seguint amb l’anterior, tot just hi trobem marc, de manera que quan plou molt 

o quan hi ha canvis de temperatura importants entre l’interior i l’exterior hi trobem infiltracions o condensacions 

fruit del pèssim comportament higrotèrmic del vidre col·locat al lucernari.  

Per il·lustrar els valors obtinguts mitjançant el CALENER passarem immediatament a l’eina LIDER, que va 

íntimament relacionada amb el CALENER (aquest any el CTE ha desenvolupat una eina simplificada que integra 

tots dos programes, ara bé, el compliment de molts apartats d’eficiència energètica no es contemplen, raó per la 

qual optarem pel que el Govern d’Espanya certifica com a eines aprovades per a les certificacions energètiques) 

on es resumeix amb detall els incompliments de la demanda energètica i, en aquest cas, concretament la 

tèrmica. Els resultats, tal i com esperàvem, mostren un comportament deficient dels elements amb contacte 

amb el terreny o amb l’exterior, de manera que les transmitàncies límit es veuen altament sobrepassades i 

suposen un dels principals causants pels quals es requereix molta potència calorífica. Els resultats es mostraran 

més endavant, quan analitzem el consum real de l’edifici, on mostrarem al detall quins són els elements que no 

compleixen amb la transmitància límit i el seu valor d’incompliment però de moment podem observar que, 

gràcies al LIDER, la demanda tèrmica és extremadament superior a la de l’edifici de referència mentre que la de 

refrigeració no arriba de bon tros al límit exigit. També ens mostra la proporció relativa de l’incompliment, on 

veiem que l’excés de calefacció és la causant en un 65,1 % de l’incompliment de la demanda tèrmica mentre que 

la falta de refrigeració causa el 34,9 % restant pel que fa a l’incompliment: 
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Figura 5.1.5 Taula 6.2 Luminància en edificis educatius corresponent a l’apartat 5.6 Establiments Educatius de la 

norma UNE EN 12.464.1 sobre il·luminació en espais de treball interiors. La taula especifica quina és la 

luminància mínima de cada espai incloent algunes observacions sobre aspectes de control, regulació o la 

temperatura de llum adequada. No té en compte la potència instal·lada, cosa que està especificada al DB – HE. 

5.1.2 AVALUACIÓ DE LA DEMANDA LUMÍNICA 

En aquest apartat procedim a avaluar la demanda lumínica de l’escola. Es tracta d’avaluar si el sistema 

d’il·luminació de cada estància o local del centre és l’adequat segons les necessitats d’ús de cadascuna de les 

mateixes i garantir, de la mateixa manera, uns paràmetres de confort lumínic que permetin l’acompliment 

normal de les activitats dues a terme. Per permetre que les persones realitzin les tasques visuals de manera 

eficient i precisa haurem de preveure una il·luminació adequada i apropiada. La il·luminació la pot proporcionar 

la llum natural, l’enllumenat artificial o una combinació dels mateixos. D’aquesta manera, el grau de visibilitat i 

confort requerit en un ampli àmbit de llocs de treball es regeix pel tipus i la duració de l’activitat que es duu a 

terme, de manera que la normativa UNE EN 12464.1 de 2012 Il·luminació. Il·luminació dels llocs de treball. Part 1 

Llocs de treball en interiors especifica els requisits pels sistemes d’il·luminació de la major part dels llocs de 

treball en interiors i les seves àrees associades en termes de quantitat i qualitat de la il·luminació. També 

especifiquen unes recomanacions sobre bones pràctiques i bon ús de les mateixes. 

Les instal·lacions d’il·luminació de les diferents dependències que composen un centre educatiu han 

d’estar dotades de sistemes que proporcionin un entorn visual confortable i suficient segons les molt variades 

tasques i activitats que es desenvolupen durant tot el període de l’ensenyament. Aplicant criteris de qualitat 

adequats al disseny, instal·lació i manteniment de tots aquells elements que intervenen en la obtenció d’una 

bona il·luminació obtindrem els resultats de confort visual requerits per l’usuari, tot això garantint la màxima 

eficiència energètica de la instal·lació i, per tant, els mínims costos d’explotació. Una bona il·luminació 

proporciona a estudiants i professors un ambient agradable i estimulant, és a dir, un confort visual que els 

permet seguir la seva activitat sense demanar d’ells un sobre esforç visual, reduint l’esgotament  i els mals de 

cap que produeix una il·luminació inadequada. Alguns dels problemes específics que podem trobar en la 

instal·lació d’enllumenat d’un local destinat a finalitats educatives poden ser els següents: 

 Llumeneres que produeixen enlluernaments directes o indirectes. 

 Làmpades de temperatura de color i potència inadequada a la instal·lació, que tant per defecte com per 

excés poden fer indesxifrable l’escriptura realitzada sobre el quadern escolar. El color de la llum emesa per 

les làmpades té també una gran importància en el comportament dels alumnes i en el seu aprofitament 

escolar. Per exemple les làmpades de llum freda proporcionen un ambient similar al de l’aire lliure, que 

ajuden a evitar la sensació que poden sofrir alguns alumnes per romandre en un espai tancat durant varies 

hores, mentre que les làmpades de colors càlids proporcionen ambients més sociables i relaxats. 

Aquestes i altres causes donen lloc a una mala il·luminació que no afavoreix als alumnes, especialment a 

aquells amb problemes de visió, cosa que pot donar lloc a un augment de l’índex de fracàs escolar. Per altra 

banda és molt important la utilització d’una il·luminació eficient mitjançant llumeneres d’alt rendiment que 

incorporen equips de baix consum i llumeneres d’alta eficàcia lluminosa (lúmens(watt) unides a l’ús de sistemes 

de regulació i control adequats a les necessitats del local a il·luminar. D’aquesta manera es garantirà l’assoliment 

d’uns bons nivells de confort sense sacrificar l’eficiència energètica. 

A continuació mostrem els requisits d’il·luminació que han de complir les diferents estàncies d’un centre 

educatiu. El paràmetre més important és la luminància mantinguda del local (Em) però també hi trobem aspectes 

com el límit de l’Índex d’Enlluernament Unificat o UGRL, que trobarem a la següent columna sempre que siguin 

aplicables a la tasca del local analitzat, o  els índexs de rendiment de colors mínims o RA també relacionats a l’ús 

que es farà d’aquell local: 
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Figura 5.1.6 Taula 2.2 de la secció tercera del DB – HE on s’indica la potència màxima d’il·luminació dels 

edificis en funció de la seva tipologia d’ús. El nostre edifici no hauria de superar els 15 W/m2. 

Taula 5.1.3 Consum d’energia lumínica de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri generada mitjançant el programa 

CALENER. El consum és excessiu en relació a les factures però es deu a paràmetres del programa no controlables. 

Per no repetir-nos optarem per mostrar els resultats obtinguts mitjançant el luxòmetre o el programa 

DiaLUX a l’apartat d’avaluació del sistema d’il·luminació ja que en el fons la demanda lumínica fa referència a la 

totalitat de la demanda energètica de l’edifici sense detallar la il·luminància que requereix cada espai. Per això 

hem preferit remarcar en aquest apartat els paràmetres de compliment de la demanda lumínica però detallarem 

les necessitats de cada espai en l’avaluació del sistema, que és el que realment s’encarrega de cobrir dita 

demanda lumínica i podrem analitzar en detall si el sistema compleix amb la normativa i si la demanda 

energètica pel que fa a la llum es correspon amb el que s’ha instal·lat al nostre edifici. Per aquestes raons a 

continuació mostrarem el resultat obtingut mitjançant el CALENER pel que fa al consum teòric generat incloent 

tots els paràmetres constructius i la potència de llum instal·lada en cada estància: 

 Edifici Objecte Edifici Referència 

Consum Energia Final kWh/m2 kWh/any kWh/m2 kWh/any 

Il·luminació 25,60 87948,90 36,50 125641,30 

 

 

També cal tenir en compte que l’edifici ha d’ésser projectat de manera la potència d’il·luminació sigui la 

adequada a les necessitats del centre. Com veiem ens surt un consum teòric inferior a la de l’edifici de referència 

però això és enganyós ja que de ben segur que el centre disposa d’un sistema d’il·luminació deficitari que 

avaluarem més endavant. Segons les factures que també avaluarem més endavant l’edifici té un consum 

d’electricitat de 40.765 kWh anuals de manera que el aquest consum d’il·luminació es el doble del consum 

elèctric real. Això es deu a que el CALENER no diferencia aspectes importants com no comptabilitzar els caps de 

setmana o que la intensitat d’ús tampoc és la mateixa a totes les aules, zones comuns, de manera que aquest 

valor és simplement orientatiu. Més tard analitzarem el valor real del consum d’electricitat i quin percentatge 

correspon al sistema d’il·luminació, als aparells o a les preses de corrent. Utilitzarem el programa DiaLUX per 

recrear alguna de les zones més significatives del centre i mirar si es corresponen amb els valors que ha calculat 

el CALENER o, com farem més endavant, amb les mesures preses amb un luxòmetre per conèixer la il·luminància 

d’aquests espais i verificar les dades obtingudes. La previsió de demanda lumínica és essencial per projectar 

adequadament les llumeneres de cada espai tal i com hem vist a la taula 6.2 sobre les il·luminàncies mínimes de 

cada espai 

De totes maneres  al DB HE secció 3, Eficiència Energètica de les Instal·lacions d’il·luminació s’estableixen 

uns criteris essencials per a garantir que el projecte d’il·luminació de cada edifici es calculi amb uns compliments 

mínims que garanteixin la eficàcia del sistema i la seva contribució pel que fa a la eficiència energètica. Més 

endavant estudiarem el paràmetre bàsic per a avaluar si una estància determinada té una eficiència energètica 

adequada o no però per al càlcul general de la demanda ens interessa saber quina és la potència màxima 

d’il·luminació en funció de l’ús a què es dedicarà l’activitat de l’edifici. Això queda resumit en la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenint en compte que el nostre edifici té una potència total d’il·luminació instal·lada de 35,49 kW (35.490 

W) i la superfície útil de l’escola és de 2.837,20 m2 tenim que la potència real instal·lada és de 12,51 W/m2. 

D’aquesta manera, almenys pel que fa a la potència instal·lada, l’edifici consta de la potència instal·lada 

adequada, ara bé, això en cap moment significa que el seu rendiment sigui eficient. Aquest paràmetre resulta 

bastant pobre ja que ens dóna un indicador molt poc concret, ja que pot ser que realment hi hagi la potència 

instal·lada adequada però molt mal repartida. Per exemple quan anem al nostre centre ens trobem que molta de 

la potència lumínica està situada a la façana sud, que és la que rep major incidència solar i no hauria de tenir 

tanta concentració de llumeneres ja que a la façana nord n’hi ha molta menys. De la mateixa manera a les zones 

comuns hi ha un excés de llumeneres considerable; en relació al que s’esmentava anteriorment, la quantitat de 

potència no garanteix la seva qualitat ja que una cosa és la potència instal·lada i l’altra és el consum que en faran 

els usuaris (previst pel CALENER o real mitjançant la revisió de les factures, que també variarà previsiblement). El 

consum per zones ens mostrarà si efectivament la potència instal·lada és la adequada i complim amb les 

exigències i la demanda lumínica real de cada estància i del conjunt de l’edifici o, pel contrari, la instal·lació 

lumínica està sobre dimensionada o és deficitària en alguns espais, cosa que presumiblement passarà però que 

confirmarem en el conjunt d’accions que venen a continuació. 

  



ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA DIAGNOSI ENERGÈTICA DE LA SECCIÓ D’INSTITUT TURÓ D’EN BALDIRI   JOSEP MITATS CARMONA 

37 
 

Taula 5.2.1 Tipus de calderes  de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri. La imatge correspon al document 

Diagnosi de consums d’equipaments públics. Comprèn alguns paràmetres bàsics que les composen. 

5.2 AVALUACIÓ DELS SISTEMES  

Tot i que ja hem realitzat l’avaluació de la demanda energètica i lumínica, que són essencials, procedirem 

a avaluar els sistemes que conformen el centre per comprovar-ne la seva eficàcia i la seva eficiència. És a dir, en 

primer lloc analitzarem si donen servei de la manera per la qual es van projectar, mentre que en segon lloc 

mirarem si, tot i funcionar correctament o no, treballen de manera eficient, que és  la raó principal d’aquest 

projecte. Això és degut a que podem trobar una instal·lació o sistema que funcioni adequadament en termes de 

treball (compleix la seva funció, per exemple, donant calefacció a la estància on li demanem) però que 

consumeixi una quantitat indecent de recursos per a tal finalitat, de manera que és eficaç però altament 

ineficient. La finalitat d’aquest apartat es valorar i avaluar aquests sistemes i detectar-ne els defectes o defectes 

potencials mitjançant un anàlisi a fons del mateix, valorant el seu funcionament a la vegada que, coneixent-ne els 

defectes, fer una proposta de canvis i potencials de millora que més tard detallarem i valorarem econòmicament 

en funció dels potencials d’estalvi, consum i cost. 

5.2.1 AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓ 

El sistema de calefacció de l’edifici abasteix a tots els espais habitables del centre, tot i que recordarem 

de nou els aspectes bàsics explicats durant l’aixecament de dades de manera breu per fer-nos una idea a 

posteriori dels potencials defectes o defectes ja detectats durant la inspecció. El sistema consta de 5 circuits: 

 Circuit de calefacció centralitzada de la planta 0 (subdividit en façana nord i façana sud) i menjador. 

 Circuit de calefacció centralitzada de la planta 1 (subdividit en façana nord i façana sud). 

 Circuit de calefacció centralitzada de la planta 2 (subdividit en façana nord i façana sud). 

 Circuit de calefacció centralitzada de la planta 3 (subdividit en façana nord i façana sud). 

 Circuit destinat a la calefacció del gimnàs i a la producció d’ACS. 

Els primers 4 circuits tenen com a equip de producció una caldera ADISA DUPLEX EVO 330 de 319,30 kW 

mentre que el darrer circuit està controlat per una caldera ADISA 81 E – BT de 89,50 kW. Finalment hi ha un 

escalfador instantani a la cuina que dóna servei a les necessitats de la cuina. A continuació mostrarem una taula 

proporcionada pel departament d’Infraestructures que ens serveix com a eina d’avaluació i diagnosi de les 

calderes. Tot i que molts dels paràmetres no es podien saber si no era amb instrumental professional (només el 

tenen els tècnics especialitzats que s’encarreguen de fer les inspeccions periòdiques de les mateixes) hem pogut 

treure algunes dades del DeXCELL o d’alguna inspecció anterior o també del catàleg del propi equip. Les calderes 

es van fabricar fa 7 anys (la seva fabricació data de 2007 segons la fitxa tècnica enganxada a les mateixes) però 

no van entrar en funcionament fins al 2010, de manera que en el fons tenen només 4 anys de servei. Per aquesta 

raó, i ja que desconeixem els instruments que es fan servir en les inspeccions tècniques, tampoc en tenim accés 

ni, com és obvi, no sabríem con fer-los funcionar per poder treure els paràmetres que ens falten, ens basarem en 

el supòsit que les calderes treballen correctament ja que, com veurem, les dades que sí hem pogut recollir ens 

mostren un funcionament normal de les mateixes: 

Caldera Caldera 1 Caldera 2 

Servei al que es dedica Calefacció centralitzada ACS + calefacció gimnàs 

Any d’instal·lació 2010 2010 

Funcionament hores/any 2010 Actualment cap 

Període funcionament 550 – 600 Actualment cap 

Interval de servei diari 110 – 120 dies l’any Actualment cap 

Pauta de servei setmanal 07:00 – 12:00/13:00, 5 dies Actualment cap 

Tipus de caldera Baixa temperatura Baixa temperatura 

Marca ADISA ADISA 

Model DUPLEX EVO 330 81 E – BT 

Potència (kW) 319,30 89,50 

Temperatura d’impulsió (ºC) 60 – 70 55 – 65 

Temperatura de retorn (ºC) 35 – 45 30 – 40 

Temperatura de fums (ºC) 134 112 

Opacitat dels fums (Bacharach) No ho sabem No ho sabem 

Composició fums (%) No ho sabem No ho sabem 

Rendiment de la combustió 30,28 m3/h 8,88 m3/h 

Disposa de bomba 
anticondensació 

No No 

Disposa de xemeneia 
independent 

Si Si 

Disposa de recuperador de calor No No 

Disposa de pirostat Si Si 

Marca del cremador ADISA ADISA 

Model del cremador DUPLEX EVO 330 81 E –BT 

Any d’instal·lació 2010 2010 

Arrencades per hora 1 – 2 Actualment cap 

Combustible Gas natural Gas natural 

Comptador de combustible Si Si 
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Taula 5.2.2 Descripció dels circuits  de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri. La imatge correspon al document 

Diagnosi de consums d’equipaments públics. Comprèn informació bàsica sobre els circuits i les seves bombes. 

El sistema disposa d’un conjunt de bombes per tal d’abastir correctament les necessitats de calefacció de 

cada planta. A la sortida de cada caldera hi trobem una bomba primària que s’encarrega de transportar el fluid 

(en aquest cas, aigua) des de la caldera fins al conjunt de cada circuit, passant per un petit dipòsit acumulador 

que consta d’un vas d’expansió tancat que s’encarregarà d’absorbir el volum que es produeix quan s’expandeix 

l’aigua  escalfada gràcies a la caldera que es conduirà pels circuits. La següent taula, també proporcionada per 

Infraestructures, ens dóna la informació bàsica sobre els circuits i les bombes: 

Circuit Circuit 1 Circuit 2 Circuit 3 Circuit 4 Circuit 5 

Sector al que 
serveix 

Gimnàs 
Planta 0 i 
menjador 

Planta 1 Planta 2 Planta 3 

Nombre de 
bombes primari 

1 (només la del 
circuit 1) 

1 (per als circuits 
2,3,4 i 5) 

1 (per als circuits 
2,3,4 i 5) 

1 (per als circuits 
2,3,4 i 5) 

1 (per als circuits 
2,3,4 i 5) 

Potències (kW) 0,39 0,50 
És la mateixa 

bomba anterior 
És la mateixa 

bomba anterior 
És la mateixa 

bomba anterior 

Cabal de servei 
(m3/h) 

Variable segons 
necessitats 

Variable segons 
necessitats 

És la mateixa 
bomba anterior 

És la mateixa 
bomba anterior 

És la mateixa 
bomba anterior 

Pressió (bar) 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 10 

Nombre de 
bombes 

secundari 

1 (Impulsió de 
cada circuit) 

1 (Impulsió de 
cada circuit) 

1 (Impulsió de 
cada circuit) 

1 (Impulsió de 
cada circuit) 

1 (Impulsió de 
cada circuit) 

Potències (kW) 0,195 0,39 0,39 0,39 0,39 

Cabal de servei 
(m3/h) 

Variable segons 
necessitats 

Variable segons 
necessitats 

Variable segons 
necessitats 

Variable segons 
necessitats 

Variable segons 
necessitats 

Pressió (bar) 1 / 3 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

 

 

 Els circuits, doncs, estan separats de tal manera que donen calefacció de manera subdividida a cada 

planta. Aquesta subdivisió consta de 2 circuits per planta: un destinat a la façana sud i l’altre a la façana nord. És 

un detall que està molt ben pensat ja que les necessitats no són les mateixes en una façana que a l’altra gràcies a 

la major o menor incidència solar que té cadascuna de les mateixes i la protecció solar de la que gaudeixen. Ara 

bé, el primer problema que ens hem trobat és que en moltes aules especials (com la biblioteca, aula de 

tecnologia, aula d’informàtica o de plàstica) les unitats terminals o radiadors estan col·locats de manera 

incorrecta i gairebé inútil. Per no repetir la fotografia proposem al lector de desplaçar-se a la pàgina 28 d’aquest 

projecte per comprovar que, efectivament, els radiadors de la biblioteca estan col·locats darrere d’una de les 

prestatgeries de llibres, de manera que tota la potència calorífica es queda concentrada entre la finestra i la 

prestatgeria tal i com podem observar des de l’exterior de l’edifici mitjançant aquesta fotografia. D’aquesta 

manera la potència es concentra en un lloc inútil i sabent que la transmitància dels elements d’aquest edifici és 

molt elevada perdem molta potència calorífica directament pels ponts tèrmics o les finestres sense gairebé 

aprofitar-la, una altra raó per la qual el consum de calefacció és elevat i que comprovarem més endavant. A 

l’aula de tecnologia podem veure unitats terminals sota les taules de la paret gran de l’aula més interior, és a dir, 

els radiadors es troben sota les taules de treball que tenen forma de cub de manera que la persona que està 

treballant en aquelles taules és probable que tingui fins i tot calor mentre que la que es troba a l’altra punta de 

l’aula percebi el confort de manera molt més feble o li costi que li arribi la calor, ja que l’aula és gran i la potència 

calorífica es concentra en llocs molt poc oberts. 

 Per altra banda, i un dels defectes que no sabem si és d’execució o de projecte (presumiblement 

d’execució) però que constitueixen un dels errors més grans del sistema és que, durant la posada en marxa del 

sistema es va observar que a la tercera planta no es podia regular la calefacció, de manera que tot el sistema 

estava condicionat a rebre la potència màxima de la caldera sense cap mena de control. Per aquesta raó es va 

haver de tallar el subministrament de la tercera planta, la qual va estar prop d’un any i mig sense servei ja que no 

hi havia manera que vingués ningú a resoldre el problema. Durant aquest temps el centre ja estava en 

funcionament, de manera que el personal d’aquella planta, segons paraules textuals d’alumnes i professors, 

s’havien d’abrigar alguns dies l’any per compensar la falta de sistema de calefacció a aquella planta. Per sort els 

tècnics de FCC van observar l’avaria i van col·locar unes electrovàlvules extres al tercer pis de manera que, 

almenys, es guiessin per les necessitats del circuit de la mateixa façana però d’una altra planta, concretament de 

la primera. Així doncs, el sistema està més o menys ja que com a mínim respon a unes necessitats reals però que 

es corresponen a una altra planta. La planta tercera disposa d’un lucernari que aporta llum i calor a les zones 

comuns (passadissos i escales) de manera que aquests gairebé mai han d’estar encesos en cap època de l’any, 

simplement alguna hora per quan arribin els alumnes al matí i no faci fred ja que durant la nit no està en 

funcionament. Tot i així, i com que estan condicionats per les condicions tèrmiques de la sonda de la planta 

primera, estan gairebé sempre encesos, de manera que això comporta un altre cost evitable i un consum inútil. 

Almenys les aules de la façana nord de la planta primera i tercera tenen unes condicions pel que fa a la façana 

similars (tot i que diferents, ja que com hem dit el lucernari també afecta a les condicions de les aules en certa 

mesura) de manera que, tot i que el problema està més controlat, segueix sense estar solucionat i comporta, 

com és el cas dels radiadors mal col·locats, una pèrdua inútil d’energia sense cap mena de sentit. Aquí, però, no 

hi poden intervenir ni els usuaris ni els mantenidors del centre ja que no disposen de la formació per resoldre-ho. 
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Figura 5.2.1 Local 

d’emmagatzematge 

de l’aula de 

tecnologia. La sonda 

no es veu però es 

troba a la part 

esquerra, al costat 

de l’armari. Com a 

mínim no es troba en 

contacte amb el 

conducte tècnic que, 

com podem observar 

al fons a l’esquerra, 

es troba desprotegit 

en la part superior i 

els tubs no disposen 

de cap aïllament, 

cosa que provoca un 

perill important. 

El que també trobem a faltar durant l’avaluació dels equips de producció és la falta d’un programa de 

consignes adequades al centre i a les necessitats de l’usuari. Està prou bé que els equips de producció es basin en 

les dades de les sondes de temperatura interior i exterior així com la humitat per mirar d’equilibrar aquests 

paràmetres mitjançant l’actuació del sistema de calefacció però el problema és que algunes de les sondes estan 

en llocs que no representen la totalitat de la planta. El cas més flagrant és el de la pròpia planta primera (que 

com hem vist afecta el comportament del sistema a la planta tercera) i és que la sonda es troba al local 

d’emmagatzematge de material de l’aula de tecnologia. L’aula de tecnologia té una sala principal on els alumnes 

realitzen les tasques que el professor cregui necessari i un petit local on es guarda el material amb el qual 

treballaran. Doncs bé, en aquest local es troben les conduccions de calefacció que pujaran al conjunt de la planta 

i a les següents que discorren per un conducte tècnic que no es troba correctament tancat tal i com veurem a la 

fotografia inferior. D’aquesta manera la sonda detecta molta calor de manera que s’encenia i s’apagava per la 

pròpia acció calorífica dels fluids transportats dins els tubs de calefacció que discorren cap a cada planta, una 

situació surrealista. A més això propiciava enceses de nit o en moments en què no hi havia ningú, de manera 

que, com a mínim, es va ordenar al personal del centre apagar les calderes un cop acabés el dia lectiu per evitar 

aquests fenòmens. De la mateixa manera els radiadors de la zona d’administració estaven permanentment 

encesos fins al punt que els professors, conserges i administratius es queixaven de la calor sense comprendre 

com podia ser que passessin calor un dia d’hivern. Ara bé seguim en el mateix cas que abans: s’ha millorat el 

defecte de la instal·lació però no s’ha resolt el problema de la situació de les sondes, que resulta fatal per al 

conjunt de l’edifici perquè la sonda afecta dues plantes i les condemna a unes condicions de confort límit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint sobre el tema de les unitats terminals hem pogut detectar que una possibilitat o una raó per la 

qual el consum de gas de l’edifici sigui tan gran és que necessita molta potència per arribar a tots els radiadors. 

S’ha comptabilitzat un total de 128 radiadors i, en molts casos, estan disposats de manera excessiva en algunes 

aules o fins i tot a les zones comuns. Als passadissos de la segona i la tercera planta arriben a trobar un radiador 

cada 3 metres, que resulta una mica excessiu, de la mateixa manera que en moltes aules en contacte amb la 

façana sud, que a més és la més calenta, hem trobat fileres de fins a 6 radiadors quan, tenint en compte la 

potència calorífica dels radiadors (els més petits 1,3 kW i els més grans 2,2 kW) segurament amb la meitat o una 

mica més ja en tindríem prou. D’aquesta manera, com que no ens posarem a treure radiadors ja que això també 

implicaria renovar les conduccions i seria un cost excessiu, el que podem fer és instal·lar les vàlvules 

termostàtiques de les quals parlàvem. Aquestes permeten controlar de manera independent cada radiador i fins 

i tot establir un temporitzador que reguli el temps d’actuació ja que les vàlvules actuals s’adapten fàcilment a les 

necessitats de cada estància mitjançant ajustaments programables. D’aquesta manera es podria regular la 

potència de cada element, fent que el conjunt treballi el mínim possible amb el consegüent estalvi energètic i 

econòmic i fent treballar el sistema de manera eficient, augmentant també la seva vida útil. Sobre el tema de les 

actuacions programables, aquestes van molt lligades a la percepció de confort que tenen els usuaris a cada 

estància. Un altre aspecte que trobem a faltar és la consulta als usuaris sobre quins locals o estàncies perceben 

unes condicions de confort més o menys adequades per tal de sectoritzar i concentrar l’actuació de la calefacció 

als punts més desfavorables i reduir la potència de calefacció als locals que, ja de per sí, tenen unes condicions 

tèrmiques acceptables. És per això que, a l’avaluació de la percepció de confort, s’optarà per realitzar unes 

enquestes tant al personal del centre com als seus alumnes per tal d’esbrinar empíricament i de la veu dels 

propis usuaris quins són els problemes que les persones que no són tècnics especialitzats han pogut trobar a 

cada espai del centre. 

Finalment, un defecte del sistema que no afecta el se consum però que en provoca la seva ineficàcia és el 

sistema de conduccions del que disposa. S’ha pogut observar que les conduccions del sistema de calefacció són 

de coure i estan vistes, és a dir no estan encastades a paret sinó que discorren uns 5 cm per sobre del paviment 

mitjançant abraçadores metàl·liques i suports metàl·lics. Les unions de les conduccions són premsades i això ha 

estat un dels principals inconvenients del sistema i que s’haurien d’haver previst al projecte donat l’ús de l’edifici. 

Moltes vegades els alumnes, que són tots alumnes entre 1R i 4T d’ESO i que, per tant, son inquiets, volent o sense 

voler, han donat cops a les conduccions o han pujat sobre elles debilitant les unions i fent que fins i tot s’hagin 

trencat algunes d’elles, amb el consegüent perill ja que les conduccions porten aigua a temperatures molt 

elevades. Per aquesta raó hi ha hagut molts casos de fuges o fins i tot hi ha casos de tubs que han rebentat en 

mig d’una classe, però per sort no hi ha hagut mai cap ferit. Tot i així és un sistema molt perillós donat el perfil de 

l’usuari i ja que no surt a compte refer el sistema almenys estaria bé aïllar els tubs o protegir-los per tal d’evitar 

futurs incidents que poden tenir conseqüències bastant greus i que són fàcilment evitables. 



ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA DIAGNOSI ENERGÈTICA DE LA SECCIÓ D’INSTITUT TURÓ D’EN BALDIRI   JOSEP MITATS CARMONA 

40 
 

5.2.2 AVALUACIÓ DEL SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ 

Havent vist part dels aspectes normatius de la il·luminació en apartats anteriors també cal remarcar les 

característiques que aporta la llum natural, ja que per fer una correcta avaluació energètica intentarem 

minimitzar al màxim l’aportació elèctrica per a la il·luminació i fer ús de la llum solar tant com puguem. Durant 

milers d’any els nostres ulls s’han adaptat perfectament a les característiques de la llum natural, de manera que 

és evident que la seva qualitat ens serveix de base per a qualsevol comparació i la percebem com a idònia. 

D’altra banda, el seu ús es veu limitat o dificultat per les circumstàncies següents: 

 Discontinuïtat. Evidentment només disposem de la llum natural durant el dia i en funció de la nuvolositat i 

l’entorn urbanístic o paisatgístic de l’espai a il·luminar, així com de la pròpia forma del mateix. 

 Il·luminància. La radiació solar directa té una il·luminància d’ aproximadament 10.00 lux en un dia tapat i fins 

a 100.000 lux en un dia clar d’estiu. Aquesta il·luminància evidentment disminueix amb la profunditat de 

l’espai a l’interior de l’edifici i en funció dels factors de reflexió de les superfícies interiors. Això comporta 

que, per exemple, prop d’una finestra vertical hi hagi una il·luminància molt superior a la desitjada, mentre 

que a pocs metres de la finestra ens trobem amb una manca d’ il·luminància significativa.  

 Aportació de calor. De l’espectre de la radiació solar només una part és llum visible, mentre que una gran 

part és ultraviolada o infraroja. Junt amb la llum natural entra energia als espais que a l’hivern pot servir per 

ajudar a escalfar l’espai (reduint el consum de calefacció) però sobretot a l’estiu fa augmentar 

significativament la demanda de refrigeració de l’edifici. 

Tal i com s’explicava anteriorment la taula anterior no tenia en compte la potència total instal·lada en 

l’espai analitzat. Per aquesta raó, per poder comparar l’eficiència energètica de la il·luminació i tots els possibles 

nivells diferents d’ il·luminància per a les diferents exigències i espais, el CTE estableix el Valor d’Eficiència 

Energètica de la Instal·lació (d’ara endavant VEEI), un indicador que ens relacionarà la potència instal·lada en 

relació a la superfície de l’espai per cada 100 lux mitjançant la fórmula següent: 

       
     

    
 

on P = la potència total instal·lada de la làmpada més equips auxiliars (W). 

     S = la superfície il·luminada (m2). 

     Em = il·luminància mitjana horitzontal mantinguda (lux). 

Per a una valoració ràpida, amb l’objectiu d’efectuar una visió global de l’estat d’eficiència energètica en 

il·luminació d’un edifici sencer, es podria dir que un edifici és molt eficient si el seu VEEI és menor a 1,8; 

regularment eficient si el seu VEEI està entre 1,8 i 4,5 i, finalment, molt poc eficient si el VEEI és major a 4,5. Tot i 

aquestes consideracions bàsiques el propi CTE estableix uns valors límit d’aquest indicador referint-se als 

recintes interiors d’un edifici. El CALENER té incorporada la taula que mostrarem a continuació de manera que, 

un cop definit l’espai dins del programa ell mateix calcula el valor límit permès tot i que a títol personal farem el 

càlcul per tal d’assegurar-nos que complim amb les exigències en matèria d’eficiència energètica en il·luminació: 
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 Com que moltes aules tenen condicions molt similars, pel que fa a la zonificació realitzada per al CALENER respecte a la il·luminació hem diferenciat, de manera general, en 3 tipus d’espai: les aules i estàncies principals de la 

façana sud, les aules i locals amb perfil d’ús similar de la zona nord i les zones comuns que separen les zones anteriors. També hem diferenciat la zona de cuina i menjador així com el gimnàs, ja que son espais amb un perfil d’ús 

diferenciat i amb una intensitat d’ús també molt menor a la resta. La següent taula mostra el càlcul del VEEI per a cada estància de cada planta de l’edifici tal i com s’ha proposat al programa CALENER així com el nombre de làmpades 

total de l’espai, la potència instal·lada i o la il·luminància mitjana de l’espai delimitat amb dit programa. En resum les dades incloses dins el programa pel que fa a la instal·lació lumínica i el seu compliment o no de la normativa existent 

són els següents: 

Planta de l’edifici 
Zonificació dins de la 

planta 
Tipus de làmpada Unitats 

Potència 

instal·lada 

(W) 

VEEI calculat segons CTE i les 

mesures del luxòmetre 

(W/m2) 

VEEI màxim 

segons CTE 

(W/m2) 

EM (Il·luminància mitjana 

horitzontal mantinguda) 

segons luxòmetre (lux) 

Il·luminància mínima segons 

normativa  UNE EN 12.464.1 

(lux) 

Planta 0 

Gimnàs 
Projector halogenurs 

metàl·lics 
5 2160 

       
     

    
 =  

          

            
 = 

3,66 
4,0 1347 300  

Locals instal·lacions 
Fluorescent estanc i 

de baix consum 
45 2736        

          

           
 = 2,10 4,0 437 300 

Zones comuns 
Fluorescent (difusor 

de policarbonat) 
30 2030        

          

         
 = 0,66 4,0 926 150 

Planta 1 

Cuina i menjador 
Fluorescent estanc i 

de baix consum 
38 1708        

          

         
 = 2,02 4,0 404 500 

Aules Sud Fluorescent estanc 93 3618        
          

         
 = 1,05 3,5 815 300 

Zones comuns 
Fluorescent (difusor 

de policarbonat) 
21 1512        

          

         
 = 5,44 4,0 121 150 

Aules Nord Fluorescent estanc 34 1260        
        

           
 = 1,26 4,0 529 300 

Planta 2 

Zones comuns 
Fluorescent (difusor 

de policarbonat) 
40 1440        

          

            
 = 0,81 4,0 586 150 

Aules Nord Fluorescent estanc 21 1512        
          

           
 = 1,83 3,5 434 300 

Aules Sud Fluorescent estanc 63 2376        
          

           
 = x 3,5 679 300 

Planta 3 

Zones comuns 
Fluorescent (difusor 

de policarbonat) 
17 1224        

          

            
 = 0,50 4,0 786 150 

Aules (Nord) Fluorescent estanc 95 3144        
          

           
 = 3,81 3,5 434 300 
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Cal dir que al programa CALENER, tal i com dèiem, s’ha unificat dins un mateix espai totes les aules o 

locals de l’espai sud i els locals de l’espai nord però cada espai té una il·luminància mínima diferent. Per exemple 

les aules en general exigeixen 300 lux d’ il·luminància mínima mentre que les aules de pràctiques i laboratoris 

n’exigeixen 500, o fins a 750 lux si es tracta d’una aula de dibuix tècnic. La pròpia biblioteca té diferenciades dues 

zones: les prestatgeries requereixen un mínim de 200 lux mentre que la zona de lectura el mínim és de 500 lux. 

Pel que fa a les zones comuns les zones de circulació necessiten 100 lux mínim però les escales estan obligades 

per normativa a oferir 150 lux d’ il·luminància o fins i tot 200 lux als halls d’entrada. Per aquesta raó hem mirat 

d’ésser el més restrictius possibles per tal de garantir la eficàcia i eficiència de la mateixa de manera que el 

CALENER està realitzat amb la diferenciació general però amb criteris restrictius mentre que el VEEI està calculat 

segons els valors mesurats amb un luxímetre proporcionat pel Laboratori de Materials de l’EPSEB i segons els 

càlculs que ha realitzat el programa DiaLUX.  

Ara bé, anant amb precisió a realitzar l’avaluació del sistema d’il·luminació cal remarcar diferents 

defectes detectats en molts àmbits diferents que detallarem a continuació: 

 Mesures del luxòmetre enganyoses. Als plànols del projecte as – built es preveia, pel que fa a la façana sud, 

un sistema d’enfosquiment mitjançant cortines de teixit obscurit que finalment no s’ha realitzat, de manera 

que la única protecció solar de la façana principal (sud – oest) són les lamel·les d’alumini exteriors. D’aquesta 

manera les mesures del luxòmetre pel que fa a la il·luminació natural o la artificial de les estàncies en 

contacte amb aquesta façana són maliciosament eficients ja que no s’han pogut realitzar amb les cortines 

que en teoria havien d’estar col·locades a aquestes estàncies, de manera que ens haguessin sortit unes 

mesures molt menors a les que s’han pres. A la majoria d’aules de façana nord de la tercera planta la 

il·luminància és molt limitada tot i ser la façana amb menor incidència de llum solar ja que s’han projectat 

una potència lumínica inferior a la necessària en cas de no disposar de llum natural adequada. En canvi s’han 

projectat correctament a les plantes primera i segona però torna a ser enganyós perquè en aquestes plantes 

torna a no haver-hi protecció solar com si que n’hi ha a la tercera (cortines de teixit obscurit que han permès 

la mesura de la il·luminància de forma correcta). A més a la planta primera no hi ha llum per a la pissarra, de 

manera que els dies de pluja o ennuvolats en els quals la llum natural és molt menor a un dia assolellat de 

ben segur que la vista de l’alumnat respecte a la pissarra és inadequada, acceptable però que implica forçar 

la vista. Seguint sobre aquest tema les aules de la façana sud no disposen de cortines interiors, de manera 

que les mesures són les realitzades durant un dia assolellat i la il·luminància mesurada amb el luxòmetre amb 

llum artificial i amb llum natural gairebé no canvien. A més la gran majoria de la potència lumínica està 

concentrada en la zona sud de l’escola, cosa que, com estem veient, resulta inútil ja que si no s’ha posat 

protecció solar interior llavors no fa falta projectar tanta potència lumínica en aquestes zones. A més a més 

s’han pogut prendre mesures (que mostrarem a continuació) de fins a més de 4000 lux en aquestes estàncies 

de la zona sud, cosa que provoca enlluernaments (algunes taules reflecteixen l’excés d’entrada de llum solar, 

provocant aquest desagradable fenomen) i de ben segur que afecta negativament al rendiment escolar dels 

alumnes. A continuació mostrem una taula amb les mesures detallades de cada planta i la seva zona dins 

l’edifici, de manera que, sabent tot el que hem explicat anteriorment mostrarà que la il·luminància mitjana 

està adulterada per la presència de llum natural, de manera que en algunes zones no s’ha projectat llum 

artificial suficient mentre que als llocs on non feia falta ni la meitat de potència lumínica se n’ha instal·lat 

molt més de la necessària. També més endavant, en l’apartat d’avaluació del funcionament i el confort, 

exposarem els perfils d’ús de l’usuari respecte a la instal·lació lumínica, que per general són defectuosos. Pel 

que fa a la taula que exposem a continuació, les mesures d’il·luminància s’han ordenat del punt més 

desfavorable al més favorable, és a dir, des del punt més a l’interior de l’estància al punt més proper a la 

façana i que, pel que fa a la llum natural, resulta més favorable. 

Planta de 

l’edifici 
Descripció del local 

Mesures d’il·luminància (lux) 
Observacions 

Llum artificial Llum natural 

Planta 0 

Gimnàs 1347 632 

Finestrals que aporten llum natural. Protecció 

solar mitjançant cortines de teixit obscurit  

amb accionament manual. 

Sala de calderes 273 / 437 X 

Hi ha una reixa que serveix alhora de finestra 

i de ventilació natural però la llum artificial és 

imprescindible per al manteniment i les 

tasques d’inspecció necessàries. 

Zones comuns pl. 0 926 884 

Les llums estan enceses una si dues no però 

al tenir la llum del lucernari del passadís de la 

planta 1 les mesures de llum artificial són 

enganyoses. 

Planta 1 

Cuina 
165 / 175 / 

225 / 311 
X 

Mesures de llum artificial a la zona de nevera 

i congelador, accés, preparació i cocció 

respectivament. No hi ha mesures de llum 

natural ja que sense la artificial és inviable. 

Menjador 
861  / 1125 / 

1443 

475 / 665 / 

1385 

El menjador té dues parets principals 

translúcides que deixen passar molta llum 

natural. Tot i així les llumeneres estan gairebé 

sempre enceses durant l’hora de dinar. 

Biblioteca 
1230 / 2571 / 

4341; 528/648 

807 / 2145 / 

4335; 520/640 

Mesures de l’aula en general. Les següents 

són de les dues prestatgeries de llibres. 
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Figura 5.2.2 Passadís de la planta tercera. El lucernari 

aporta llum natural suficient com per prescindir de la 

il·luminació artificial; tot i així les llumeneres estan enceses. 

Aula tipus nord 1176 / 365 924 / 133 
No hi ha llums per a la pissarra ni protecció 

solar de cap tipus. 

Zones comuns pl. 1 38 / 204 X 
No hi ha llum natural. Les llums estan enceses 

una si dues no; en conjunt és insuficient.  

Aula d’informàtica 
546 / 885 / 

1043; 917 

118 / 321 / 

788; 105 

Les primeres mesures són de diversos punts 

l’aula i la darrera és de la pissarra. 

Planta 2 

Aula de tecnologia 
760 / 1385 / 

4042; 1299 

541 / 973 / 

3690; 265 

Les primeres mesures són de diversos punts 

l’aula i la darrera és de la pissarra. Protecció 

solar exterior (lamel·les), no n’hi ha d’interior. 

Sala de professors 782 / 670 1166 / 1043 

No té tanta llum natural com l’aula de 

tecnologia perquè les lamel·les tenen diferent 

inclinació però no poden moure’s. 

Despatx de direcció 872 / 1253 453 / 1134 Ídem “Sala de professors” 

Consergeria 529 / 767 478 / 684 Ídem “Sala de professors” 

Lavabo 209 / 426 X No té llum natural. Detector de presència. 

Zones comuns pl. 2 586  475 

Les llums estan enceses una si dues no però 

al tenir la llum del lucernari de la planta 3 les 

mesures de llum artificial són enganyoses. 

Planta 3 

Aula tipus nord 
439 / 475 / 

387 

1214 / 318 / 

156 
Protecció solar mitjançant cortines de teixit. 

Zones comuns pl. 3 786 1012 / 1106 

La mesura de llum artificial és del passadís 

mentre que la de llum natural es correspon a 

les escales d’accés a les diferents plantes. 

 

 Per aquesta raó el VEEI de molts locals surt correcte quan en el fons no ho és ja que no es pot comprovar 

de manera real la eficiència del sistema d’il·luminació ni si la potència instal·lada en cada local és excessiva o 

reduïda donat que la falta de protecció solar impedeix aquesta tasca. Tot i així amb la simulació del programa 

CALENER i les factures d’electricitat proporcionades pel centre es ajudaran a determinar si de manera general el 

sistema d’il·luminació està sobre dimensionat o no i, específicament, determinar quines son les aules més 

conflictives. Això es pot saber fàcilment tal i com hem pogut avaluar durant la inspecció del circuit i que 

expliquem més endavant ja que no només cal tenir en compte la potència instal·lada, que pot ser més o menys 

adequada, sinó l’ús que se’n fa o en relació a la existència o no d’altres sistemes com la protecció solar o 

l’aprofitament de la llum natural entre d’altres. 

 Inexistència de sistema d’aprofitament de llum natural. És bastant interessant apreciar que els llums de 

totes les zones comuns (sobretot passadissos i escales) estan permanentment encesos quan el centre 

disposa de dos lucernaris (en del passadís de primera planta no és del tot un lucernari, és una part de paret 

que és translúcida però que no permet la vista del que hi ha a l’exterior, que és el pati) els quals 

proporcionen una gran quantitat de llum natural aprofitable però tot i així hi trobem llum artificial quan no fa 

cap falta. Justament hi ha detectors de presència on no fan tanta falta ni de bon tros com és al lavabo. Tot i 

que resulta eficient i és veritat que evita que els alumnes es deixin els llums oberts en aquesta estància 

resultaria molt més eficaç col·locar-los en zones de pas no tan transitades (sobretot als passadissos de la 

planta 0, on hi ha tots els locals d’instal·lacions i on només hi va el personal de manteniment) i instal·lar 

detectors de llum natural a les zones comuns amb finestres o lucernaris de manera que les llumeneres 

detectin la il·luminància de la zona i s’encenguin en funció d’uns paràmetres establerts per un professional i 

que garanteixin el compliment de la il·luminació adequada que contempla la normativa. Hi ha diferents 

sistemes i dispositius per a transportar la llum natural a més profunditat de l’interior de l’edifici, tal com 

safates de llum, conductes de llum o els propis lucernaris dels quals disposa l’escola. Tots aquests sistemes es 

basen en la reflexió de la llum directa a l’interior de l’edifici. El sistema més innovador és el sistema que 

tenim instal·lat a l’exterior, és a dir les 

lamel·les orientables de manera que, 

d’utilitzar-se correctament, ens 

proporcionen una màxima protecció 

contra l’enlluernament i protecció contra 

el sobreescalfament propi de la radiació 

solar. Essent més específics tenim 

sistemes de regulació de llum natural en 

funció de l’aportació natural que mesuren 

la suma de llum natural i artificial 

mitjançant una fotocèl·lula que ajusta 

automàticament el flux lluminós emès per 

les làmpades artificials. Aquesta 

fotocèl·lula pot estar col·locada en un lloc 

determinat de l’espai a il·luminar, com 

per exemple al sostre, i incidir sobre totes 

les lluminàries d’un circuit elèctric o, per 

altra banda, pot formar part de cadascuna 

de les lluminàries amb balast electrònic 

d’alta freqüència regulables.  
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Figures 5.2.3 i 5.2.4 Renders realitzats mitjançant l’eina de càlcul i disseny de llumeneres DiaLUX evo 3.3 

corresponents a una aula tipus de la façana nord i les zones comuns de la planta segona. Tot i que no s’han 

pogut especificar els materials per falta de coneixements el programa ens aclareix els dubtes sobre la 

eficiència real del sistema d’il·luminació, que tot i complir amb les exigències del CTE té defectes importants. 

En relació a l’anterior, i ja que les mesures del luxòmetre estaven adulterades ja que no s’ha pogut calcular la 

il·luminació sense que hi afectés la llum natural, hem procedit a fer el càlcul de les il·luminàncies d’algunes de les 

estàncies més significatives del centre. Hem agafat com a espai de càlcul la planta segona ja que disposa d’alguns 

dels locals més importants i representatius de l’escola com poden ser les aules tipus de la façana nord, les aules 

tipus de la façana sud, la sala de professors o les zones comuns. 

 Les imatges es corresponen a una aula tipus de la façana nord i a les zones comuns de la planta segona. 

Un cop feta la simulació amb les llumeneres especificades al projecte i que han estat reproduïdes al DiaLUX 

mitjançant el catàleg de PHILLIPS i ETAP Lightning hem pogut observar que, tal i com sabíem, les il·luminàncies 

reals proporcionades pel sistema d’il·luminació instal·lat són molt menors a les mesurades amb el luxòmetre. 

Local de la planta segona avaluat Il·luminància segons DiaLUX (lux) VEEI segons DiaLUX /W/m2) 

Aula tipus façana nord 369 2,57 

Aula tipus façana sud 417 3,46 

Sala de professors 373 3,29 

Zones comuns 274 3,78 

 

 La taula ens demostra que la eficiència energètica real del sistema d’il·luminació és molt menor al que 

havíem pogut mesurar amb el luxòmetre. Era obvi que les mesures afectades per la llum natural no reflectien per 

res la il·luminància i la qualitat real de la llum que proporcionen els fluorescents de les aules. Un dels aspectes 

més curiosos és que gairebé la il·luminància és la mateixa tant a les aules de façana nord com de la sud i tenint 

en compte la enorme incidència de llum natural a la façana sud i la gairebé nul·la entrada de la mateixa a la 

façana nord resulta ridícul haver calculat gairebé la mateixa potència instal·lada en ambdues aules. Valor 

d’Eficiència Energètica de la Instal·lació segueix complint amb els paràmetres del CTE però ja van molt més 

ajustats, i com hem anat comentant durant tot el projecte s’ha de tenir en compte que aquest edifici es va 

acabar de construir el 2010. Això garanteix que el problema és que els patrons d’ús no es corresponen amb la 

potència instal·lada ni amb els paràmetres de confort que més tard avaluarem més que en la qualitat del sistema 

d’il·luminació, que tampoc es correspon amb la qualitat que hauria de tenir tenint en compte l’any de 

construcció. En la següent pàgina exposarem alguns dels defectes principals de la instal·lació no pel que fa a la 

potència sinó al disseny general de les llumeneres i com aquests tenen una incidència quantificable 

negativament en el consum real de la il·luminació i que són motiu de queixa per part dels usuaris de l’escola.  
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Figura 5.2.5 Tram d’escales entre la segona planta i la tercera. Podem comprovar com, tot i tenir llum natural 

proporcionada pel finestral situat darrere de l’angle de la fotografia, hi ha dues llums enceses permanentment 

que no serveixen per a millorar la il·luminació d’aquesta zona de pas sinó que consumeixen sense tenir cap ús. 

 Inexistència de patrons d’ús de la il·luminació. El CTE introdueix obligatòriament sistemes de regulació en 

funció de l’aportació de llum natural en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància 

inferior a tres metres de la finestra, així com a totes les situades sota una lluerna, per un seguit de casos 

determinats. Un sistema centralitzat de regulació i control pot incloure diferents regulacions, des d’horaris 

preestablerts d’encesa i apagada, detectors de moviments i presència, ajust a la llum natural, etc. El 

potencial d’estalvi és fins al 65 % depenent del tipus d’instal·lació però en això intervé també l’usuari i l’ús 

que en fa de la mateixa. S’ha de conscienciar el personal del potencial d’estalvi de l’energia mitjançant un ús 

responsable dels sistemes d’il·luminació, ja que en el nostre cas, tal i com explicàvem a la taula anterior, hi ha 

moltes llumeneres enceses sense cap utilitat ja que el personal del centre i els alumnes estan acostumats a 

fer-ho així de tota la vida però canviar-ho no és difícil si s’imposen unes mesures d’ús correcte i s’insisteix 

diàriament en la seva aplicació. Com que l’edifici no disposa de sistemes de control central haurem d’insistir, 

ara per ara, en maniobrar de forma responsable l’encesa o apagada d’il·luminació ja que ara per ara s’ha 

avaluat la quantitat de llum innecessàriament encesa a l’escola i els resultats son demolidors.  

 

 

 Sectorització inadequada de les llumeneres. Una de les raons principals per les quals segurament l’usuari no 

fa un ús correcte de la il·luminació és que aquesta està projectada d’una manera inadequada tal i com 

explicarem a continuació. La totalitat d’estàncies dedicades a finalitats educatives (aules, laboratoris, sala de 

professors, sala de visites, etc.) disposa d’interruptors que estan mal projectats en quan a la seva utilitat. Per 

exemple, la biblioteca disposa de 3 fileres de llumeneres que, almenys en la seva orientació estan ben 

col·locades (en sentit longitudinal paral·lel a la línia de façana, cosa que no passa a totes les aules de la 

façana nord la planta 1) però que cada interruptor, en comptes de controlar una filera (que seria la opció 

perfecta quan a la eficiència energètica) controla una tercera part de cada filera. És a dir, si volem encendre 

els llums únicament de la línia mes allunyada de la façana no podem fer-ho ja que això implica encendre la 

totalitat de les llums de la biblioteca, que resulta ridícul. Per aquesta raó és impossible fer un ús adequat de 

la il·luminació del local ja que per cobrir les necessitats d’una part del mateix o obrim totes les llums o sinó 

probablement no sigui suficient amb encendre un o dos dels interruptors. Aquest és un dels defectes més 

significatius pel que fa a la sectorització del sistema d’il·luminació i que s’ha de resoldre amb urgència si es 

vol garantir un funcionament eficient i adequat de les llumeneres del centre escolar. 

 Absència d’un pla de manteniment del sistema d’il·luminació. S’ha pogut comprovar que el centre no 

disposa d’un pla de manteniment de les llumeneres ni unes instruccions de manteniment dels productes dels 

quals disposa. Això comporta un deteriorament progressiu dels elements que la formen i d’altres problemes 

derivats de la falta de manteniment com l’acumulació de brutícia a les llumeneres. Això provoca que les 

llums no tinguin la utilitat per la qual han estat dissenyades i no compleixen probablement amb les 

condicions de confort visual i demés que han de complir per tal de garantir una il·luminació adequada i de 

qualitat. No es té cap constància de quan es fan els canvis de llumeneres ni es té cap inventari sobre les 

actuacions fetes al sistema ni cap anotació rellevant sobre problemes detectats pels mateixos usuaris o 

encarregats de manteniment i si s’han solucionat o no, de manera que l’únic que fan és substituir un 

fluorescent quan s’espatlla i poca cosa més. Tal i com hem vist a l’avaluació del sistema de calefacció una de 

les principals raons per les quals el sistema s’ha deteriorat tant arribant a tenir fugues o altres aspectes que 

provoquen la seva ineficàcia és la falta d’un manteniment preventiu que s’avanci a aquests possibles 

defectes. Coneixent el sistema i mitjançant l’ajuda del propi fabricant es pot establir una llista de problemes 

que s’han produït en altres instal·lacions de manera que s’estableixi una sèrie d’actuacions programades que 

minimitzin la possibilitat de que aquest defecte es converteixi en una realitat. De la mateixa manera es 

poden establir unes mesures preventives per tal de controlar que les llumeneres estan actuant 

correctament, netejant-les periòdicament per garantir que la seva il·luminació no es veu afectada o, com 

dèiem anteriorment, fent un llistat de les llumeneres sobre quan s’han substituït i per quina llumenera s’ha 

canviat, coneixent l’historial de funcionament i sabent, a grans trets, quan s’hauran de tornar a canviar. 

D’aquesta manera ens anticipem al problema i garantim una gestió eficaç en el manteniment del sistema.  
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Figura 5.2.6 Sistema de protecció solar format per lamel·les giratòries d’al·lumini en posició horitzontal 

encadellades entre sí de forma romboïdal pivotants sobre eixos formats per tubs d’acer galvanitzat. 

Figura 5.2.7 Detall d’un sistema d’accionament que 

proporciona el moviment de la protecció solar 

semblant al nostre, simplement que en el nostre cas el 

capçal es troba a la placa d’unió entre tots els nivells 

de lamel·les, de manera que les farà girar totes alhora. 

5.2.3 AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ SOLAR 

El sistema de protecció mitjançant lamel·les giratòries és altament adequat a les necessitats del centre ja 

que la orientació del mateix (sud – oest) permet la entrada de llum natural durant tot el dia, de manera que 

l’escola va optar per aquesta solució que d’estar ben projectada i aplicada resulta molt eficaç. Això és degut a 

que la possibilitat de regular l’angle d’inclinació de les mateixes és de gran utilitat en funció de l’hora del dia o de 

l’època de l’any, ja que l’angle de la irradiació solar no és el mateix a l’ hivern que a l’estiu. Un dels principals 

avantatges d’aquest sistema és que regula la incidència solar des de fora, de manera que al estar separat de 

l’envoltant de l’edifici ajuda a millorar les condicions higrotèrmiques de la mateixa permetent la ventilació entre 

ambdós elements constructius i alhora aïllant l’edifici de les inclemències meteorològiques. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure el sistema de perfils i passamans d’acer estan ancorats al forjat mitjançant una placa 

de transició metàl·lica que va collada al forjat mitjançant uns connectors que acaben en patilla a l’interior del 

cèrcol. Com a primera observació cal remarcar que el sistema de protecció està separat gairebé un metre de la 

línia de façana, és a dir que està bastant allunyat de la finestra de manera que la regulació de les lamel·les resulta 

difícil des de la façana a no ser que els dispositius per a girar les mateixes no disposi d’una maneta prou llarga, 

que no és el cas. Com veiem hi ha una peça que connecta tota la línia de lamel·les (és a dir, no es pot orientar 

una lamel·la per si sola; si en girem una girem totes les lamel·les de la planta) que consta d’una maneta (la qual 

no podem veure en la segona imatge però que està enganxada a la peça que uneix totes les lamel·les i consisteix 

en una peça metàl·lica d’uns 5 – 10 cm de llarg encapçalada per una maneta circular de plàstic per al seu ús) a la 

qual és impossible arribar-hi des de la línia de façana. No es contempla la opció de caminar pels passamans 

perquè a part d’ésser molt perillosa no s’hi pot accedir ja que les finestres del centre no estan projectades per a 

tal finalitat. A més a més l’accés al passamà només hauria de fer-se per a accions de manteniment o reparació en 

cas d’avaria i amb les mesures de protecció individuals i/o col·lectives necessàries.  

Per altra banda, i seguint amb el tema del 

manteniment i en relació també a l’excessiva 

distància entre façana i protecció solar, és evident 

que el personal del centre no pot fer una neteja 

adequada de les lamel·les, de manera que durant 

les moltes visites realitzades a l’escola s’ha pogut 

observar un deteriorament de les mateixes 

producte dels agents atmosfèrics (acumulació de 

brutícia de la vegetació dels voltants, pols i 

d’altres que s’acumulen sobre les lamel·les o 

entre els elements que les connecten amb els 

tubs de suport de l’estructura d’acer galvanitzat, 

oxidació generalitzada del sistema) que dificulten 

el seu ús i disminueixen de manera considerable 

la seva mobilitat i, per tant, la seva eficiència. En 

una de les visites es va comprovar les dificultats 

del conserge per intentar, inútilment, girar les lamel·les però a causa de la oxidació i l’acumulació de brutícia 

abans esmentada les lamel·les ja no giren i s’han quedat estancades en una orientació de 30º negatius respecte 

de la línia horitzontal. 

La combinació de tots els factors esmentats treu gran part de la utilitat del sistema. Aquest segueix 

aportant unes condicions higrotèrmiques bones i protegeix la façana del sol i dels agents atmosfèrics però no 

permet regular la entrada de la llum natural ni, per tant, de la calor que transporta la radiació solar, que pot 

ajudar-nos de manera molt significativa a regular la temperatura de l’estància sense necessitat de recórrer al 

sistema de climatització del centre, amb el consegüent estalvi que això comporta. Serà, doncs, un aspecte a 

millorar que inclourem en la diagnosi de l’edifici i les línies d’actuació com a potencial de millora ja que el 

funcionament adequat del sistema incideix molt positivament en la eficiència energètica del conjunt de l’edifici, 

concretament en la reducció demanda energètica i el consum de calefacció, amb el consegüent estalvi econòmic. 
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Figura 5.2.9 Sistema de protecció solar format per vinils de protecció solar per la cara interior del vidre. Es pot 

observar el seu deteriorament per les condicions higrotèrmiques de la estància i del vidre sobre el qual es troba. 

Figura 5.2.8 Les lamel·les estan inclinades de manera específica en cada estància però ja no poden moure’s ja 

que fa temps que el manteniment inadequat i la falta d’accés han fet impossible garantir la seva utilitat. 

 

 

 Tal i com s’esmentava durant l’avaluació del sistema d’il·luminació una manera de reduir la demanda 

energètica és aprofitar la llum natural mitjançant persianes venecianes, és a dir, amb lamel·les que puguin 

orientar-se i inclinar-se segons les necessitats específiques de cada local a aclimatar. La imatge superior mostra 

com el personal del centre ho va intentar en primera instància però donada la dificultat i perillositat a l’hora de 

moure les mateixes va acabar desencadenant en la indiferència pel que fa a la seva inclinació i fent que el 

personal del centre optés per no tocar-ho més i deixar-ho tal i com els va semblar que estava millor. 

Seguidament podem comprovar mitjançant la fotografia de la dreta que l’estat dels vinils de protecció 

solar és deplorable. Tal i com explicàvem anteriorment les làmines tenen menor conductivitat que el vidre, raó 

per la qual la transferència de calor per diferència de temperatura interior i exterior es veu reduïda i ajuda a 

millorar el comportament higrotèrmic del vidre. Ara bé, les esquerdes de la mateixa impedeixen el 

comportament homogeni del sistema de manera que, com es pot observar, en les unions entre les peces de vidre 

del lucernari estan destapades i són focus d’infiltracions i pèrdues de calor o fred en funció de l’època de l’any, 

de la mateixa manera que constitueixen un pont tèrmic de l’envoltant de l’edifici que seria fàcilment evitable si 

s’hagués fet un correcte manteniment de les mateixes o si s’haguessin instal·lat correctament, ja que tenen una 

durabilitat considerable (garantía de fins a 10 anys) i l’edifici té una antiguitat de 4 anys, de manera que alguna 

cosa s’ha fet malament. 

 

 

Per finalitzar l’avaluació del sistema de protecció solar cal destacar el tema de la previsió d’unes cortines 

de teixit obscurit que en molts casos no es van arribar a col·locar. És cert que a la tercera planta les aules 

disposen d’aquest sistema per a la protecció de la incidència solar i en cas que s’hagi de fer ús del projectar i 

evitar així l’enlluernament en la pantalla de projecció però a la segona planta i a la primera no hi ha cap tipus de 

protecció solar. També és cert que la orientació del centre fa que mai rebin radiació solar directa però això no 

impedeix que hi hagi aules on si justament es vol projectar una pel·lícula o un vídeo no podrem fer res al 

respecte si no hi veiem bé per culpa de la llum natural incident a l’aula. Almenys els vidres disposen d’un 

accionament manual per tal d’obrir una part del finestral i ventilar l’aula en cas de voler fer-ho per millorar les 

condicions de confort però almenys en les aules grans s’hauria d’haver tingut en compte la protecció solar.  
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5.3 AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT  

Hem insistit molt en detectar i avaluar els defectes principals de les instal·lacions i els sistemes que conformen l’edifici però ara és l’hora d’avaluar el comportament de l’usuari enfront allò que el rodeja. Per tal d’avaluar el 

funcionament de les estàncies exposarem diversos factors que contribueixen a determinar si els paràmetres exposats a l’aixecament de dades es corresponen amb la realitat 

5.3.1 AVALUACIÓ DE LA OCUPACIÓ I L’ÚS  

Per tal de determinar la demanda energètica hem hagut de classificar les estàncies en funció de la seva ocupació i l’ús que en fa l’usuari. La següent taula està dins el document de diagnosi proporcionat per Infraestructures per 

caracteritzar, de manera general, els locals principals de l’edifici. Tot i que ja incloem alguns aspectes vistos com la il·luminació o la franja horària dels mateixos hem inclòs les primeres impressions de confort que ens van aportar els 

usuaris de l’escola. Més tard veurem que la cosa canvia una mica quan es consulta a un nombre de gent més ampli mitjançant les enquestes passades a cada classe de l’escola o al màxim d’elles a les quals el centre ha pogut 

proporcionar. Cal remarcar també que les temperatures a les sales on s’ha pogut prendre les mesures ha estat gràcies a les sondes col·locades per la Generalitat per a fer el seguiment monitoritzat mitjançant el DeXCELL. Com que la 

il·luminació ha estat detallada en apartats anteriors aquí només mencionarem el tipus de fluorescent utilitzat (en tots els casos un T8 però de característiques diferents, com hem especificat anteriorment). 

Local Temporada Designació/ús Ocupació Franja horària Percepció confort T mín T màx T ocupació 
Renovació 

d’aire 
Comentaris 

Franja horària 
condicionament 

Il·luminació Comentaris 
Franja horària 

condicionament 

1 
 

Aules 70% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

Sobreescalfament 
a l'estiu 

17,2 28,5 22 
No hi ha 

cap sistema  
X 

Fluorescents 
T8 

Poca llum en les 
taules més 

allunyades de 
les finestres 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

               

2 
 

Biblioteca 10% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dimecres, 
dijous, divendres 

Bona 
   

No hi ha 
cap sistema  

X 
Fluorescents 

T8 

Poca llum en les 
taules més 

allunyades de 
les finestres 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dimecres, 
dijous, divendres 

               

3 
 

Gimnàs 25% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

No utilitzen la 
calefacció 
(caldera 

compartida ACS) 

15,9 22,3 16,6 

Xemeneies 
per 

ventilació 
natural 

 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

Focus 
d'halogenurs 

metàl·lics 
 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

               

4 
 

Informàtica 25% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

Sobreescalfament 
a l’estiu    

No hi ha 
cap sistema  

X 
Fluorescents 

T8 

Poca llum en les 
taules més 

allunyades de 
les finestres 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

               

5 
 

Laboratori 50% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

Bona 17,4 30,7 22,6 

Tuberia 
sense 

extracció 
mecànica 

 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

Fluorescents 
T8 

Poca llum en les 
taules més 

allunyades de 
les finestres 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 
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6 
 

Administració 100% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 

Bona 16,9 27,6 23,5 
No hi ha 

cap sistema  
X 

Fluorescents 
T8  

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 

               

7 
 

Sala professors 100% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 

Bona 
   

No hi ha 
cap sistema  

X 
Fluorescents 

T8  

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 

               

8 
 

Departaments 50% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 

Bona 
   

No hi ha 
cap sistema  

X 
Fluorescents 

T8  

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 

               

9 
 

AMPA 10% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 

Bona 
   

No hi ha 
cap sistema  

X 
Fluorescents 

T8  

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 

               

10 
 

Menjador 100% 
13:30 a 15:00 dilluns i 

dimarts 
Bona 17,6 23,4 19,2 

No hi ha 
cap sistema  

X 
Fluorescents 

T8 

Poca llum en les 
taules més 

allunyades de 
les finestres sud 

- est 

13:30 a 15:00 dilluns i 
dimarts 

               

11 
 

Aules reforç 50% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

Bona 
   

No hi ha 
cap sistema  

X 
Fluorescents 

T8 

Poca llum en les 
taules més 

allunyades de 
les finestres 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

               

12 
 

Aula tecnologia 30% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

Fred a l'hivern 
   

No hi ha 
cap sistema  

X 
Fluorescents 

T8 

Poca llum en les 
taules més 

allunyades de 
les finestres 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

               

13 
 

Aula música i 
plàstica 

50% 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

Bona 
   

No hi ha 
cap sistema  

X 
Fluorescents 

T8 

Poca llum en les 
taules més 

allunyades de 
les finestres 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts 

8:00 a 14:30 dijous 
8:00 a 13:30 dimecres, 

divendres 

               

14 
 

Passadissos Variable 

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 

Bona 20,3 23,7 22,1 
No hi ha 

cap sistema  
X 

Fluorescents 
T8  

8:00 a 17:00 dilluns, 
dimarts, dimecres 

8:00 a 14:30 dijous, 
divendres 
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Com hem pogut observar aquesta taula forma part del document Diagnosi de consums d’equipaments 

públics proporcionat pel departament d’Infraestructures de la Generalitat però en el fons és més una eina 

d’anàlisi i avaluació que no pas de diagnosi, ja que ens serveix per determinar quin és el comportament real del 

local mentre que les conclusions per a la seva diagnosi es faran més tard i justament amb les dades recopilades 

en aquest document, raó per la qual l’hem inclòs en aquest apartat del treball. La ocupació real de les aules, per 

exemple, és del 70 % ja que n’hem descomptat els patis i el temps en el qual, durant el total de la jornada 

escolar, els alumnes estan dinant o, els dies que marxen al migdia, ja no tornen per la tarda. El gimnàs té una 

ocupació del 25 % ja que comptem que només s’utilitza una quarta part del dia, quan fa classes cadascuna de les 

classes dels 4 cursos que s’imparteixen al centre. Altres aules especials com la de tecnologia, la biblioteca o les 

aules de reforç han tingut una ocupació aproximada gràcies a l’horari proporcionat per la directora del centre i 

que s’ha realitzat en conjunt amb la seva participació i la del cap d’estudis, de manera que la justificació de la 

ocupació queda ratificada pel personal del centre. 

5.3.2 AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT 

L’objectiu i la necessitat del manteniment es resumeix en garantir el correcte funcionament del conjunt 

de l’edifici, de manera que  s’han de realitzar unes tasques en les instal·lacions del mateix que es podrien dividir 

en dos tipus: 

 Tasques d’operació o funcionament, que s’asseguren que tots els equips i sistemes funcionen per 

cobrir les necessitats dels usuaris de l’edifici. Aquestes tasques s’han de realitzar diàriament per 

al funcionament dels diferents sistemes instal·lats. 

 Tasques de manteniment, aquelles accions periòdiques que cal realitzar en els diferents equips i 

sistemes per tal d’optimitzar el funcionament dels mateixos i conservar les instal·lacions en 

perfecte estat d’ús, aspecte i funcionament. Aquestes accions es realitzen amb una periodicitat 

variable segons les necessitats dels equips, des de setmanalment fins a anualment. 

A més, el manteniment ha d’assegurar el compliment de les normatives respecte a les instal·lacions. Ara bé, dins 

dels tipus de manteniment podem trobar diverses opcions. En primer lloc, el que anomenem manteniment 

preventiu. Aquest comprèn totes les actuacions sistemàtiques necessàries per a mantenir les instal·lacions i 

l’equipament en òptimes condicions de treball per tal d’allargar la seva vida útil i mantenir el seu rendiment a 

uns nivells especificats segons projecte o disseny. El manteniment preventiu inclou el manteniment normatiu, 

que té com a objectiu el dur a terme totes les operacions de manteniment i d’inspecció tècnica i legal, amb les 

freqüències establertes per la normativa legal vigent. La realització d’aquest tipus de manteniment implica la 

realització d’unes accions determinades segons uns protocols requerits per cadascun dels equips i sistemes que 

conformen la instal·lació. Les operacions realitzades dins d’aquest manteniment s’hauran d’introduir, doncs, dins 

del programa de gestió de manteniment per fer un seguiment adequat de l’activitat de cada aparell i poder 

determinar les futures causes si s’espatllés. 

 L’escola Secció d’Institut Turó d’en Baldiri disposa d’un tècnic que s’encarrega de fer inspeccions 

periòdiques a les instal·lacions i fer comprovacions sobre el funcionament de les mateixes però això entraria dins 

les tasques d’operació o funcionament, no pas de manteniment preventiu. Per això podem dir que realment no 

hi ha manteniment preventiu en aquesta escola, de manera que seria bo establir unes pautes preventives a fer 

més que unes revisions esporàdiques i anotar-les, ja sigui en un quadern de seguiment o al propi llibre de 

manteniment per ser conscients de quan va ser la darrera vegada que es va fer un manteniment preventiu i que, 

efectivament, fins llavors funcionava tot correctament. Una possible manera d’implantar el manteniment 

preventiu és fer-ho mitjançant la modalitat de telegestió. Aquesta modalitat aprofita l’avenç tecnològic dels 

sistemes d’informació introduïda en molts equips i sistemes i es fa un seguiment continu dels paràmetres de 

funcionament de la instal·lació via telefònica, amb els sensors i equips degudament implantats. Fa, per tant, una 

gestió informatitzada del servei, que inclou el control tècnic, inventaris, avisos de plantes, històrics d’intervenció, 

control econòmic i distribució de costos. Això és el que fa exactament el DeXCELL però amb paràmetres molt més 

bàsics com temperatures d’impulsió dels equips de producció, temperatures i humitat de les estàncies, consum 

elèctric general, etc., però si poguéssim aplicar aquest mètode a la nostra escola es detectaria una fallida molt 

ràpidament i probablement també es podria saber l’origen del problema.  

Seguidament tenim el manteniment correctiu, que es correspon a totes les intervencions no 

sistemàtiques originades per la detecció d’avaries o anomalies, interrupcions de servei, funcionament fora dels 

paràmetres de servei o funcionament en condicions que puguin generar danys o prejudicis en les instal·lacions 

de l’edifici així com la seguretat i integritat del personal propi de manteniment i dels usuaris. Això si que s’aplica 

correctament al centre ja que tots els defectes d’instal·lacions, ja siguin més greus o menys, s’han intentat 

solucionar amb tota la celeritat i professionalitat possible, tot i que a vegades no s’hagi pogut fer res més que 

adaptar el sistema existent mitjançant una millora localitzada. Posem el cas de la calefacció: el tècnic de 

l’empresa de manteniment, en Julio, va imposar el sistema SEDICAL per tal de controlar totes les electrovàlvules, 

incloses les que faltaven a tercera planta, però això no ha solucionat el problema del tot, ja que la instal·lació 

segueix consumint bastant tot i que ha aconseguit reduir dit consum i proporcionar calefacció adequada a la 

darrera planta. Així doncs, el que volem dir és que en alguns casos l’error de projecte o d’execució és tan greu 

que la solució ideal seria refer-ho completament però ja que el cost seria instantàniament rebutjat per 

l’Administració el tècnic fa el que pot amb les eines que té, i prou bé que ho fa. Ara bé, d’ara en endavant seria 

adequat controlar de ben a prop si el projecte no ha tingut en compte alguns elements que poden provocar 

errors greus d’una instal·lació o comprovar que, si el projecte està ben fet, que també s’executi adequadament ja 

que si no de res serveix projectar el millor sistema de calefacció del món si després es fa una trencadissa com 

aquesta que ens hem trobat a l’escola.  
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Finalment, destacar que la gestió del manteniment, com hem senyalat, està subcontractada a l’empresa 

FCC, especialista en manteniment d’equipaments públics. La plantilla de manteniment ha d’estar formada per 

operaris amb experiència en manteniment de clima (calefacció i refrigeració), instal·lacions elèctriques, contra-

incendis, il·luminació, gestió i control d’edificis, instal·lacions d’ACS o d’altres que integri l’edifici. El personal de 

manteniment haurà d’estar qualificat per portar a terme totes les operacions pròpies de conducció, 

manteniment correctiu i manteniment preventiu. En el nostre cas disposem d’en Julio i de l’Ivan, tots dos 

altament formats (el segon està acabant la carrera d’Arquitectura a la UPC, a l’ETSAV) de manera que almenys en 

aquest sentit el centre es troba en bones mans. S’han d’encarregar de fer la programació i el seguiment de totes 

les revisions i inspeccions que es portin a cap per les diferents entitats a efectes de competències (organismes, 

col·laboracions de l’administració, instal·ladors autoritzats, etc.) segons la normativa dictada per la Unió Europea, 

l’Estat Espanyol, la Comunitat Autònoma de Catalunya o l’Ajuntament corresponent, així com totes les que surtin 

en tota la durada del contracte. Segons ambdós tècnics es segueixen uns patrons establerts per l’empresa que 

compleixen la normativa però als quals no vam tenir accés ja que deien que era documentació privada i que per 

raons de copyright no poden distribuir-les però van poder veure’s i, efectivament, disposaven d’uns indicadors 

periòdics que suposem que compleixen amb la normativa però una cosa és que la documentació amb què 

treballen compleixi amb la normativa, mentre que una altra és que la instal·lació sigui la que compleixi, que com 

hem vist no ho fa. 

5.3.3 AVALUACIÓ DELS PARÀMETRES DE CONFORT 

L’objectiu principal de les instal·lacions i els sistemes d’un edifici és garantir el subministrament d’unes 

condicions  de confort que s’adeqüin a les necessitats concretes del mateix en funció de l’ús que en farà l’usuari. 

Aquests paràmetres de confort es poden aconseguir de moltes maneres però el més important és que tinguin en 

compte el perfil de la persona que serà a l’edifici, la intensitat d’ús del mateix o les seves condicions 

constructives. És per això que dividirem la percepció de confort en dos apartats ja que la suma de tots dos serà el 

resultat que ens condicionarà com s’han d’utilitzar aquestes instal·lacions i sistemes. En resum, els principals 

aspectes que tindrem en compte per a avaluar la percepció de confort són els següents: 

 Condicions de confort de l’edifici en relació amb l’exterior: procedirem a analitzar les mesures de 

temperatura i humitat de l’edifici i el clima exterior mitjançant les sondes interiors que té col·locades l’edifici. 

A títol personal comentarem també com el soroll pot afectar l’activitat que es desenvolupa en un centre 

escolar i com la falta de confort acústic pot incidir en els resultats acadèmics de l’alumnat. 

 Condicions de confort percebudes per l’usuari: mitjançant unes enquestes coneixerem de primera mà quina 

percepció tenen els usuaris sobre les condicions actuals del centre i, concretament, en quina estància. 

Aquesta informació és fiable fins a cert punt ja que no tots els alumnes o professors perceben el confort de la 

mateixa manera però de ben segur que ens donarà una informació generalitzada sobre l’estat del local. 

Condicions de confort de l’edifici en relació amb l’exterior: per a la comprendre les condicions de confort en 

què es troba l’edifici utilitzarem les dades proporcionades pel sistema de monitoratge, el DeXCELL. En primer lloc 

procedirem a fer una comparativa de tres dies a l’atzar corresponents a tres èpoques diferents de l’any, és a dir, 

hivern, primavera i estiu. Com que darrerament el clima d’estiu s’ha allargat gairebé fins al punt que la tardor 

gairebé no existeix ja que el canvi de temperatura i humitat sol ser bastant brusc procedirem a prescindir de les 

mesures de temperatura i humitat perquè poden ser enganyoses mentre que les significatives (i sobretot de cara 

als patrons d’ús que hem pogut observar pel que fa a l’ús de la calefacció) seran de les altres èpoques de l’any. 
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Taula 5.3.1 Temperatures mínimes i màximes recollides pel DeXCELL per a tres dies a l’atzar  

 A continuació mostrem un resum de les mesures anteriors que es corresponen, com dèiem, a tres dies 

aleatoris d’hivern, primavera i estiu: 

Dia d’estudi Temperatura mínima (ºC) Temperatura màxima (ºC) 

12 de desembre 2013 18,00 23,30 

18 de març de 2014 18,90 23,60 

19 de juny de 2014 22,40 23,20 

 

 Com podem observar els dies lectius els equips de producció de calefacció s’encenen a les 07:00 hores 

del matí de tal manera que a partir de les 07:35 hores aproximadament la temperatura de les aules comença a 

pujar fins a assolir les temperatures de confort establertes pel tècnic. Com hem explicat sobre el tema de la 

col·locació de les sondes resulta difícil de creure que a l’hivern la temperatura mínima durant la matinada no 

baixi de 18,90 ºC ja que, en canvi, si anem al desembre de 2012, ens trobem que la temperatura interior mínima 

(mesurada a les 03:30 h de la matinada) és de 15,60 ºC, de manera que o la sonda estava canviada de lloc i 

estava situada en un espai més adequat del que està ara o alguna cosa falla. El cas, igualment, és que la 

temperatura màxima mitjana és de 23,55 ºC aproximadament mentre que les empreses d’energia com FECSA – 

ENDESA, Gas Natural o Iberdrola entre d’altres coincideixen en recomanar que, com a màxim, les temperatures 

del termòstat no passin dels 21 ºC. Així doncs en teoria, segons els paràmetres estàndard de confort, estem 2 ºC 

per sobre de la temperatura de confort, el que implica un consum energètic major i unes consignes de calefacció 

errònies, almenys pel que fa al criteri generalitzat de confort (que, òbviament i tal i com és d’esperar no és el 

mateix per tothom i pot ser que la gent de l’escola prefereixi els 23,55 ºC als 21 ºC). 

 A continuació procedim a avaluar la humitat interior de l’edifici, un altre aspecte que incideix de manera 

significativa en les condicions de confort dels usuaris. La humitat en una estància és una de les raons per les 

quals creiem que a una estància fa xafogor o, pel contrari, l’ambient és massa sec i fa que ens haguem d’hidratar 

contínuament per sentir-nos bé. D’aquesta manera que un excés d’humitat dóna una sensació desagradable, ja 

que a l’estiu la xafogor multiplica la sensació de calor i crea ansietat degut a la dificultat afegida per respirar, cosa 

que afecta negativament als usuaris. De la mateixa manera si tenim un clima de calor sec els usuaris necessitaran 

hidratar-se de manera regular ja que la sequedat del sistema respiratori també provoca que les persones no 

puguin concentrar-se adequadament i realitzar les tasques amb la màxima eficàcia. Les condicions d’humitat 

venen donades per moltes raons, una de les principals torna a ser el comportament de l’envoltant de l’edifici, 

que ha de garantir un aïllament enfront les inclemències meteorològiques i fer que les condicions interiors de 

l’edifici siguin les més favorables possibles però tal i com veurem més endavant les façanes i cobertes no 

compleixen amb les condicions de transmitància establertes per la normativa, el que implica que no es 

compleixin les condicions higrotèrmiques de les estàncies de l’edifici. 

 A continuació agafarem tres setmanes aleatòries per comprovar quines són les condicions d’humitat en 

funció, per exemple, de si els sistema de calefacció està obert o no. Ara bé, la falta d’un sistema de ventilació o 

d’extracció fa que la qualitat de l’aire interior no sigui la més adequada. Aquesta és una altra de les raons amb 

una importància cabdal pel que fa al seu impacte en la humitat de l’edifici i és que una ventilació inadequada 

comporta que l’aire interior estigui carregat (provocat entre d’altres pel calor humà de les persones i la calor per 

la incidència solar, entre d’altres) de manera que la falta d’oxigen provoca que l’usuari senti que el seu confort va 

disminuint. De la mateixa manera una circulació adequada d’aire fa que sentim el pas de l’aire a través de 

l’estància i notem un aire més pur i més fresc que no si es tracta del mateix durant totes les hores d’un dia lectiu. 
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Figures 5.3.5 i 5.3.6 Per una part, l’àrea 

efectiva de les obertures de ventilació. 

Per l’altra, les seccions del conducte 

d’extracció en funció de la zona tèrmica 

en la qual ens trobem i de les classes de 

tir que tindrà l’obertura d’extracció. No 

farem un anàlisi exhaustiu perquè la 

falta de conductes d’extracció fa patent 

l’incompliment. 

La humitat de la primera imatge es correspon a la setmana del 18 al 25 de novembre de 2013. 

L’indicador de color blau representa la humitat interior de l’edifici mentre que l’indicador de color turquesa 

representa la humitat exterior de l’edifici. Com que no hi érem presents suposarem que la calefacció del centre 

estava encesa durant aquella setmana, fet que equilibra les condicions d’humitat entre l’interior i l’exterior de 

forma presumiblement adequada. Podem observar que la humitat interior segueix de forma bastant fidel la línia 

mitjana d’humitat exterior (comença entorn al 60 – 65 % però després es manté en valors entre 35 – 35 %) de 

manera que la calefacció proporciona unes condicions d’humitat semblants a les de l’exterior però amb una 

temperatura adequada, de manera que la sensació de confort és correcta. 

La segona imatge data de la setmana del 14 al 21 d’abril de 2014. En aquest cas, al ser primavera, 

observem una humitat general d’entorn al 55 – 65 %. Donat que probablement la calefacció no estava encesa en 

aquest moment les condicions d’humitat de l’interior i de l’exterior són pràcticament iguals excepte pels salts 

naturals provocats per la pròpia meteorologia de la zona (ens trobem a prop del mar, de manera que la humitat 

alta és un signe característic del clima del municipi) i pel fet de no disposar d’un sistema de climatització per a 

l’estiu. A la primavera no es nota tant ja que el clima encara no és massa càlid i la humitat no es presenta com a 

xafogor però hauria de ser una mica inferior ja que aquest grau d’humitat és fàcilment evitable amb un sistema 

de renovació d’aire o un aparell de climatització que ressequi l’ambient de la estància. 

El gràfic de la tercera imatge reflecteix a la perfecció el defecte que acabem d’esmentar i que ha estat 

recordat (i amb raó) durant tot el projecte. Com es pot observar la mitjana d’humitat exterior és 

aproximadament  d’un 50 – 55 %, amb mínims de 27 % (al vespre, a les 20:27 hores) i màxim de fins al 78 % (de 

matinada, a les 04:12 hores). En canvi, el mínim interior és del 60 % (a les 09:22 hores del matí del dimarts 10 de 

juny) i el màxim és a les 21:33 hores del mateix 10 de juny i arriba fins al 74 %, amb una mitjana aproximada del 

68 %, considerablement superior a l’exterior, que a més és especialment baixa per tractar-se d’un dia d’estiu en 

una localitat propera al mar. Això ens mostra que efectivament la qualitat de l’aire interior de l’edifici és força 

precària ja que no complim molts apartats del DB – HS, concretament la secció HS 3 sobre la qualitat de l’aire 

interior. Pel que fa a les obertures de ventilació, l’apartat 4 de la secció 3, dedicada al dimensionat de les 

obertures, estableix uns valors d’àrea efectiva de les obertures per tal de garantir la circulació de l’aire. 

 

La taula anterior va en funció del caudal de ventilació, que està separat mitjançant la tipologia següent: 

qV: caudal de ventilació mínim exigit del local (l/s) obtingut mitjançant la taula 2.1 

qVA: caudal de ventilació corresponent a cada obertura d’admissió del local calculat per un procediment 

d’equilibrat de caudals d’admissió i d’extracció i amb una hipòtesi de circulació de l’aire segons la 

distribució dels locals (l/s). 

qVE: caudal de ventilació corresponent a cada obertura d’admissió del local calculat per un procediment 

d’equilibrat de caudals d’admissió i d’extracció i amb una hipòtesi de circulació de l’aire segons la 

distribució dels locals (l/s). 

qVP: caudal de ventilació corresponent a cada obertura d’admissió del local calculat per un procediment 

d’equilibrat de caudals d’admissió i d’extracció i amb una hipòtesi de circulació de l’aire segons la 

distribució dels locals (l/s). 
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De la taula anterior extraiem que la zona tèrmica corresponent al municipi de Teià és la Z (província de 

Barcelona, altura ≤ 800 m) i que la classe de tir és T-3 ja que el nostre edifici consta de 4 plantes. Mitjançant la 

norma NTP 742 sobre la ventilació general d’edificis i l’ajuda del RITE obtenim que el caudal mínim en aules 

d’ensenyament és de 12,5 l/s per persona, de manera que el conducte d’extracció hauria de tenir una secció 

mínima de: 12,5 · (1 · 625) = 7812,5 cm2, és a dir conducte de poc menys de 90 x 90 cm. Almenys les finestres 

(que actuen com a obertures de ventilació) d’admissió si que compliran ja que gairebé totes les aules tenen 

finestrals de grans dimensions o les que tenen finestres més petites també pertanyen a locals amb una superfície 

menor. Ara bé, les obertures d’extracció, les de pas o les mixtes (l’àrea efectiva total de les obertures mixtes de 

cada zona oposada de la façana i de la zona equidistant ha de ser com a mínim l’àrea total exigida) no compliran 

en molts casos els requeriments per a una circulació i renovació adequada de l’aire, fent que la qualitat interior 

del mateix no arribi a “l’aire de bona qualitat” que exigeix el RITE per a aquest tipus de locals. 

 Vist tot això, procedirem a resumir les dades aportades per les enquestes realitzades als usuaris del 

centre. Aquestes enquestes les han respost tant professors com alumnes, cosa que ens dóna una visió més 

àmplia de la sensació de confort i ens permetrà fer-nos una idea més aproximada de la seva percepció ideal. A 

continuació mostrem la enquesta tipus realitzada a tots els participants que s’han prestat a contestar una sèrie 

de qüestions pel que fa a una sèrie de paràmetres de confort bàsics que qualsevol persona pot respondre sense 

saber què el causa o una sèrie d’hàbits que tenen els usuaris i que també tenen incidència en el consum i l’estat 

de les instal·lacions de l’escola. La que mostrem a continuació és una enquesta realitzada una de les aules de la 

planta 2 corresponents a la façana nord, amb el resultat detallat a continuació: 

Dades de la persona que realitza l’enquesta 

Nom i cognom: Joel Duch i Berta Rosell (Delegats de classe) 

Edat: 16 i 15 

Espai (s) del centre d’anàlisi: Aula de 2N d’ESO C 

Climatització: hivern SI NO NS/NC Comentaris 

Fa massa calor a l’aula?  X   

Fa fred a l’aula? X    

Portes jersei a l’aula? X    

S’obren les finestres per excés de calor?  X   

Falta ventilació? X    

Les finestres  aïllen correctament del fred?  X   

Hi ha corrent excessiu d’aire? X    

Es pot regular la temperatura de l’aula?  X   

Entra el sol per la finestra? X    

Climatització: estiu SI NO NS/NC Comentaris 

Fa massa calor a l’aula? X    

Fa fred a l’aula?  X   

S’obren les finestres per excés de calor? X    

Falta ventilació?  X   

Hi ha corrent excessiu d’aire? X    

Es pot regular la temperatura de l’aula? X    

El sol escalfa molt? X    

Es poden pujar i baixar les persianes fàcilment?   X No hi ha persianes 

Es poden pujar i baixar les cortines fàcilment? X    

Electricitat i il·luminació     

S’apaguen i obren els llums en funció de la necessitat?  X   

Es pot treballar amb llum natural? X    

S’encenen sempre totes les llums quan es treballa?  X   

S’apaguen els llums que no són necessàries? X    

S’apaguen els paralles elèctrics quan no es fan servir? X    

Saps quin interruptor encén i apaga cada llum?   X  

S’encenen tots els llums amb el mateix interruptor?  X   

Hi ha llums que s’apaguin i s’encenguin sols?  X   

Els llums exteriors estan apagats durant el dia? X    

Normalment utilitzes l’ascensor?  X   

Et molesta el sol? X    

Aigua     

L’aixeta es tanca sola? X    

Tanques sempre l’aixeta? X    

Hi ha dos botons per tirar la cadena del vàter? X    

Saps quin és el botó que tira menys aigua?  X   

Si ho saps, l’utilitzes correctament?  X   

Et dutxes sovint a l’escola?  X   

T’hi dutxes amb aigua molt calenta?  X   

 

Aquesta és l’enquesta realitzada als alumnes, la dels professors és pràcticament la mateixa amb la variació que 

les dues darreres preguntes han estat substituïdes per tres preguntes sobre hàbits energèticament eficients.  
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 Un cop vist un exemple de l’enquesta, procedim a analitzar les dades obtingudes. Han respost a 

l’enquesta un total d’onze professors (entre els quals està un conserge i un administratiu) i vint alumnes de tots 

els cursos del centre. Sobre  la climatització a l’hivern, el 90 % d’ells creu que no fa massa calor a l’aula ni tampoc 

massa fred, ara bé, el 70 % d’ells declara que porta el jersei a dins de la sala de professors i a la gran majoria 

d’aules de l’escola. La falta de ventilació a la sala de professors és objecte de debat ja que és aproximadament 

del 50 %, de manera que el professorat està dividit a parts iguals sobre aquest aspecte però això es deu a que és 

la sala on només accedeixen ells i la poden regular al seu gust, de manera que mai és del gust de tots. Ara bé, 

tenim una sèrie d’indicadors on el 100 % està d’acord: entre ells, i com és sabut tal i com hem vist a l’avaluació 

del sistema de calefacció, que no es pot regular la temperatura de la sala i que el sol entra per la finestra. La 

enquesta no ho especifica però la gran majora es queixava d’una entrada excessiva de llum solar en l’aspecte que 

provocava reflexos molestos en alguns moments del dia però com que les lamel·les de protecció solar no es 

poden adequar a les necessitats dels usuaris el confort en aquest sentit es veu molt compromès. 

 Pel que fa a l’estiu, absolutament tots els professors coincideixen que tant a la sala de professors com a 

consergeria i a totes les aules on treballa cada professor hi fa massa calor. També coincideixen en que el sol 

escalfa molt a través de la finestra, sobretot a les aules de façana sud. Pràcticament tots coincideixen en que 

s’han d’obrir les finestres per excés de calor però només un 60 % reconeix falta de ventilació, una dada 

desconcertant donat que s’ha pogut comprovar empíricament com només es ventila si s’obren les finestres però 

aquesta és la opinió dels professors. Tots coincideixen, però, que no hi ha excés de corrent d’aire un cop s’obren 

les finestres, raó per la qual utilitzen aquest sistema per a alleugerar l’ambient de calor de les aules a falta d’uns 

sistema de climatització a l’estiu. Com a dada reveladora, i com també era d’esperar, tots coincideixen en que no 

es poden pujar i baixar les persianes perquè de persianes no n’hi ha (però es refereixen a les lamel·les) ni tampoc 

les cortines, ja que només es poden retirar i res més, de manera que la protecció solar resulta, per segona 

vegada, ineficient i inadequada. 

 Quan a la il·luminació és com a mínim graciós comprovar que el 100 % diu que els llums s’apaguen i 

obren en funció de les necessitats, quan està comprovat que no és així, el que demostra que les seves consignes 

d’il·luminació no responen a criteris d’eficiència energètica sinó a criteris purament d’ús durant l’ensenyament. 

El 80 % està d’acord amb que es pot treballar amb llum natural excepte a l’aula de música o, en el cas de l’aula 

informàtica, depenent de l’època de l’any. També tots coincideixen en que els aparells elèctrics que utilitzen 

durant el dia s’apaguen quan no es fan servir i tots afirmen saber quin interruptor encén i apaga cada llumenera 

de l’aula on treballen; ara bé, com hem vist poden poc fer si aquests estan mal projectats i encenen llumeneres 

alternes de cada filera de llumeneres d’una estància.  Els únics llums que s’apaguen i s’encenen  sols mitjançant 

detectors de presència són els lavabos, el lloc menys transitat de tot el centre. Finalment, un dels aspectes més 

discutits i que té a veure amb el primer que hem esmentat és si s’apaguen aquells llums que no són necessaris i 

només un professor admet que no és així, mentre que la resta diu que sí que ho fan. Durant les visites hem pogut 

comprovar que no és així però un altre cop es demostra que no tenen molt clar si les llumeneres són del tot 

necessàries o no, de manera que per a ells pràcticament totes les llumeneres són necessàries durant gran part de 

la jornada lectiva. 

 Sobre el tema de l’aigua, la majoria coincideix en que les aixetes dels lavabos es tanquen soles (només un 

professor ha dit que no, suposem que perquè s’ha equivocat) de manera que la pregunta sobre si la tanquen o 

no queda anul·lada. Sobre si hi ha dos botons per tirar de la cadena, el lavabo dels professors no té doble 

descàrrega, només el dels alumnes, de manera que ells tampoc intervenen en aquesta pregunta. 

 Per acabar, tots els que han contestat sobre si existeix el càrrec d’obrir i tancar les persianes han respost 

que no, òbviament. Per haver-hi aquest càrrec hi hauria d’haver persianes i no n’hi ha o a les aules on hi ha les 

lamel·les, com hem explicat llarga i detingudament, aquestes no poden tocar-se per falta d’instruments 

adequats. Tots afirmen tenir cura de tancar els llums al marxar de l’aula, cosa que sí que tenen molt en 

consciència, i aproximadament el 60 % diu que ventila l’aula a l’hivern quan els alumnes no hi són com a forma 

manual de renovació de l’aire però això no garanteix en absolut una bona qualitat de l’aire interior sinó que, com 

sempre, és una eina que han hagut de realitzar els professors per eliminar els aspectes nocius de mantenir una 

aula tancada durant totes les hores de la jornada escolar. 

 Pel que fa als resultats dels alumnes, aquests coincideixen en gran part amb els professors sobre les 

condicions de les aules. Durant l’hivern alguns manifesten que fa massa calor (sobreescalfament produït per un 

excés de calefacció) però un 85 % comparteixen que s’ha de ventilar sovint l’aula, fins i tot durant l’hivern. 

Coincideixen tots, com és obvi, en que no poden modificar la temperatura de consigna de la calefacció a l’aula i 

el 100 % coincideix a notar el calor del sol a l’hivern. Durant l’estiu tornen a coincidir tots en que fa calor, en que 

s’ha de ventilar sovint l’aula i en que el sol escalfa molt a través de la finestra, tal i com ja havíem comprovat 

també durant les visites periòdiques a l’institut. Pel que fa a cortines i persianes, la opinió és la mateixa que la 

dels professors, molt pobra pel que es refereix al sistema de protecció solar. Fins i tot als comentaris d’una de les 

enquestes dels alumnes d’una de les classes de 4T d’ESO ha especificat que s’han de “s’hauria de millorar algunes 

instal·lacions d’aquest edifici, sobretot en el fred i la calor i la llum que entra per les finestres al matí”. Aquestes 

són paraules textuals d’en Marc i el Martí, de 16 i 17 anys respectivament en una de les enquestes que 

adjuntarem als annexos per mostrar la veracitat del comentari. Les opinions sobre la il·luminació són 

pràcticament idèntiques a les dels professors de manera que no ens repetirem en aquest aspecte. Pel que fa a 

l’aigua hi ha molta disparitat sobre el tema de la doble descàrrega del vàter i això es deu a que només els lavabos 

d’una planta disposen d’aquest sistema (inaudit tenint en compte les fases constructives d’un edifici, de manera 

que haurien de ser tots iguals) però, com ja sabíem, tots coincideixen en que no es dutxen ja que el centre té 

apagada la caldera que dóna calefacció al gimnàs i a ACS gairebé permanentment, de manera que els alumnes es 

dutxen a casa quan arriben, amb el consegüent olor després d’una classe d’educació física i tot un dia d’escola. 
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Finalment, una aportació que resulta molt útil per a analitzar les condicions de confort del nostre edifici 

que ha estat inclosa gràcies a l’aportació de la Montserrat Bosch és un estudi realitzat pel National Clearinghouse 

for Educational Purposes, que actualment és administrat per la universitat George Washington des d’aquest any 

2014 i que es dedica a proporcionar ajudes pel que fa al disseny, planificació construcció, manteniment i 

finançament de les escoles dels Estats Units mitjançant assistència tècnica i recerca. Es va publicar l’any 2002 i 

analitza com les instal·lacions escolars afecten al rendiment dels alumnes i els resultats són aplicables a totes les 

escoles i són de gran utilitat com a eina d’avaluació i diagnosi del comportament acadèmic dels estudiants. 

L’article es titula Do school facilities affect academic outcomes? i l’ha realitzat Mark Schneider, professor en 

ciències polítiques de State University de Nova York amb gran quantitat de llibres i articles en polítiques urbanes 

centrades en l’educació. L’article explora quines condicions o atributs de l’edifici afecten els resultats acadèmics, 

en quin grau i de quina manera. La recerca s’ha estructurat en sis categories: 

 Qualitat de l’aire interior, ventilació i confort tèrmic. 

 Condicions d’il·luminació. 

 Condicions acústiques. 

 Edat de l’edifici i qualitat del mateix. 

 Mida de l’escola. 

 Mida de les aules. 

Analitzarem aquest article i en farem una comparativa amb el nostre edifici per veure com els 

paràmetres esmentats anteriorment afecten el rendiment escolar dels estudiants de la Secció d’Institut Turó 

d’en Baldiri. Conjuntament amb les opinions dels mateixos usuaris i del que en puguem extreure d’aquest article 

tindrem una idea bastant clara de com el propi edifici afecta les condicions de confort de l’usuari i també si això 

deriva en que afecti o no l’activitat que es desenvolupa al seu interior. 

Qualitat de l’aire interior, ventilació i confort tèrmic. En primer lloc, doncs, parlarem sobre la qualitat de l’aire 

interior, la ventilació i el confort tèrmic de l’edifici. L’estudi comença explicant que un ambient net, calmat, 

confortable i, en general, de condicions sanes són un component important per a garantir un ensenyament de 

qualitat i amb garanties d’èxit. Un dels primers aspectes analitzats és la qualitat de l’aire interior. Tal i com 

explicàvem en relació al tema de la humitat, una qualitat de l’aire interior pobra té un efecte nociu en alumnes i 

professors, entre els quals podem destacar la irritació dels ulls, ressecament del nas i la gola, nàusees, fatiga, mal 

de cap o somnolència. Irònicament, l’autor destaca que, pel que fa als Estats Units, la incidència dels símptomes 

relacionats amb una mala qualitat de l’aire interior venen donades com a conseqüència de la crisi energètica dels 

anys 70. Molts edificis, incloses les escoles, van ser dotades de sistemes d’aire condicionat que donaven un aire 

menys fresc del que es considera adequat. La majoria de recomanacions dels departaments de salut 

recomanaven entre 15 i 20 peus cúbics d’aire per minut i per persona (uns x cm2). Aquests ratis de ventilació no 

només garanteixen un aire fresc sinó que ajuden a diluir o eliminar substàncies contaminants (tant components 

químics  com el formaldehid i d’altres com substàncies biològiques, és a dir les bactèries i virus que poden tenir 

els usuaris) que tenen efectes negatius en la salut. 

Aquest primer indicador és perfectament comparable al nostre edifici ja que la falta de renovació d’aire 

propicia la propagació de bactèries si un alumne està malalt o evita la lliure circulació d’aire fresc, propiciant els 

malestars que hem mencionat al principi d’aquest apartat i que han estat verificats per part dels usuaris en les 

enquestes. L’únic que en podem treure de bo és que al no haver cap sistema de ventilació antic ni de cap tipus 

(ja que l’edifici és d’obra nova i el seu certificat final d’obra data del 2010) la distribució de components químics 

per aire és pràcticament nul·la però això no impedeix que l’aire no sigui fresc a no ser que s’obrin totes les 

finestres de les aules i les portes de les mateixes per garantir una mínima circulació d’aire. Ara bé, això implica 

que totes les aules sentin el soroll de les altres, cosa que analitzarem més tard a les condicions acústiques però 

que de ben segur que afecta negativament a la concentració dels usuaris, a més que provoca una ventilació 

generalitzada a tot el centre de manera que pot ser que en alguns moments circuli més aire del que voldríem i 

que no podem controlar. És clar que la qualitat d’aire interior també depèn de les condicions higièniques de les 

persones, ja que la sudoració dels mateixos depèn dels productes que han utilitzat com perfums, xampús o 

desodorants però també els propis materials de construcció l’escola contenen agents patògens que surten del 

deteriorament dels mateixos, dels productes de neteja utilitzats, etc.  

A més els nens tenen un volum respiratori major en proporció al seu cos que els adults de manera que, 

tal i com havíem avançat, un dels principals símptomes d’una ventilació incorrecta el veiem amb un excés de CO2 

al local. Segons l’article, quan el diòxid de carboni arriba a 1000 parts per milió apareixen símptomes com mal de 

cap, problemes de concentració o ensopiment. Aquest resultats, remarca l’autor, s’han realitzat a vuit escoles 

europees en un total de 800 estudiants amb uns resultats estadístics que donen la raó sobre l’efecte nociu d’una 

ventilació inadequada.  

 Per altra banda tenim una dada reveladora sobre el poc control que tenen els professors sobre les 

condicions climàtiques de les classes. L’article remarca que els professors tenen l’expectativa de poder controlar 

els nivells d’il·luminació, penetració de llum solar, condicions acústiques, temperatura o ventilació de les seves 

aules, mentre que en realitat no poden controlar-ne ni la meitat. A l’escola passa exactament això i és que les 

instal·lacions i els sistemes han estat dissenyats de tal manera que la seva eficiència no només depèn de l’usuari 

ja que si no poden controlar els radiadors de la seva aula o les llums estan distribuïdes de forma inadequada 

poca cosa poden fer per garantir un confort adequat. Inconscientment els alumnes o professors senten que quan 

es troben en aquestes estàncies les condicions no són agradables i això pot derivar en absentisme, menor 

efectivitat en les classes (per part tant de professors i com dels alumnes) o reducció de l’esforç com a resultat del 

cansament mental i físic causat per unes condicions tèrmiques i de ventilació inadequades. 
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Condicions d’il·luminació. L’autor remarca que, òbviament, els alumnes no poden estudiar a no ser que la llum 

sigui l’adequada i que els esforços actuals (tenint en compte que l’article és de fa 12 anys, de manera que quan 

ens referim a l’actualitat de l’article en el fons estem parlant de l’any 2002) es centren en imposar la il·luminació 

natural de manera majoritària a tots els edificis docents. Un estudi realitzat l’any 1997 en 53 escoles dels Estats 

Units se centrava en analitzar el comportament de l’estudiant enfront el comportament del sistema 

d’il·luminació. L’estudi va cobrir més de 2000 aules escolars en un total de 3 districtes escolars i resulta la 

evidència més creïble sobre aquest tema. L’estudi revela que els estudiants amb major llum progressaven un 20 

% més ràpid que la resta pel que fa a les matemàtiques o un 26 % en tasques de lectura i llengües respecte als 

que rebien menor llum, sobretot natural. Ara bé, un estudi va tancar-se amb resultats “no concloents” sobre el 

canvi de fluorescents d’espectre diferent a l’anterior ja que l’estudi, realitzat el 1994 amb medis precaris, va 

propiciar el canvi de llumeneres en una escola (amb el consegüent cost econòmic, que era elevat) sense 

comprovar millores apreciables. Això, però, no demostra que el canvi de llumeneres sigui ineficaç ja que en el 

nostre cas el canvi de llumeneres respon a raons de consum més que a les condicions lumíniques ja que, tal i com 

hem vist, a l’escola hi ha una potència d’il·luminació sobre dimensionada però sobretot mal distribuïda. En resum 

el que es pretén demostrar és que sigui com sigui el que si millora el rendiment acadèmic és la incidència de la 

llum natural ja que dóna un ambient relaxat i semblant al de l’exterior, el que fa que l’estudiant tingui unes 

condicions de confort molt propicies per a realitzar les tasques que se li requereixen. La nostra escola ha 

d’aprofitar aquesta situació ja que té una incidència solar enorme i molt fàcilment aprofitable sobretot a la 

façana sud – oest però que pot aprofitar-se també a la resta de façanes mitjançant una protecció solar adequada. 

Condicions acústiques. La recerca en la relació de l’acústica i l’aprenentatge ha tingut resultats convincents, i és 

que unes bones condicions acústiques són fonamentals a l’hora d’aconseguir un rendiment acadèmic adequat. 

En un dels seus estudis realitzats el 1998, dos professors especialitzats en avaluar els efectes de les condicions en 

les quals treballen els alumnes sobre el seu rendiment acadèmic, Mark Schneider remarca que els professors van 

trobar tres aspectes clau: en primer lloc, l’assoliment per gran part dels estudiants de les metes acadèmiques 

està associada a escoles amb menor soroll provinent de l’exterior; en segon lloc, que aquest soroll exterior 

provoca una insatisfacció creixent sobre el conjunt d’estudiants pel que fa al seu lloc de treball, és a dir que no se 

senten a gust a les aules; i finalment, que un excés de soroll provoca estrés als estudiants i això desemboca en 

una actitud durant les hores lectives que minva les seves capacitats. Dos estudis més realitzats el 1994 (Crandell 

and Bess) i el 1995 (Nabelek and Nabelek) han ressenyat que la relació entre l’entorn de la classe amb 

l’assoliment de les metes acadèmiques també va relacionat al soroll que té la mateixa aula o la reverberació 

durant els processos de lectura i parla. Els estudiants que s’exposaven al soroll ambiental tenien un 20 % menys 

de nota en exàmens de lectura que no pas aquells les escoles dels quals amb prou feines tenien soroll provinent 

de l’exterior. El soroll interior de la classe influencia en la interacció verbal, la comprensió lectora o les habilitats 

cognitives dels alumnes de manera que la falta de comunicació entre alumne i professor a acusa d’un soroll 

excessiu a les aules provoca la sensació d’impotència a l’hora de l’aprenentatge, falta de concentració o falta 

d’interès a l’hora d’assolir els coneixements ja que les condicions impedeixen que l’alumne pugui comprendre 

del tot allò que se li demana. Seguint sobre el tema de les condicions de les aules s’ha donat el cas de moltes 

classes on la pròpia acústica del local està mal dissenyada de manera que els alumnes tenen dificultats per 

escoltar correctament allò que els diu el professorat.  L’estudi de Feth and Withelaw (1999) realitzat a 32 classes 

a una escola pública d’Ohio mostra que només dues d’elles complien amb els estàndards recomanats per 

l’Associació Americana de Parla, Llenguatge i Audició (ASHA). Estudis de la mateixa Associació en col·legis 

d’educació primària i secundària revelen que un soroll de fons excessiu, que competeix amb la parla de 

professors, professors adjunts i alumnes és molt comú als Estats Units. Aquests sorolls de fons poden provenir 

dels sistemes de climatització o del propi soroll de l’activitat de la ciutat i això afecta molt sobretot als més joves, 

que necessiten condicions òptimes per a poder sentir i comprendre allò que els ensenyen els professors, i ja no 

parlem dels alumnes que tenen algun defecte de sistema auditiu, que veuen minvada de manera molt 

significativa la seva capacitat d’aprenentatge.  

 El nostre institut té la sort de trobar-se situat a la part alta de la muntanya, concretament al costat d’una 

urbanització de luxe situada una mica per sobre de Teià de manera que el tràfic de vehicles és considerablement 

reduït i, per tant, el soroll de fons és poc remarcable, el que propicia unes condicions acústiques molt òptimes 

que no interfereixen en el desenvolupament normal de les activitats escolars del centre. Ara bé, a títol personal 

l’autor del projecte va poder constatar de primera mà com durant la etapa escolar, i al haver estudiat en una 

escola de Barcelona situada al bell mig de la ciutat, les classes fins i tot amb les finestres tancades tenien un 

soroll de fons molt molest que propiciava els alumnes a desconcentrar-se i a no estar del tot a gust a les aules 

quan s’impartien les classes. Això també dificultava la interacció amb altres companys de classe i amb els 

professors, que donava peu a malentesos o falta de comprensió de les tasques a realitzar i la consegüent 

sensació d’impotència a l’hora de realitzar les activitats programades durant la classe.  

Edat de l’edifici i qualitat del mateix. De nou un estudi dels professors Earthman i Lemasters de 1996 i 1998 

respectivament han recopilat dades estadístiques que demostren que els edificis construïts de major qualitat 

(millor il·luminació, confort tèrmic o qualitat de l’aire) afecten positivament els resultats dels exàmens dels 

alumnes. Concretament un estudi fet pels dos professors a Georgia demostra un increment en els nivells de 

salut, atenció i disciplina (mitjançant enquestes i resultats acadèmics). Ara bé, la construcció de qualitat no té 

tant a veure amb l’edat de l’edifici sinó en mantenir les condicions de confort generals durant el temps. Els 

mateixos estudis han comprovat que en edificis relativament nous però amb un manteniment inadequat tenien 

resultats inferiors pel que fa al confort dels usuaris, el que com hem vist afectarà negativament les seves 

pretensions cognitives. Per altra banda, edificis més antics però amb un manteniment actualitzat han demostrat 

que milloren la percepció que tenen els usuaris dels equipaments i del conjunt de l’edifici, millorant la seva salut 

mental i física i facilitant les tasques que realitzaran conjuntament professors i alumnes durant el dia a dia. 
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 El nostre institut és un exemple clar del primer exemple dels dos mencionats. Es tracta d’un edifici de 

nova construcció però realitzat de manera precària i amb presses, el que ha desencadenat molts problemes en la 

pell i les instal·lacions i sistemes del mateix. Això s’ha comprovat des de la primera visita al centre, en la qual 

gairebé tots els professors, administratius, encarregats de direcció i conserges s’han queixat d’algun aspecte 

relacionat amb l’estat de l’edifici i han mostrat el seu descontentament tant amb l’empresa constructora com 

amb l’Administració perquè no hi posa remei ni ofereix, a parer seu, cap solució a curt ni llarg termini. Això afecta 

la salut dels treballadors ja que s’adonen que treballen en unes condicions molt limitades i que impedeixen el 

desenvolupament de la seva feina en condicions òptimes, el que fa que no estiguin contents en el seu ambient 

de treball i minvi la qualitat de l’ensenyança. Les enquestes també han demostrat que, per norma general, els 

alumnes senten calor durant l’estiu en gairebé totes les aules i es queixen també de no poder regular aquest 

aspecte per la falta d’un sistema de protecció solar adequat i per la falta d’un sistema de condicionament durant 

l’estiu, el que impedeix que es generi fred a l’edifici i només es pugui recórrer a obrir portes i finestres per fer 

que com a mínim corri l’aire i la sensació de calor sigui menor. L’estètica de l’edifici també juga un paper, tot i 

que menor, en la sensació de comoditat dels usuaris. Aquells edificis que sofreixen de vandalisme o tenen un 

aspecte deixat i mal cuidat també propicien males pràctiques per part dels estudiants com el propi vandalisme, 

absentisme, expulsions per mal comportament, retards en l’entrada a classe o tot tipus de comportaments 

nocius que els estudiants associen a l’estat de l’edifici, que en el fons no és més que el reflex del comportament 

o de la pròpia actitud dels encarregats del centre, no només dels de manteniment. D’aquesta manera, els estudis 

han demostrat que les escoles que destinen més capital a cuidar l’edifici tenen menys problemes de 

comportament per part dels alumnes que els que no ho fan però això no vol dir que les escoles amb pocs 

recursos no vulguin fer-ho. És a dir, podem trobar el cas d’escoles amb molts diners que els dediquin a altres 

coses mentre que les escoles amb poc pressupost dediquin el màxim que poden a mantenir les instal·lacions del 

centre així que, per desgràcia i com era d’esperar, les escoles amb més recursos podran garantir millors resultats 

acadèmics si els administren bé ja que poden millorar significativament el confort dels seus usuaris. 

Mida de l’edifici. En general els experts coincideixen en afirmar que una escola petita és millor tot i que la 

definició de “petita” varia segons els diferents estudis.  Pel que fa als Estats Units una part es qüestiona si hi 

hauria d’haver una política per definir si les escoles han de tenir una mida determinada, mentre que per altra 

banda s’opta per deixar més llibertat però amb una sèrie de criteris de distribució. Ara bé, on tots coincideixen és 

que quan més petita més apropiada ja que un primer estudi va demostrar entre un total de 1000 estudiants dels 

Estats Units que aquells que estudiaven en recintes escolars més reduïts obtenien millors qualificacions. Això es 

pot deure a que un centre més petit implica menys alumnes i, per tant, una atenció més personalitzada i un 

ambient de treball més específic ja que no hi ha tanta varietat de necessitats. Ara bé, seguint amb el 

comportament dels estudiants, l’article diu que “les escoles grans imposen autoritat: els seus espais exteriors, els 

llargs passadissos, les innumerables aules i les marees d’estudiants creen un ambient de riquesa i grandesa, de 

manera que fomenta la diversitat i la entesa entre tots els usuaris. Aquesta característica no la tenen les escoles 

de dimensions reduïdes fan la impressió més d’una acadèmia que no pas una escola però això no demostra que 

ni un ni altre tinguin una incidència del tot certa en la millora del comportament acadèmic ja que cadascun té els 

seus avantatges i inconvenients. Ara bé, un primer estudi de l’any 2000 va concloure que, entre d’altres, les 

escoles petites poden aportar el següent: 

 Millorar l’educació creant comunitats d’ensenyament petites i íntimes on els estudiants són coneguts de 

sobres pels seus tutors i poden ser encoratjats per tal de seguir avançant i millorant cada dia. 

 Reduir l’aïllament que poden patir certs alumnes i els efectes adversos que pot tenir sobre ells. 

 Reduir les discrepàncies entre els propis agents educatius (professor – alumne o alumne – alumne). 

 Encoratjar els professors per utilitzar tot el seu potencial i coneixements i concentrar-lo en un grup 

reduït d’alumnes, de manera que poden aprofitar més eficientment les seves virtuts. 

Addicionalment les escoles petites sovint fomenten la intervenció dels pares per tal que s’involucrin al 

màxim en les activitats escolars dels seus fills, aportant les seves opinions  oferint els consegüents beneficis per 

als estudiants i per a la comunitat educativa en general. Un altre estudi dels professors Joe Nathan i Karen Febey 

de la Universitat de Minnesota té uns resultats similars i conclou que les escoles petites fomenten un lloc segur 

per als estudiants, un ambient ambiciós amb altes probabilitats d’adquirir metes, millors qualificacions, menors 

problemes de disciplines i, en general, un nivell de satisfacció elevat tan de professors com dels estudiants i les 

seves famílies. 

La nostra escola té unes dimensions més aviat petites ja que només s’imparteix la educació secundària i a 

d’altres escoles s’imparteix també preescolar, primària i fins i tot batxillerat. Aquest és potser un aspecte que sí 

hem pogut confirmar a la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri i és que al tractar-se d’una escola pública hi ha molta 

varietat de persones però la convivència és molt tranquil·la i en general es respira molt bon ambient tant entre 

professors com alumnes i en la interacció entre tots dos. Pot ser perfectament que aquest ambient més reduït 

doni molta confiança als alumnes i faci que, almenys a l’escola, el seu comportament sigui el normal en nois i 

noies d’entre 12 i 16 anys però durant les enquestes sobre actitud i comportament cap professor ha esmentat 

algun cas determinat d’indisciplina o de comportament que diferís del que s’espera en aquesta edat de la vida. 

Mida de les aules. Seguint sobre la línia precedent la mida de les aules és un factor determinant en el disseny 

d’una escola, de manera que la seva planificació ha d’ésser encertada i adequada a les necessitats. El fet que 

l’educació sigui una tasca intensiva, la mida de l’aula es un factor determinant a l’hora de saber quan personal 

necessitarà el centre i, per tant, el seu cost educatiu pel que fa a la plantilla. Tot i que el debat té moltes opinions 

i totes elles amb base científica, la majoria coincideix en que classes més petites funcionen millor. Eric Hanushek, 

un doctor en economia del Massachusets Institute Of Technology especialitzat en l’economia aplicada a 
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l’educació és tota una eminència pel que fa l’ús dels anàlisis econòmics per millorar el rendiment escolar. Ha 

escrit nombrosos articles sobre els efectes de la reducció de la mida de les classes, anàlisi de la qualitat de 

l’ensenyança i d’altres assajos, com per exemple un sobre la quantitat de diners que l’escola dels Estats Units 

dedica a l’ensenyança en cada districte i la quantitat d’alumnes que estudien i quins resultats obtenen. En 

general el professor Hanushek és de l’opinió que “els diners no importen” en el sentit que més diners no 

impliquen més educació però si que, d’estar ben emprats, milloraran la qualitat de l’ensenyament, de manera 

que és una millora qualitativa que no té a veure amb la quantitat de diners adjudicats a tal finalitat. Cal dir, 

doncs, que quan parlem de la mida de la classe es refereix al contingut de l’aula, és a dir al nombre de persones 

d’un determinat curs d’una determinada escola, no a l’espai físic que ocupen. Ara bé, un estudi de l’any 2000 

sobre 649 escoles de primària, utilitzant el mètode de la variació natural, ens diu que no hi ha cap efecte 

significatiu sobre la mida de les aules pel que fa als resultats dels alumnes avaluats. De la mateixa manera els 

professors Greenwald, Hedges i Laine, altres professors experts en la matèria amb moltes publicacions que els 

avalen com a professionals, defensen que, basant-se en el seu anàlisi en una sèrie de funcions molt més àmplies 

de les que va utilitzar Hanushek, “una gran part de la inversió escolar està relacionada positivament amb els 

resultats dels estudiants, i que la magnitud dels efectes són suficientment grans per suggerir que els augments 

moderats en aquesta despesa pot estar associada amb augments significatius en el rendiment dels estudiants”. 

És a dir que la despesa sí que intervé en la qualitat dels resultats i no pas si les classes són més reduïdes o no. 

 La nostra escola segueix el patró de totes les escoles públiques catalanes que és la d’un nombre 

relativament alt d’alumnes per classe (uns 30 aproximadament). Ara bé, si analitzem a fons els resultats és cert 

que l’informe PISA situa la qualitat de l’ensenyament espanyol en un nivell molt baix i molt per sota de la mitjana 

europea pel que fa a matemàtiques i llengües. Tot i que la situació millora una mica a Catalunya seguim estant 

alguns esglaons per sota pel que fa al sistema d’ensenyament de països altament desenvolupats en aquesta 

matèria com Suècia o Noruega. La seva metodologia es basa en un sistema no tan quadriculat que estimula els 

alumnes de manera positiva creant un ambient de treball agradable i atenent les necessitats de cada alumne 

sense excepció. El rendiment dels estudiants de l’institut públic de Teià és el normal segons ens estàndards de la 

comunitat educativa espanyola però s’està demostrant que el sistema no funciona i que s’ha de millorar o 

canviar per tal d’augmentar el rendiment i la qualitat de l’ensenyança que reben els alumnes durant l’etapa 

escolar. Amb això no pretenem dir que el sistema espanyol o català d’ensenyament sigui dolent, tot al contrari, 

té una qualitat excepcional però el que probablement falla és el mètode com s’arriba a l’estudiant, és a dir la 

manera en com es transmet aquest coneixement als estudiants. Seguint sobre les teories sobre la mida de la 

classe, els defensors de la teoria de les classes reduïdes argumenten que això permet més temps per a instruir 

els alumnes i requereix menys temps per a temes de disciplina. Ara bé, molts d’aquests estudis econòmics 

aplicats a l’educació no han mostrat efectes a llarg termini, raó per la qual els investigadors han estat cautes a 

l’hora d’implementar les reformes per por a que el cost sigui massa alt en relació als beneficis esperats. El que és 

segur és que el sistema actual no dóna els resultats adequats i per tant, s’han de provar mesures o s’han de fer 

una sèrie d’estudis al nostre país com tots els que fa els Estats Units per tal de trobar la fórmula que permeti a 

l’estudiant aprendre de manera eficaç i no fer-ho en unes condicions que acabin degenerant en absentisme 

escolar, falta de concentració o, simplement, desgana. Hem d’implantar un sistema educatiu que faci de 

l’aprenentatge una experiència dinàmica i enriquidora en la qual els alumnes siguin còmplices dels coneixements 

dels professors de manera que algun dia siguin ells els encarregats de transmetre aquesta saviesa a les 

generacions futures. 

 En conclusió, el que podem assegurar és que les instal·lacions escolars afecten significativament 

l’ensenyament. La configuració espacial, el soroll, la calor o el fred, la il·luminació o la qualitat de l’aire tenen 

incidència en les habilitats d’alumnes i professors. Els estudis empírics han seguit als Estats Units des de la 

redacció d’aquest article i de ben segur que les conclusions actuals són molt més acurades que les de fa 12 anys i 

que els mètodes emprats han evolucionat molt, garantint resultats més eficaços però el que hem de fer és seguir 

invertint en la investigació de com aquests paràmetres afecten les habilitats cognitives dels alumnes ja que d’ells 

depèn que la societat segueixi avançant a bon ritme i acabi a bon port. Ara bé, el que sí podem garantir són una 

sèrie de necessitats mínimes: aire net i fresc, una bona il·luminació i un ambient tranquil, confortable i ben 

equipat per a poder fer de l’ensenyament una experiència agradable. Això és i ha estat fins ara gràcies al 

coneixement actual, a les millores tecnològiques i a la varietat de materials de la qual disposem avui dia. El pas 

que ens falta fer ara és imposar uns criteris de disseny, construcció i manteniment adequats a les necessitats d’ús 

de cada centre, consensuar tots els agents participants en l’educació perquè s’involucrin en el projecte de millora 

de les condicions de confort de les escoles i vegin que això té uns efectes clarament positius sobre professors i 

alumnes, facilitant la feina de tots. Els temps canvien i ens hem d’anar adaptant a les noves necessitats de les 

generacions que venen però tenint un objectiu clar: seguir treballant per conèixer i comprendre els errors del 

present i aprendre dels mateixos, establint unes millores que ofereixin garanties de progrés i previsions d’un 

futur encara més esperançador del que actualment gaudim. 
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Figura 5.4.1 Consum d’electricitat corresponent a l’any 2013 desglossat per mensualitats. 

Figura 5.4.2 Consum d’electricitat de l’any 2013 separat pels components principals el formen 

5.4 AVALUACIÓ DELS CONSUMS 

La síntesi de tot el que hem avaluat es reflecteix de manera significativa i reveladora si, com a darrer pas, 

fem una avaluació dels consums energètics de l’edifici. Durant els apartats anteriors hem pogut observar que, 

per exemple, les mesures del luxòmetre eren enganyoses ja que al no disposar de cortines o un sistema per 

evitar la entrada de llum natural, les mesures quedaven adulterades i feien semblar que la eficiència del sistema 

d’il·luminació era major del real.  

Començarem fent un anàlisi del consum elèctric. Gràcies a les factures proporcionades pel personal de 

manteniment del centre hem pogut observar que el consum anual d’electricitat de l’any 2013 era de 40.745 

kWh. Tenint en compte que la superfície útil de l’edifici és de 2.837,20 m2 obtenim el valor de consum per metre 

quadrat, que surt de 14,36 kWh/m2 i està distribuït mensualment de la següent manera: 

 

 

Gràcies a les factures i a la informació proporcionada pel projecte as – built del qual disposàvem a 

l’escola hem pogut determinar el consum per components de l’edifici. Per a la realització del desglossament s’ha 

tingut en compte que durant els mesos d’estiu, a part dels aparells de força esmentats al principi (dels quals 

descartem bombes de calor per a la calefacció o el motor dels aerotermos del gimnàs que només serveixen per 

calefacció) i conjuntament amb l’inventari de llumeneres sabem que aquests mesos pràcticament tota la energia 

elèctrica es destina a la il·luminació. S’ha tingut en compte, tal i com explicàvem anteriorment, que la ocupació 

generalitzada del centre és d’aproximadament 12 hores al dia i que el calendari lectiu és d’uns 170 – 180 dies de 

classe a l’any escolar. Tot i així s’ha tingut en compte, per exemple, un factor de correció de 0,85 – 0,90 per les 

llumeneres (ja que no tota la potència és real, sino que comptem que un 10 – 15 % es perd o no s’utilitza del tot 

ja que les llumeneres estan gairebé permanentment enceses però no totes) o d’un 0,5 pel que fa a les preses de 

corrent ja que moltes no s’utilitzen mentre que d’altres s’utilitzen permanentment com són les preses SAI. Les 

preses SAI són dispositius que gràcies a les seves bateries o altres elements d’emmagatzematge d’energia poden 

proporcionar energia elèctrica durant un temps limitat durant una apagada elèctrica. Donen energia elèctrica a 

equips de càrrega crítica com els equips informàtics ja que sempre necessiten alimentació i de qualitat, estant en 

tot moment operatius i sense errors (pics o caigudes de tensió). Les càrregues connectades als SAI necessiten 

una alimentació de corrent contínua, de manera que aquests transformaran la corrent alterna de la red 

comercial a corrent contínua per alimentar la càrrega i emmagatzemar-la a les seves bateries. D’aquesta manera 

no requereixen convertidors entre bateries i càrregues. Finalment, els altres equips tenen un factor de correcció 

de l’ordre del 0,70 ja que alguns aparells com la nevera, el congelador o les cafeteres estan encesos 

permanentment però els motors de les bombes de calefacció o els motors dels aerotermos, tot i que s’utilitzen 

molt només es tenen en compte de forma general durant èpoques de fred, tot i que com hem vist a l’avaluació 

del sistema de calefacció aquesta s’ha arribat a veure en funcionament durant les visites a finals de mes de maig. 

 

 

Podem observar que, efectivament i tal i com temíem, el principal problema pel que fa al consum elèctric 

està provocat en gran mesura per un consum excessiu d’electricitat. Això confirma el que havíem previst a 

l’avaluació del sistema d’il·luminació i las patrons d’ús sobre que la instal·lació està sobre dimensionada i, a més 

a més, els usuaris no en fan un ús adequat ja que la majoria de les 12 hores diàries en que el centre està obert les 

llums també ho estan en la majoria de les estàncies del centre. De la mateixa manera, tenint en compte que el 
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Figura 5.4.3 Penalització econòmica per excés de reactiva. Ara bé, la nostra factura estipula que es factura la 

energia reactiva que sobrepassa el 33 % de la activa (no es computa el període 3) però com que tenim tanta energia 

activa mai sobrepassem aquest límit i a la factura no tenim penalització, tot i que seria adequat millorar-ho. 

servei de càtering només ve dos dies a la setmana, també resulta il·lògic que els aparells de cuina estiguin 

permanentment encesos tots els dies de la setmana (inclòs el cap de setmana). Tenint en compte que la potència 

contractada pel centre és de 44 kW separada en tres períodes cada dia (del qual són efectius 37,4 kW, 

corresponents a un 0,85 % de la potència contractada i que és el que realment paguem, no la totalitat dels 44 

kW) i que el màxim observat és de 28,2 kW és lògic plantejar-se una rebaixa en la contractació elèctrica. 

Actualment el centre té una tarifa d’accés 3.0A amb potència de 44 kW i, segons la normativa, aquesta és la 

potència màxima contractada que ens ofereix aquest tipus de tarifa. Tal i com exposarem a les propostes de 

millora, hi ha un rang de potències de contractació en la tarifa 3.0A que van entre els 17,3 kW fins als 44 kW 

passant pels 27,7 kW i els 31,2 kW, de manera que tot seria comprovar econòmicament si ens surt més a compte 

una tarifa de 27,7 kW i pagar les penalitzacions per sobrepassar la potència contractada (que passaria molt 

poques vegades i potser seria la opció econòmica més viable) o assegurar la jugada i contractar la tarifa de 31,2 

kW sabent que no la sobrepassarem mai (almenys això s’ha pogut observar amb les darreres factures). 

A títol personal hem volgut relacionar el consum elèctric de l’edifici amb el d’altres centres educatius 

gràcies a la pàgina de dades compartides de benchmarking proporcionada per Infraestructures. Es tracta d’un 

Excel en línia al qual només tenien accés les empreses a les quals s’havia adjudicat el mateix encàrrec del qual és 

objecte aquest projecte i que resumia tots els indicadors corresponents a consums, factors de forma o bases de 

dades sobre les quals ha treballat cada empresa per tal d’avaluar i diagnosticar l’estat de l’equipament públic 

adjudicat. Gràcies a aquest document hem pogut comparar el nostre consum amb el d’altres edificis que tenen el 

mateix ús que el nostre i hem obtingut resultats significatius. L’IES de Palafolls, que es troba en la mateixa 

comarca que el nostre, té gairebé el mateix consum d’electricitat que el nostre (49.905,00 kWh anuals) però 

dóna servei a 4.657,82 m2 mentre que nosaltres només en donem a 2.837,20 m2. D’aquesta manera els surt un 

rendiment elèctric per unitat de superfície de 10,71 kWh/m2 l’any, considerablement menor al nostre i, per tant, 

bastant més eficient. L’IES Sant Salvador, situat a Tarragona, és un cas similar. La comarca del Tarragonès té unes 

condicions climàtiques bastant similars a les nostres i té un consum de 38.839,00 kWh anuals però que, com 

abans, donen servei a una superfície útil molt major a la nostra, concretament a 3.676,81 m2. Així doncs els surt 

un indicador de 10,03 kWh/m2 anuals, també considerablement menor als nostres 14,36 kWh/m2 a l’any. També 

passa el mateix amb l’IES Mediterrània del Vendrell, al Baix Penedès, que  amb un consum anual de 49.269 kWh 

anuals repartits en 3.862,23 m2 surt a 12,82 m2, cosa que almenys s’apropa una mica més al nostre cas. Ara bé, 

també hem de reconèixer que el departament d’Infraestructures ha escollit també molts centres educatius 

similars al nostre, ja que l’IES Front Marítim de Barcelona, que també formava part de l’encàrrec acceptat per la 

UPC, constava d’un consum elèctric de 18,66 kWh/m2 anuals, de manera que també trobem casos pitjors al 

nostre però per norma general la nostra escola està dins la mitjana o una mica per sobre en un aspecte negatiu. 

 Finalment remarcar que l’edifici consta d’un consum fantasma que sempre està present fins i tot de 

matinada, quan no hi ha ningú al centre. La potència reactiva no està consumida per la instal·lació ja que no 

produeix treball útil ja que el seu valor mitjà és nul. Si en una instal·lació trobem potència reactiva significa que la 

intensitat que circula sigui major que la necessària per al treball útil que es demana. Aquesta sobreintensitat 

produeixen els següents defectes: 

 Pèrdua de potència de les instal·lacions: aquestes es dissenyen per a una intensitat màxima, amb la potència 

reactiva la potència útil màxima de la instal·lació disminueix. 

 Augmenta les pèrdues de la instal·lació: al augmentar la intensitat que circula pels cables augmenten les 

pèrdues per efecte joule i l’escalfament d’aquests. 

 Transformadors recarregats o infrautilitzats: aquests estan dissenyats per a una potència aparent màxima, 

per tant si existeix potència reactiva estan més carregats que si no n’hi hagués, de manera que estan 

treballant més per la potència útil (activa) demanada. 

Per evitar aquests problemes es realitza la compensació d’energia reactiva. Donat que normalment en les 

instal·lacions elèctriques existeixen més bobines que condensadors se solen utilitzar unes bateries de 

condensadors per a compensar la energia reactiva que demanen els equips instal·lats. Entre altres avantatges 

trobem que millora la tensió de la red, disminueix les pèrdues d’energia als cables així com el seu escalfament, 

aconsegueix reduir el cost global de l’energia elèctrica i evita penalitzacions en la factura elèctrica relatives a 

aquest fenomen, tal i com ens mostra la simulació del DeXCELL: 
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Figura 5.4.5 Consum de gas corresponent a l’any 2013 desglossat per mensualitats. 

Figura 5.4.4 Comptabilitat energètica del DeXCELL. Es tracta del cost de l’energia elèctrica corresponent a 

l’any 2013 on veiem desglossat el cost de la potència i, finalment, el cost total amb el consum i l’IVA aplicat. 

 

 

Seguidament procedirem a avaluar el consum de gas de l’edifici, que tal i com hem explicat en l’avaluació 

del sistema de calefacció, al no disposar d’unes consignes de calefacció adequades ni d’una temporització del 

funcionament dels equips de producció així com defectes propis de la instal·lació i de l’envoltant de l’edifici fan 

que s’observi un consum excessiu en relació al que hauria de consumir amb unes condicions adequades. El 

consum anual de gas de l’any 2013 va ser de 105.689,00 kWh per a una superfície de 2.601,70 m2 (ja que 

recordem que només abasteix els recintes habitables i, per tant, no és la mateixa que la superfície útil) de 

manera que ens surt un rendiment de 40,63 kWh/m2.  

 

Com podem observar els pitjors mesos corresponen a l’ hivern cosa que és normal, però també a la 

primavera, que ja és una tònica més estranya (i que es repeteix els primers mesos de l’any 2014). Això es torna a 

correspondre amb el mal ús que fan tant els usuaris com els encarregats de manteniment del centre (no pas els 

de FCC) que no s’ocupen de tancar la caldera en un cas determinat que no faci falta. Imaginem-nos  un dia 

qualsevol en què el sistema cregui que cal ficar la calefacció perquè la temperatura inferior és menor, per 

exemple,  a 19º C però l’usuari té una sensació de confort adequada i òptima: si l’encarregat de manteniment no 

apaga la caldera aquesta treballarà, per poc que sigui, l’estona que ella cregui per numerologia o pels criteris 

bàsics establerts però no deixa de ser una màquina i no una persona. Doncs bé, moltes vegades es deixa la 

calefacció encesa fins i tot quan fa calor perquè alguna sonda està a una temperatura X que desestabilitza els 

paràmetres generals i fa funcionar les calderes sense cap necessitat, de manera que el consum es dispara. 

Aquest mateix any 2014, durant una visita es van poder comprovar mitjançant la mà com els radiadors dels 

passadissos estaven encesos al mes de juny, quan no fa especialment fred que diguem, i era un dia assolellat i 

calorós. EL que passa és que potser la sonda d’aquella planta va detectar, per les raons que fossin, que calia 

equilibrar la temperatura i la humitat de la planta mitjançant la calefacció, de manera que això també ens dona 

una idea sobre la mala ubicació de les sondes. 

Com a mètode de comparació seguirem l’exemple anterior i gràcies a les dades compartides de 

benchmarking farem una comparativa amb els mateixos edificis anteriors, ja que per les condicions climàtiques, 

com dèiem, s’aproximen molt a les nostres. L’IES Palafolls, que recordem que consta de 4.657,82 m2, té un 

consum anual de gas de 93.609,25 kWh/m2, de manera que el rati de consum és de 21,08 kWh/m2, pràcticament 

la meitat que el nostre, cosa que ens hauria de fer reflexionar sobre el gran malbaratament energètic pel que fa a 

gas que hi ha al nostre centre, tot i que com hem vist les transmitàncies també tenen bastant a veure en aquest 

aspecte. Pel que fa a l’IES Sant Salvador té un consum de gas anual de 20,79 kWh/m2, molt semblant a l’anterior i 

un altre cop molt lluny del nostre. L’IES Mediterrània, amb un consum anual de 136.032,80 kWh l’any per a una 

superfície de 3.862,23 m2 dóna com a resultat 35,22 kWh/m2, que almenys s’apropa bastant al nostre. Tot i així la 

tònica general de consums està entre els 30 i els 40 kWh/m2, amb l’excepció de dues escoles de la comarca 

d’Osona (Tona i Les Masies de Voltregà) que arriben als 77,25 i els 67,47 kWh/m2, que són l’excepció a la norma 

generalitzada com també ho és l’IES d’Altafulla però de manera meritòriament positiva, ja que només té un 

consum anual de gas per unitat de superfície de 16,90 kWh/m2.  

Com que no constem de factures d’aigua no podem valorar el consum real d’aigua però podem observar 

que la instal·lació consta d’elements d’alta eficiència energètica com reductors de cabal, aixetes termostàtiques 

o amb polsador temporitzador, cisternes de vàter amb volum reduït de descàrrega i cisternes de doble 

descàrrega, etc. El que si que es podria implantar i que no hem vist enlloc són els urinaris murals sense aigua. 

Aquests urinaris, de tres litres per servei, tenen un acabat que evita l’adhesió del líquid urinari a la seva superfície 

i no fa falta netejar-los amb productes químics sinó que es pot fer únicament amb aigua o aigua amb desinfectat. 
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6. FASE 3: DIAGNOSI I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

Una vegada feta tota la avaluació de l’edifici procedirem a fer-ne una diagnosi, tot i que dins de l’apartat 

d’avaluació ja hem diagnosticat la majoria dels defectes trobats a l’edifici i que necessiten resoldre’s amb 

urgència. Tal i com hem anat separant la presa de dades inicials o l’avaluació de tots els aspectes de l’edifici, 

procedirem a separar la diagnosi i les línies d’actuació per àmbits d’aplicació, que són els següents: 

 Diagnosi de l’envoltant de l’edifici. 

 Diagnosi de les instal·lacions. 

 Diagnosi dels sistemes. 

 Diagnosi sobre la gestió, l’ús  i el confort. 

 Diagnosi sobre el consum de recursos energètics. 

El reconeixement del comportament energètic de l’edifici i de les seves possibilitats de millora s’obté dels 

diagnòstics parcials de cadascun d’aquests àmbits. Aquesta diagnosi servirà per definir les línies d’actuació amb 

què millorar l’eficiència energètica i el consum de recursos de l’edifici, sempre tenint em compte la seva 

viabilitat, tant tècnica com econòmica i logística. Per tant, l’adequació i el grau de certesa de la diagnosi depenen 

directament de la qualitat de la informació recollida durant l’aixecament de dades i del rigor amb què s’hagi fet 

l’avaluació dels resultats. Amb la diagnosi, doncs, hem de ser capaços de detectar les diferents possibilitats de 

millora en cadascun dels àmbits esmentats anteriorment. 

Diagnosi de l’envoltant de l’edifici: aquest apartat conté vàries aspectes que, gràcies a l’avaluació tant de la 

demanda tèrmica (per al càlcul del sistema de calefacció) com de les transmitàncies dels elements, ens donarà 

un seguit de defectes que s’han detectat i que necessiten d’una intervenció. 

 En primer lloc destacarem l’incompliment, tal i com esperàvem, de les transmitàncies de molts elements 

constructius de l’edifici. Els resultats han estat mostrats per l’eina LIDER, correlativa al CALENER i que ens dóna, 

amb detall, aquest paràmetre i on se situa. El resultat ha estat el següent: 

Façanes tipus (totes): U = 1.44W/m2K; ULímit = 0.95W/m2K. 

Aïllament perimetral de la solera: U = 2.18W/m2K; ULímit = 0.95W/m2K. 

Forjats en contacte amb el terreny: U = 1.46W/m2K; ULímit = 0.53W/m2K. 

Coberta (edifici principal): U = 1.70W/m2K;. ULímit = 0.53W/m2K. 

Coberta (cuina i menjador): U = 1.40W/m2K;. ULímit = 0.53W/m2K. 

Porta d’entrada: V = 5.70W/m2K;. ULímit = 4.40W/m2K. 

Tal i com era d’esperar, donat que els marcs de les finestres i la porta d’entrada son d’un gruix ínfim i són 

metàl·lics sense ruptura de pont tèrmic, era obvi que les façanes serien un element important a intervenir-hi. De 

la mateixa manera la façana és ventilada però els elements o són defectuosos o la solució constructiva no s’ha 

executant respectant els requeriments del projecte, raó per la qual la transmitància de totes les façanes supera 

la permesa segons el DB – HE. El mateix passa amb les cobertes, les quals són invertides però que, per defectes 

d’execució o perquè els elements no s’han projectat correctament, supera de llarg la transmitància màxima que 

estableix la normativa i provoca ponts tèrmics en les trobades amb la façana així com al lucernari de la tercera 

planta. Els defectes que hem vist de la protecció solar del lucernari també es deuen a aquests defectes de la 

pròpia façana que intervenen també en el mal comportament del vidre en el contacte amb la mateixa, cosa que 

també provoca condensacions superficials en aquests ponts tèrmics. Algunes finestres de la façana nord – est 

també presenten condensacions superficials però no degudes a ponts tèrmics sinó que les trobem als propis 

vidres i que son degudes a la mala combinació entre les condicions higrotèrmiques de l’interior enfront les de 

l’exterior i que tenen relació amb les condicions d’humitat i temperatura interior (és a dir, responsabilitat del 

sistema de calefacció o de refrigeració del centre, aquest darrer el qual és inexistent). Finalment trobem tant 

ponts tèrmics com condensacions superficials a la porta d’entrada, ja que aquesta està formada per una porta 

doble de cristall (la exterior és la que no compleix amb la normativa) amb un marc també ínfim i que provoca 

aquestes patologies. 

En resum, doncs, veiem que els elements constructius essencials de l’envoltant de l’edifici no compleixen 

amb les transmitàncies límit que estableix la normativa. Això es pot deure a varis aspectes que esmentàvem 

anteriorment com una mala execució, elements de mala qualitat o que el projecte no ha estat dissenyat tenint 

en compte els paràmetres climàtics o una orientació adequada en relació als materials escollits. Tot i que el 

departament d’Infraestructures no ha donat cap prioritat a la intervenció de l’envoltant de l’edifici, a títol 

personal considerem que la demanda energètica de l’edifici es veuria dràsticament reduïda si la transmitància 

dels elements es veiés corregida. Això es pot fer mitjançant intervencions als mateixos com per exemple 

l’aplicació d’aïllaments als elements que tenen un defecte del mateix, barreres de vapor per a les condensacions 

intersticials que també hem pogut trobar el algunes divisòries interiors (abans no ho hem comentat però s’han 

trobat humitats dins d’algunes parets divisòries que tenen canvis de temperatura importants entre les estàncies 

que separen com per exemple les de les sales tècniques de la planta 0) o, com a intervenció més important, la 

substitució dels marcs metàl·lics existents per marcs de PVC o plàstic amb comportament tèrmic adequat i de 

qualitat. El problema és que els marcs de finestres i portes en contacte amb l’exterior (ja que les de l’interior no 

han presentat cap problema excepte excés de calor per falta de ventilació i d’un sistema de refrigeració) 

s’haurien d’haver projectat directament amb materials de qualitat i no pas amb elements antiquats i desfasats, ja 

que el mercat ja ofereix solucions a preus assequibles amb materials plàstics que milloren les condicions dels 

marcs metàl·lics, que tenen un excés de conductivitat tèrmica que provoca ponts tèrmics i la pèrdua excessiva de 
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calor i, per tant, impliquen augmentar la demanda energètica en detriment del cost del combustible necessari 

per a produir les condicions de confort adequades. A més a més el cost de substitució dels mateixos implica un 

sobre cost important i una amortització de l’ordre dels 10 anys, cosa que pot tirar enrere la intenció de la 

rehabilitació però que en el fons seria una intervenció més que necessària tenint en compte els resultats.  

Diagnosi de les instal·lacions: tot i que, principalment, les instal·lacions principals pel que fa a l’eficiència 

energètica del nostre edifici son l’elèctrica i la de gas, no cal oblidar que la fontaneria també resulta cabdal tenint 

en compte que el clima de Catalunya és principalment sec amb poques precipitacions durant l’any, aspecte que 

s’ha pogut veure aquests darrers cinc anys amb les perilloses sequeres estivals que han afectat les nostres terres. 

No s’ha pogut tenir accés a les factures d’aigua del centre però, pel que sembla, la instal·lació de fontaneria 

s’adequa a les necessitats del centre ja que, per desgràcia, no consumeixen ACS degut a l’alt cost del rendiment 

de la caldera destinada a tal ús i donat que la demanda de la mateixa era molt limitada. Això, però, ha afectat la 

higiene dels estudiants, ja que aquests no es dutxen després de fer la classe de gimnàstica i això és inacceptable. 

 L’avaluació del sistema d’enllumenat, així com el coneixement dels patrons d’ús dels aparells o equips 

que funcionen amb electricitat, ens dóna un consum elèctric relativament alt en comparació amb altres edificis 

amb un ús idèntic al nostre. Ara bé, el consum es pot regular mitjançant la implantació de les mesures que 

trobàvem a faltar com un sistema d’aprofitament de llum natural, la sectorització adequada de les llumeneres o 

la substitució de les mateixes per unes de baix consum o d’alta eficiència però el que no té cap sentit és 

contractar una potència molt més elevada que no es correspongui amb el consum de l’edifici. Tot i així s’ha 

projectat més de 350 preses de corrent o unes llumeneres que resulta excessiu tenint en compte les necessitats 

dels usuaris. L’únic bo a destacar és que si no s’utilitzen les llumeneres que no fan falta o els equips que tampoc 

necessiten estar permanentment encesos així com no utilitzar les preses de corrent que no es necessiten ens 

eviten consumir més del necessari tot i que en el seu dia ja es va gastar masses recursos econòmics en dissenyar 

un projecte elèctric de 139 kW per després contractar una potència de 44 kW. 

 Finalment, el sistema de gas està correctament executat i aïllat en totes les seves conduccions, de 

manera que el problema no és de la instal·lació sinó del sistema de calefacció, tal i con hem vist en l’apartat 

d’avaluació de dit sistema. La sala de calderes està correctament condicionada per a tal finalitat i per albergar les 

dues calderes que donen servei als 5 circuits principals que necessiten aigua calenta. Les proteccions enfront els 

cops o la ventilació de la sala estan realitzades correctament segons les exigències del RITE i demés normatives 

sobre locals d’instal·lacions de manera que en aquest aspecte està tot correcte.  

Diagnosi dels sistemes: podríem dir que el segon problema principal (i no necessàriament en aquest ordre) que 

incideix en la falta d’un comportament eficient energèticament és el funcionament deficient dels sistemes, sense 

excepció. Començant pel sistema d’il·luminació, l’avaluació ha mostrat que, tot i que els VEEI’s són adequats això 

és mentida ja que, al no disposar d’un sistema de protecció solar en moltes aules de l’edifici, les mesures 

inclouen la participació de la llum natural de manera que surten molt més positives del que realment són, ja que 

les mesures realitzades a les aules on s’ha pogut analitzar amb condicions adequades s’ha pogut veure la 

deficiència del sistema. D’altra banda s’ha pogut comprovar l’excessiu nombre de llumeneres en llocs on no feia 

falta, com les aules de façana sud o les zones comuns amb alta incidència de llum solar. De la mateixa manera 

hem observat que moltes llumeneres estan sobre dimensionades per la estància a la que donen ús i que tenen 

una potència molt superior a la necessària, cosa que s’ha de solucionar. És veritat que la inversió és molt alta i en 

aquest cas si que la amortització s’allarga a 10 anys i l’usuari no veurà una millora tan apreciable com altres 

aspectes però tenint en compte les millores en la eficiència energètica de les llumeneres (alta eficiència, baix 

consum o led) val la pena esperar a que aquestes tecnologies s’abarateixin una mica i fer un canvi escalat. Aquest 

podria fer-se per plantes per tal de poder amortitzar-ho més aviat i prolongar la intervenció al llarg dels anys ja 

que la substitució de les llumeneres és fàcil i ràpida. De la mateixa manera, sabent que es comercialitzen molts 

sistemes d’aprofitament de llum natural i que aquest si que s’amortitzen en un període de temps molt menor 

resultaria important plantejar un pressupost a la junta escolar per a què aquesta ho acceptés i es posés en 

contacte amb l’Administració encarregada de la gestió del centre i donar un exemple de modernitat i eficiència. 

 Un dels casos més flagrants en la diagnosi d’aquest centre han estat tant el sistema de calefacció com el 

de protecció solar, raó per la qual volem fer-ne una valoració conjunta. Tal i com vam veure, el primer any de 

funcionament del centre el tercer pis no disposava de les electrovàlvules generals per a regular la entrada 

d’aigua calenta o freda i regular les condicions tèrmiques de les unitats terminals distribuïdes a tota la planta, de 

manera que o funcionaven a tota potència (a la potència de treball de la caldera, és a dir, a la temperatura real 

d’impulsió de la caldera) o no funcionaven. Aquest detall l’ha arreglat el tècnic de FCC, Julio Fresneda, que ha fet 

una gran feina però que s’ha trobat amb unes condicions d’un sistema completament nou que són inacceptables. 

Almenys ha instal·lat el sistema de control i regulació SEDICAL explicat anteriorment que garanteix uns 

paràmetres mínims d’eficiència energètica de la instal·lació ja que sinó el consum real seria estratosfèric però a 

no ser que s’implantin unes mesures més concretes no es podrà millorar el comportament del sistema. 

Simplement instal·lant les vàlvules termostàtiques esmentades, concretant uns horaris de producció dels equips 

de producció (principalment les calderes o l’escalfador de la cuina) o establint uns patrons d’ús dels mateixos 

aconseguiríem reduir l’excessiu consum que tenim ara per ara. No estaria de més formar els encarregats de 

manteniment del centre d’unes directrius mínimes sobre el funcionament de les calderes ja que l’escola disposa 

d’unes calderes molt bones però que no s’utilitzen de la manera per a la qual han estat dissenyades. El mateix 

conserge ens explicava que en Julio, veient que ell tocava botons o instruments sense saber què feien, li va donar 

un mínim d’instruccions per tal que manipulés el més mínim els controls de la caldera. En Julio deia que moltes 

vegades el descuit del personal del centre feia que la caldera estigués encesa permanentment mentre que la 

calefacció només s’utilitzava una quarta part o menys del temps que estava encesa, de manera que el sistema, a 

part de constar de deficiències importants, està gestionat de manera ineficient com veurem a continuació. 
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Figura 6.1 Cartell situat a l’interior del primer lavabo de la planta 

primera, entrant a l’edifici per la porta principal a mà dreta. Cartells 

com aquest fomenten bones pràctiques i ajuden a evitar descuits. 

Diagnosi sobre la gestió, l’ús i el confort: aquest és el tercer problema principal (i, com dèiem, no 

necessàriament en aquest ordre ja que la jerarquia quan al seu impacte energètic és bastant semblant) pel que 

fa al comportament energètic de l’escola. Anant a un nivell per sobre, la gestió que fa la Administració del centre 

és insuficient en el sentit que no coneix les necessitats reals del centre i no dedica els recursos econòmics ni de 

personal que pertoquen. Encara gràcies que en Julio és un tècnic qualificat i preocupat per les necessitats i les 

preocupacions que li exposen els encarregats del centre però la gestió del mateix s’hauria de fer adjudicant la 

figura d’un gestor energètic. Aquest hauria de ser un professional qualificat en la temàtica de la eficiència 

energètica que s’encarregués de donar xerrades tant a alumnes com a professors sobre els avantatges d’un bon 

comportament i d’un bon ús dels instruments de l’edifici. D’aquesta manera es propicia que tothom s’involucri i 

prengui major consciència que una sola persona pot aportar un gra de sorra que no és invisible i que, de gra en 

gra, s’aixeca un castell de sorra, en aquest cas l’analogia s’aplicaria a que de petit canvi en petit canvi de 

comportament es podrien canviar les costums de tots. 

 En general, però, les condicions 

de confort no són negatives. Ara bé, 

justament aquestes condicions de 

confort venen donades per un consum 

excessiu de recursos per garantir-les. Així 

doncs el balanç és ineficient ja que s’han 

de dedicar molts recursos per a assolir 

unes condicions que molts altres edificis 

aconsegueixen amb molta menys 

energia. De la mateixa manera, el 

sistema d’il·luminació podria millorar la 

seva gestió també amb la contribució del 

gestor energètica o penjant cartells 

informatius i d’altres eines visuals per tal 

de recordar tots els usuaris de bones 

pràctiques com apagar els llums quan no 

facin falta, intentar utilitzar sempre que 

sigui possible la llum natural, etc. La 

imatge de la dreta es correspon a un 

cartell que ens recorda que apaguem els llums quan no sigui necessari el seu ús ja que moltes vegades l’usuari no 

ho fa per falta de consciència ecològica (tot i que hi ha gent que sí, per desgracià) sinó que se n’oblida o té per 

costum esperar que ho faci algú altre.  

Diagnosi dels consums: l’avaluació del consum en relació a un edifici de referència, tal i com ho fa el CALENER, o 

en relació a altres edificis amb el mateix ús, cosa que hem pogut fer gràcies al benchmarking conjunt amb totes 

les empreses participants en el projecte de la Generalitat, ens dóna una de les dades més significativa de l’edifici: 

el consum real de l’edifici. D’aquesta manera podem saber si és l’adequat en funció als aparells que tenim, si se’n 

fa un bon ús tenint en compte la instal·lació o els sistemes emprats o d’altres indicadors que ens ajudaran a 

diagnosticar si, efectivament, el consum està per sobre del que hauria d’ésser o no. Els resultats de l’avaluació 

mostren un consum excessiu d’electricitat i un de desorbitat de calefacció (gas) que s’han de solucionar de 

manera efectiva quan abans. El tema de la potència contractada ja ha estat esmentat anteriorment però resulta 

molt important perquè a la factura se’ns conta 3 vegades la potència contractada, una per cada període del dia. 

Així doncs, si en comptes de tenir 44 kW, que per tres períodes és de 132 kW, tenim una potència contractada de 

31,17 kW o fins i tot de 27,71 kW tenint en compte que gairebé mai superem un pic de 28 kW resulta que la 

tarifa ens la cobren sobre 83,1 kW, això multiplicat pels aproximadament 0,075 €/KWh i dia pels 31 dies d’un 

mes fan un total de 193,28 € pels 258,75 € actuals. D’aquesta manera el cost per contractació anual passa de 

3.098,67 € a 2.319,32€, un estalvi del 25,30 % en el cost de la facturació elèctrica (no del total del consum, però 

ja és bastant considerable) sense tenir en compte l’IVA (llavors seria de 973,19 € anuals). 

 Pel que fa al consum de gas, com que no se’ns cobra per la potència contractada sinó que es fa 

directament sobre el consum (juntament amb un impost sobre els hidrocarburs i, en alguns casos com el nostre, 

el lloguer del comptador) no es pot fer res més que rebaixar el consum aplicant les mesures que els tècnics 

especialitzats creguin oportunes. Algunes d’elles, tal i com es proposaven en l’avaluació i que es detallaran més 

endavant a les propostes de millora pot ser la incorporació de vàlvules termostàtiques per controlar el consum 

de cada unitat terminal de manera independent tot i que estigui connectada al circuit nord o sud de cada planta, 

establir temperatures de confort adequades (no fa falta tenir calor dins de l’escola a l’ hivern sinó sentir-se 

còmode per a la realització de les tasques pròpies que es duen a terme a l’escola) o temporitzar adequadament 

els horaris de producció de les calderes, ja que com explicàvem els conserges gairebé mai baixen a la sala de 

calderes i es necessita un sistema de regulació i control molt específic que eviti l’acció de personal sense 

coneixements del sistema o minimitzi les seves actuacions a accions facilitades pels tècnics especialitzats. 

 Finalment, i com que no tenim les factures ni els consums d’aigua de l’edifici, el que podem detectar és 

que probablement el consum d’aigua sigui bastant adequat ja que la instal·lació consta de reductors de cabal (de 

manera que es redueix la pressió de sortida d’aigua potable i, en conseqüència, el funcionament adequat de cada 

dispositiu sense excés de consum), hem trobat aixetes termostàtiques o aixetes amb polsador temporitzar  en 

tots els banys  de manera que la descàrrega és controlada i s’ aconsegueix, en el primer cas, estalvis de fins a un 

15 % o, en el segon cas, d’ entre un 30 i un 40 % respecte les aixetes convencionals. Finalment, les cisternes del 

vàter tenen la capacitat reduïda i consten de doble descàrrega, de manera que contant que s’utilitzen mes o 

menys adequadament poden arribar a estalviar fins a un 50 % respecte de les cisternes de vàters convencionals. 
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Figura 7.1.1 Detall de la fusteria de PVC proposada com a millora de la fusteria general de l’edifici. En aquest 

detall podem observar les càmeres a les que fèiem referència que milloren el comportament tèrmic del sistema. 

7. FASE 4: PROPOSTES D’INTERVENCIÓ I MILLORA 

 Un cop vist totes les característiques generals i constructives, així com les seves instal·lacions i els seus 

sistemes, i havent fet una avaluació completa tant del seu funcionament com de l’ús que en fan els usuaris del 

centre procedirem a realitzar una llista de propostes d’intervenció per tal de millorar diferents aspectes de 

l’edifici. Molts aniran encaminats a reduir el seu impacte ambiental i millorar la seva eficiència energètica, entre 

d’altres reduint tot el possible el seu consum, mentre que d’altres no tenen cap cost però tenen un impacte molt 

important: la conscienciació de l’usuari. Amb això el que es pretén no és tant canviar la maquinaria sinó la 

persona, explicar-li que el seu comportament és el més important a l’hora de reduir l’impacte ambiental de 

l’edifici del qual n’és l’usuari. Només canviant unes pautes d’ús de molts dels aparells que ens envolten és un gra 

de sorra que pot contribuir, amb l’ajuda de tots, de forma decisiva en la conservació del medi ambient i en la 

millora del comportament de la maquinaria de la que tant fem ús avui en dia. Tot i així l’avaluació ha mostrat que 

hi ha aparells o sistemes que no han estat projectats correctament de manera que serà necessari una intervenció 

específica que només pot realitzar un especialista o un tècnic qualificat. 

7.1 INTERVENCIONS I MILLORES EN L’ENVOLTANT DE L’EDIFICI 

Substitució de la fusteria d’al·lumini per fusteria de PVC: donat que uns quants ponts tèrmics venen senyalats 

específicament pel CALENER i el LIDER com a provinents de les finestres, i sabent que la fusteria instal·lada és 

d’al·lumini i d’un gruix extremadament petit, una mesura de rehabilitació energètica a considerar és la 

substitució d’aquesta per marcs i altres elements de PVC. Mentre que el PVC és un material molt aïllant, 

l’al·lumini és un metall conductor, motiu pel qual alguns sistemes d’al·lumini han estat batejats com a “ruptura 

de pont tèrmic” per a separar l’exterior de l’interior del perfil. Aquesta solució millora els valors d’aïllament però 

mai arribarà als valors de la fusteria de PVC, la qual no es veu afectada per agents externs i s’estima que té una 

duració aproximada de 50 anys, de manera que la seva durabilitat és molt més elevada. Fins i tot un estudi de la 

pròpia UPC va concloure que la fusteria de PVC pot arribar a reduir fins a un 45 % el consum energètic respecte a 

l’al·lumini. Per arribar a aquestes conclusions aquest estudi va quantificar el consum energètic i les emissions de 

CO2 associades a tot el procés del cicle de vida – des de l’extracció, producció i transport fins al reciclatge, 

passant pel seu ús – dels diferents materials en la seva aplicació a les finestres. A més la corrosió és un aspecte 

important que afectarà la fusteria d’al·lumini per més que tingui una capa protectora ja que ens trobem molt a 

prop de la costa i la salinitat és un aspecte a tenir en compte, mentre que el PVC no es corrou mai. Quan al tema 

de l’estètica, cal remarcar que el PVC no es podreix ni es pot desprendre en forma d’estelles com li passaria a la 

fusta; en cas de ratllar-lo és fàcil de dissimular ja que el color del PVC està a tota la massa del perfil, de manera 

que l’interior de la ratllada serà del mateix color de la resta. Finalment dir que per a millorar les característiques 

tèrmiques dels perfils de PVC, aquests incorporen càmeres en el seu disseny que divideixen l’espai interior de la 

fusteria manera que les temperatures extremes de fred o calor de l’exterior no arriben a estar mai en contacte 

amb la temperatura de confort de l’interior del local. 

 

 

 

7.2 INTERVENCIONS I MILLORES EN LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

Optimització de la contractació elèctrica: l'optimització de la contractació no té cap cost d'inversió però resulta 

una de les propostes de millora més importants i eficaces de totes. Donat que el centre té unes lectures màximes 

de consum de període mensual de l'ordre de 28,00 kWh podem rebaixar la potència contractada fins als 30 kW 

(actualment de 44 kW però se'ns cobra el 85 %, és a dir 37,44 kW), cosa que ens garantiria un estalvi de consum 

molt considerable i, per consegüent, un estalvi econòmic a tenir en compte. Tot i així cal fer un estudi del tipus 

de consum i dels horaris per adequar la contractació a les necessitats de l’escola ja que és molt probable que les 

companyies elèctriques disposin d’una gama de contractacions més àmplia que fa 5 anys i per tant no només 

podríem rebaixar la potència contractada sinó agafar una tarifa que també ens convingui més. Tal i com 

explicàvem a l’apartat d’avaluació dels consums tant podem escollir la tarifa 3.0A de 27,7 kW com la de 31,2 kW 

però tot indica que la de 27,7 kW és la més adient ja que la penalització per sobrepassar la potència permesa es 

cobra al doble de la tarifa normal per kW sobrepassat però com que en cas de passar-nos el consum serà 

superior de manera tant petita que pràcticament no tindrà incidència real en la factura, raó per la qual el mès 
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Figura 7.2.1 Fitxa de control de la proposta de millora corresponent al document Catàleg d’actuacions de 

l’assessoria EiEE. Es detalla l’acció de millora i una sèrie de paràmetres per comptabilitzar el valor de la mateixa. 

lògic seria rebaixar-la als 27,7 kW amb el consegüent estalvi econòmic i energètic així com d’emissions 

associades al consum de la instal·lació elèctrica del centre. Aquesta proposta no rebaixa el consum energètic ja 

que la potència contractada es cobra cada mes independentment del consum però almenys reduïm el cost de la 

factura de manera significativa. A continuació mostrarem una de les fitxes que ens va proporcionar el 

departament d’Infraestructures per a fer un control i seguiment de l’acció de millora proposada, amb la inversió 

prevista i la previsió d’estalvi econòmic anual per tal de conèixer el període d’amortització de la mateixa. També 

s’especifica el termini d’execució de la proposta en mesos, la dificultat d’execució de la mateixa i si aquesta 

depèn de l’usuari o no. En aquest cas concret no és així ja que d’això s’hauria d’encarregar l’administració, 

concretament la del municipi al qual forma part l’escola.  

 

 

Supressió dels modes de funcionament en stand-by: els equips que tenen funcionament en stand-by com els 

equips informàtics, els projectors o les màquines del laboratori són els principals causants del consum passiu de 

l'edifici. Pe aquesta raó s'han d'eliminar els modes stand-by d'aquests equips ja sigui mitjançant interruptors que 

tallin l'alimentació dels endolls on estan connectats o mitjançant regletes anti stand-by. Actualment hi ha 

regletes que realitzen unes mesures per a memoritzar-les i saber quan s’ha d’apagar. N’hi ha que tenen un 

polsador mitjançant el qual s’apaga o s’encén manualment els equips que estan connectats a ella i realitza la 

resta de funcions necessàries, contant amb protectors de sobretensió per protegir els equips que estiguin 

connectats a ella, o fins i tot una protecció de potència màxima contractada per no sobrepassar els límits de la 

tarifa i evitar ser penalitzat. 

Adequació d’horaris i desconnexió fora de períodes de servei (electrodomèstics i equips ofimàtics): donat que 

els equips d’ofimàtica només s'utilitzen durant l'horari escolar, seria convenient adoptar un sistema com el de la 

UPC, el qual desconnecta tots els equips a les 21:00 hores, que és el moment en què tanca la universitat. En el 

seu defecte podríem adoptar la proposta de millora anterior que, a més, ens dóna les proteccions esmentades. 

Pel que fa als electrodomèstics, aquests tampoc fa falta que estiguin permanentment oberts com és el cas de la 

cuina. El servei de càtering només ve dilluns i dimarts (els únics dies en els quals els alumnes dinen a l'escola) i 

porten el menjar el mateix dia de manera que la nevera i el congelador podrien desconnectar-se la resta de la 

setmana. 

Instal·lació d’una bateria de condensadors per a compensació de l’energia reactiva: tal i com explicàvem 

anteriorment qualsevol motor, reactància o transformador necessita la creació d’una inducció magnètica per al 

seu funcionament. Aquesta inducció magnètica apareix quan es fa circular una determinada intensitat a través 

d’un conductor aïllat i enrotllat, de manera que es crea un camp magnètic que es fa incidir sobre un segon 

conductor. Aquest segon pot ser fix (en els transformadors i les reactàncies) o mòbil (en els motors). Per tant, en 

aquest fenomen es produeix una divisió de l’energia entregada per la red: una part s’utilitza per a la generació de 

treball (energia activa) i l’altra per a la generació del camp magnètic (energia reactiva), la qual no és assumible 

des d’un punt de vista econòmic. La compensació d’aquesta energia permet reduir la factura elèctrica però un 

altre motiu és que en les instal·lacions on el consum s’apropa al límit pel qual ha estat dissenyat, compensar 

l’energia reactiva permet reduir la quantitat d’energia transmesa per la red i millorar el rendiment de la mateixa. 

Per això escollirem el mètode de compensació centralitzat i regulat, que consisteix a compensar en la escomesa 

de la instal·lació de manera que la instal·lació es quedi sense energia reactiva just abans d’arribar al comptador 

d’energia elèctrica. Per a tal compensació cal instal·lar una bateria de condensadors regulada, que conté un 

regulador que a partir de les senyals d’intensitat i tensió provinents de la instal·lació és capaç de connectar i/o 

desconnectar aquells passos necessaris per assolir el nivell de compensació requerit. 
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Figura 7.2.2 Esquema gràfic de la situació de la bateria de condensadors per a compensar l’energia reactiva. 

Figura 7.2.3 Esquema d’una instal·lació solar fotovoltaica amb panells integrats a façana i detall d’un mòdul. 

 

 

L’únic inconvenient és que la millora del rendiment de la instal·lació es realitza únicament a nivell de l’interruptor 

general de l’empresa i no de manera més específica com fa la compensació distribuïda, ara bé majoritàriament 

en instal·lacions noves s’utilitza la compensació centralitzada, deixant la distribuïda per a possibles ampliacions 

de maquinaria o equipaments en el supòsit que fos necessari fer-ne. Tot i que a nosaltres no ens comptabilitzen 

econòmicament la potència reactiva (ja que no arriba a suposar un mínim que pugui reflectir-se en la factura) si 

millorem el factor de potència fins a fer que superi el valor de 0,95 la companyia elèctrica ens farà 

automàticament un descompte que va augmentant quan més alt és el factor de potència, de manera que surt a 

compte ja que disminueix també la pèrdua pels cables ja que les pèrdues en un conductor són proporcionals a la 

intensitat. La intensitat d’alimentació d’una càrrega és la intensitat total aparent. Quan més baix és el cos ϕ,més 

propera és la intensitat total aparent a la intensitat activa que és menor i, per tant, les pèrdues pel conductor 

seran menors, el que fa que aprofitem la potència de manera molt més efectiva. 

Instal·lació d’un sistema solar d’energia fotovoltaica: el departament d’Infraestructures està plantejant imposar 

l’energia solar fotovoltaica ja que permet la conversió directa de la llum en electricitat i permet dependre cada 

cop menys del subministrament de les companyies elèctriques i contribuir de forma eficient i respectuosa en la 

generació d’electricitat neta (o almenys amb una contaminació menor). Els elements principals d’una instal·lació 

fotovoltaica són els mòduls fotovoltaics exposats a la radiació solar, l’inversor o ondulador, que converteix 

l’electricitat produïda pels mòduls fotovoltaics de corrent continu a corrent altern, un conjunt de proteccions de 

seguretat, el comptador d’energia elèctrica i els elements auxiliars. La Generalitat sap que la inversió en aquest 

sistema és elevada i que en la majoria d’equipaments públics l’amortització serà a llarg termini però els 

avantatges són molt nombrosos. Quan al cost, el preu de generació d’electricitat d’una instal·lació solar 

fotovoltaica a Catalunya, sense tenir en compte el finançament de la inversió, es troba entorn de 0,20 €/kWh 

(enfront els 0,06 €/kWh actuals del pool elèctric, el preu fixat per les grans elèctriques estatals en funció del 

mercat majorista). En aquest sentit, actualment una instal·lació fotovoltaica resulta econòmicament inviable si es 

pot accedir a la xarxa de distribució elèctrica, que és el cas de tots els entorns urbans de Catalunya. D’altra 

banda, amb l’objectiu d’augmentar la fracció de generació elèctrica per energies renovables, diferents Reials 

Decrets obliguen, des del 1998, les entitats distribuïdores d’energia elèctrica a comprar l’electricitat que generen 

les instal·lacions fotovoltaiques en l’anomenat “règim especial” a un preu preferent. Aquest preu, que es revisa 

periòdicament, està indexat al preu de l’electricitat i permetia una amortització de la inversió inicial d’una 

instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa en edificis d’un màxim de 12 anys. Pel que fa a la superfície de 

captació, es calcula que a una inclinació i orientació òptima  amb uns mòduls fotovoltaics de bona qualitat es 

necessita aproximadament 8 m2 per un kW instal·lat. Si es tracta d’una instal·lació sobre marcs inclinats a una 

coberta plana, tenint en compte la distància entre mòduls per evitar la projecció d’ombres d’un mòdul a l’altre, la 

superfície horitzontal ocupada per a un kW instal·lat és aproximadament de 15 m2 i l’energia total generada per 

una instal·lació fotovoltaica amb una inclinació i orientació òptima a Catalunya se situa entorn dels 1200 – 1250 

kWh anuals per kW instal·lat i respecte a les emissions estalviades, la producció d’aquesta energia anual evita 

l’emissió d’entre 280 kg de CO2 (partint del mix elèctric català – 0,230 kg de CO2/kWh) i 580 kg de CO2 (partint del 

mix elèctric espanyol – 0,464 kg de CO2/kWh), així com quantitats importants d’altres emissions com diòxid de 

sofre o de nitrogen. Respecte al cicle de vida del sistema, comentar que l’energia emprada per a la fabricació dels 

mòduls fotovoltaics és equivalent a l’energia generada en un termini aproximat de 4 anys. En vista a una vida útil 

molt superior als 25 anys (la majoria de fabricants donen garanties del 80 

% de la potència fotovoltaica per aquest termini), els mòduls produeixen 

més de sis vegades l’energia utilitzada per a la seva producció.  
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Figura 7.3.1 La primera imatge és una llumenera d’alt rendiment amb sistema de regulació de la il·luminació 

integrat en funció de l’aportació de llum natural. La segona correspon a un sensor independent de la llum 

natural que integra tres possibles funcions; aprofitament de la llum natural, detecció de moviment i detecció de 

llum infraroja mitjançant control remot. El rang de superfícies del sensor va dels 20 als 48 m2 i pot expandir-se 

amb dos sensors més per tal d’augmentar el rang de detecció del sistema i adaptar-lo a cada espai. 

7.3 INTERVENCIONS I MILLORES EN EL SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ 

Adequació dels horaris de funcionament amb enllumenat a zones comuns i àrees d’activitat a les necessitats 

d’ús: es tractaria de conscienciar als usuaris de fer un bon ús de les instal·lacions d’il·luminació, fent-los veure el 

potencial d'estalvi d'energia amb la il·luminació. No fer us de la llum artificial a zones o espais on no es necessària 

ja que hi ha una bona il·luminació natural, o espais que no estan sent utilitzats. L’usuari ha de ser conscients que 

no es necessari tenir les llums enceses per sistema, tot i que per  desgràcia aquesta pràctica està molt estesa. A 

més ,en el cas d’aquest institut, es disposa d’un lucernari al tercer pis que dóna llum a tots els passadissos de 

l’edifici, ja que el passadís del primer pis està descobert i els passadissos de les plantes 2 i 3 estan desplaçats uns 

metres més endins, de manera que queda un espai lliure per a la circulació de la llum natural, cosa que afavoreix 

molt l’estalvi en el consum d’il·luminació en les zones comuns.  

Implantació de sensors de regulació per a l’aprofitament de la llum natural: aquesta mesura estaria pensada 

principalment per a zones de pas o zones comuns. Els sensors ajusten el nivell d'il·luminació necessari en funció 

de la llum natural i en funció de la presència o no dels usuaris, controlen automàticament la quantitat de llum 

artificial necessària com a complement a la llum natural disponible i únicament si es troba algú a l'habitació o 

zona en el moment. Amb la combinació de la detecció de presència i aprofitament de la llum natural, es poden 

assolir estalvis compresos entre el 30 i el 50%. Donat que com dèiem el centre disposa d’un lucernari de més de 

50 metres de llargada i entre 1,5 i 2 metres d’alçada la majoria de dies de l’any no seria necessari tenir les llums 

d’aquestes zones enceses i, en canvi, ara per ara estan permanentment enceses (tot i que, de tan en quan, el 

conserge a criteri propi les apaga).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantació de sensors de presència; en zones com els lavabos, permet que sigui el sensor qui detecti si hi ha 

gent. Activen els llums en el moment que una persona accedeix a la estança i les apaga quan aquesta queda 

buida. D’aquesta manera s’evita que les persones s’oblidin d’apagar la llum al sortir i que aquests quedin 

encesos. Com a inconvenient, aquests sistemes poden provocar l’apagada de la instal·lació, malgrat quedin 

persones a dins de l’espai, si aquestes han estat en actitud estàtica durant una estona. Aquesta situació és 

evitable mitjançant un retard adequat a cada zona, entre la detecció d’absència i l’apagada o atenuació de les 

llums. Molts detectors tenen dos radis concèntrics: el radi més petit és sensible a moviments petits i, fis i tot, a la 

calor emesa pel cos per evitar apagades no desitjables, mentre que el radi més gran és menys sensible als 

moviments per evitar enceses no desitjades (per exemple quan la gent passa a prop). El control d’encesa i 

apagada segons la presència és aconsellable també en espais d’entrada i sortida, mentre que en àrees diàfanes 

amb molts llocs de treball és preferible, en cas de “no presència”, atenuar la llum d’aquella zona fins a un mínim 

(o fins apagar-la) però de forma progressiva per evitar un efecte d’encesa i apagada massa usual. L’encesa 

posterior en cas de presència es produiria de la mateixa manera progressiva. 

Sectorització dels circuits d’enllumenat: es tractaria de fer que  els circuits d'il·luminació disposin de la quantitat 

d'interruptors requerits que permetin l'ús racional de la il·luminació artificial, evitant l'encesa de llums 

innecessàries. D’aquesta manera es té un major control de la il·luminació de les aules, de manera que es pot 

sectoritzar segons la ocupació o la distribució dels usuaris dins dels espais. En aquest edifici hi ha quadres de 

distribució de planta que disposen dels interruptors de llums que no són de la seva planta o, fins i tot, que són de 

l’exterior. Els quadres haurien de contenir els interruptors de les estàncies de cada planta i de cada sector, ja que 

hi ha espais que podrien dividir-se en més d’un interruptor i estalviar-se llums innecessàries o connexions 

d’aparells que en un moment determinat no fan falta. Com hem vist la gran majoria de les aules tenen varis 

interruptors però, per exemple, si tenim tres fileres de llumeneres, un interruptor encén alternament un de cada 

tres fluorescents de cada fila, de manera que és molt poc eficient ja que l’ideal seria poder controlar cada filera 

de manera independent ja que la incidència de llum solar fa que cada filera tingui unes necessitats diferents. 

Substitució dels fluorescents convencionals per fluorescents d’alta eficiència o baix consum: la duració dels 

tubs fluorescents s’especifica per a una connexió per cada tres hores de funcionament. Si es realitzen cada cop 

temps, la duració del fluorescent va disminuint. Els fluorescents d’alta eficiència redueixen la potència de la 

làmpada oferint les mateixes condicions d’il·luminació (mantenint el flux lluminós) i rebaixant-ne el seu consum. 

Aquest centre disposa, en la seva majoria, de tubs fluorescents de 36 W de potència en una sola tira o en tires 

dobles de 2x36 W. Substituint únicament els tubs fluorescents T8 de 36 W per uns fluorescents T5 d’alta 

eficiència de 32 W (o depèn de la marca fins i tot menor amb els mateixos lúmens i una il·luminància igual en 

nombre però amb llum de major qualitat) ja podem estalviar entre un 10 i un 15 % del consum de la llum. Encara 

és d’hora per substituir els fluorescents per tubs leds en la totalitat de l’edifici ja que no surt a compte però en 

pocs anys el preu de la tecnologia led baixarà i llavors es podrà plantejar de nou una nova substitució de llums. 
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Figura 7.3.2 Paràmetres bàsics dels balasts electrònics per a tubs fluorescents T8 i T5 amb arrencada 

programada. Ens interessaria principalment la segona filera de balasts corresponent a tubs T5 d’alta eficiència. 

Substitució de balast convencional per balast electrònic: seguint en la línia d’actuacions anterior, els balasts 

electrònics d'alta freqüència, aplicats a les instal·lacions d'enllumenat amb làmpades fluorescents, permeten 

assolir una gran eficàcia energètica, obtenir un millor factor de potència i millorar àmpliament el nivell de flux 

lluminós. Els balasts electrònics intenten produir corrent de 120 hertz, la qual cosa elimina les oscil·lacions i fa 

que la lluminària sigui més eficient i podent assolir estalvis d'energia d'entre el 25 i el 35 % . La diferència amb el 

balast convencional ve donada per diferents aspectes. El balast convencional en una lluminària fluorescent es 

basa en què quan el circuit de la làmpada es connecta a la red alterna, el gas que conté s’ionitza i els contactes 

bimetàl·lics es creuen, els filaments queden connectats a la red en sèrie amb el balast i s’encenen. El balast 

electrònic, en canvi, transforma la corrent alterna en contínua per posteriorment transformar-la de nou en 

alterna, però d’una freqüència molt elevada respecte a la original de la red. A tal freqüència el balast 

convencional, pesat i voluminós, passa  ser petit i lleuger. La millora, en definitiva, és que el procés d’encesa és 

pràcticament instantani, la llum que genera el tub no parpelleja a la freqüència de la red (sinó a una freqüència 

molt més elevada que pràcticament no afecta visiblement) i el rendiment del tub per una mateixa llum 

consumeix menys energia donat el seu temps d’arrencada. La marca PHILLIPS ofereix un balast electrònic multi 

voltatge d’alta freqüència, eficients en energia, àmplia duració i fàcil instal·lació per a tubs fluorescents T8 i T5. 

Van equipats amb un sistema d’arrencada programat que ofereixen un funcionament millor en instal·lacions amb 

múltiples cicles d’encesa i apagada com és el cas d’un centre docent. A més són una opció molt adequada 

conjuntament amb els sensors de presència ja que l’arrencada programada ajuda a mantenir la vida útil dels tubs 

fluorescents independentment de les vegades que s’encengui i s’apagui el sistema. 

 

7.4 INTERVENCIONS I MILLORES EN EL SISTEMA DE CALEFACCIÓ 

Modificació de les consignes de calefacció: aquesta millora consistirà en crear unes consignes per al correcte ús 

del sistema de calefacció, entre els quals es poden trobar millores de caràcter general com la purga del sistema, 

l'establiment d'uns patrons per al correcte ús de les bombes, la temperatura de funcionament de les calderes (ja 

que són de baixa temperatura i podem fer-les treballar de forma eficient i amb un consum menor), etc. En el cas 

d’aquest institut resulta molt important ja que es té per costum tenir la calefacció encesa fins i tot quan fa calor, 

ja que ens hem trobat el cas d’anar a fer una visita rutinària al centre durant un dia de primavera amb molta 

calor i la calefacció de les 4 plantes estava encesa, amb poca potència però estava encesa, de manera que només 

contribuïa al consum del centre i no pas a la millora del seu confort. Per aquesta raó és important crear unes 

pautes d’ús del sistema de calefacció per evitar-ne un ús excessiu o inadequat. En aquest cas el responsable serà 

el tècnic de manteniment. 

Establiment de temperatures d’impulsió (circuit primari): es tractaria d’establir unes temperatures d'impulsió 

de sortida d'aigua de caldera que siguin efectives sense realitzar ni un sobreescalfament de l'aigua ni fer que 

l'últim aparell tingui una temperatura massa baixa. Això s'aconsegueix estudiant el recorregut del sistema de 

calefacció des del punt més proper fins al més allunyat, analitzant la pèrdua calorífica del material del qual estan 

formats els tubs i conduccions i establir una temperatura d'impulsió que doni servei adequat a tots els aparells. 

També coneixent la potència calorífica de la caldera podem saber quanta estona tarda a escalfar l’aigua a la 

temperatura d’impulsió necessària de tal manera que no sigui necessari mantenir la caldera oberta durant tot el 

dia. El responsable haurà de ser el tècnic de manteniment de l’empresa corresponent, ja que no és competència 

del conserge o encarregat de manteniment del centre.  

Establiment de les temperatures d’acumulació: seguint amb el tema de les calderes i del principi del circuit, un 

aspecte important a tenir en compte per no fer treballar la caldera més del necessari serà establir una 

temperatura d'acumulació d'aigua per tal que el sistema no hagi d’escalfar una vegada i altra la mateixa aigua. 

Així doncs establirem una temperatura mínima d'acumulació que permeti al sistema emmagatzemar una part de 

l'aigua i mantenir-la a una temperatura apta que impedeixi un sobreesforç innecessari de la caldera ni de la resta 

del sistema. Per al nostre cas serà especialment important si s’utilitza la instal·lació solar tèrmica, ja que el centre 

disposa d’una sala d’acumuladors amb dos dipòsits de 1000 L per a l’acumulació de l’aigua calenta mitjançant els 

serpentins de l’acumulador. Ara bé, sembla que per les necessitats d’ACS del centre (que són quasi nul·les) no 

serà necessari fer funcionar la instal·lació però això anirà a criteri de la direcció. 

Establiment de temperatures de confort: la temperatura de confort adient per a cada estància és producte de 

molts aspectes, ja sigui la orientació, la protecció solar o la correcta regulació dels aparells de calefacció que es 

trobin distribuïts a cada espai. És per això que la correcta regulació dels aparells, així com fer-ne un ús adient i 

garantir-ne un manteniment professional és una garantia que el conjunt del sistema i dels usuaris treballaran en 
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Figura 7.4.1 Capçals termostàtics per a vàlvules de radiadors de la marca Honeywell. Els capçals poden o no anar 

incorporats a les vàlvules termostàtiques i permeten regular la temperatura a un valor fix i evitar manipulacions. 

harmonia, proporcionant el confort adient per a cada cas. La Generalitat ja es va encarregar d’instal·lar uns 

sensors de temperatura que monitoritzen les 24 hores del dia la temperatura interior i exterior de manera que es 

poden establir uns paràmetres de confort en funció d’aquestes temperatures. Les sondes realitzen una lectura 

cada 10 minuts que, mitjançant el programa DeXCELL ens permet veure gràficament l’evolució d’aquestes 

temperatures i juntament amb la percepció dels usuaris ens permetrà garantir el confort adient per al conjunt de 

l’edifici. 

Establiment d’horaris de funcionament dels equips de producció: l'establiment d'horaris de funcionament dels 

equips de producció va supeditat als patrons d'ús dels usuaris. L'horari d'entrada i sortida tant d'alumnes com 

professors i personal de neteja, així com del servei independent de cuina serà decisiu alhora d'encendre o apagar 

els aparells de producció (calderes, aparells elèctrics, etc). D'aquesta manera s'evitarà un ús innecessari dels 

mateixos o quan no facin falta sabrem quan apagar-los. En aquest aspecte és bàsica la figura del tècnic de 

manteniment i el seu coneixement de l’ús que es fa de cada estància del centre, de manera que la comunicació 

entre el tècnic i el personal del centre és necessària perquè aquest pugui programar l’horari de funcionament 

dels equips de producció. 

Instal·lar vàlvules termostàtiques electròniques: Les vàlvules termostàtiques electròniques ens permetran 

garantir els objectius d'eficiència energètica del sistema de calefacció així com del confort de l'usuari. 

Programant la seva actuació ens servirà per regular cada estància de forma independent sense necessitat de fer 

treballar de forma innecessària tot el sistema, ja que obren o tanquen l'entrada d'aigua calenta en funció de si 

s'assoleix o no la temperatura de consigna. A més es poden programar de formes molt diferents i fins i tot pot 

diferenciar els dies laborables dels que no ho són.  Aquest institut no disposa d’aquestes vàlvules i aquesta seria 

una inversió molt adequada tenint en compte la varietat d’afluència i d’ús de cada espai de l’edifici i que, tal i 

com ha demostrat l’avaluació de les instal·lacions, els sistemes i el confort, cada aula respon a unes necessitats 

diferents i una demanda tèrmica determinada. Aquesta millora, conjuntament amb les mencionades 

anteriorment, garantirien un estalvi de consum considerable i la millora d’eficiència de la instal·lació. 

  

 

 

 

 

 

Implantar sistema de control i regulació: com hem vist al capítol d’avaluació dels sistemes, el centre disposa 

d'un sistema monitoritzat i programat que està destinat a regular la temperatura d'impulsió i, per tant, l'actuació 

de les electrovàlvules que controlen el pas de l'aigua calenta o freda (en funció de la temperatura de l’estància i 

d'una sonda exterior independent) de les canonades del sistema de calefacció. D'aquesta manera es regula la 

temperatura del sistema en relació a les temperatures interior i exterior de l'edifici i així mirar de controlar els 

circuits de calefacció i adequar-los a les necessitats d'ús de cadascun dels locals que conforma l'institut. Per tant 

no s'ha d'implantar però s'ha de mantenir i actualitzar per tal que s’adeqüi a l'època de l'any i al confort exigit 

pels usuaris. És important remarcar que l’institut no tenia electrovàlvules al tercer pis, raó per la qual la 

instal·lació de calefacció del tercer pis era ineficaç i molt costosa i va optar per tallar-se ja que no podia controlar-

se de cap manera. Gràcies al tècnic actual es va implantar el sistema de control i regulació SEDICAL MCR50 que 

regula l’actuació de les electrovàlvules i garanteix el correcte funcionament de les instal·lades a tota l’escola, 

inclòs ara el tercer pis. Aquesta millora, feta l’any 2012, no sabem exactament quin impacte va tenir ja que no 

tenim informació sobre el monitoratge d’abans aquell moment però de ben segur que va fer caure el consum i va 

fer que el centre rebaixés el valor econòmic de les seves factures. 

7.5 INTERVENCIONS I MILLORES DE CARÀCTER GENÈRIC 

Implantar la figura del gestor energètic: la complexitat de la gestió energètica en usuaris sense coneixements en 

la matèria implica la necessitat de nomenar un tècnic expert per promocionar l’ús racional de la energia, que 

rebrà el nom de gestor de l’energia. Es tracta d’una peça clau tenint en compte que en els darrers anys la gestió 

dels equipaments públics ha estat menys organitzada, de manera que és un recurs d’alta necessitat avui en dia. 

El gestor de l’energia hauria d’ésser capaç de jugar un paper imparcial; ha d’estar absolutament independent de 

proveïdors energètics, contractistes d’instal·lacions de climatització i, el més important, no relacionat als serveis 

energètics, ja que seria molt difícil per a una persona amb interès en el consum de combustibles, 

subministraments elèctrics o d’altres de prendre decisions imparcials. El gestor s’hauria d’encarregar, en primer 

lloc, de controlar les condicions dels contractes dels subministradors d’energia, ja que per exemple com ha 

passat al nostre centre es disposa d’una potència elèctrica contractada excessiva pel que fa al consum real. El 

tècnic hauria de saber escollir la tarifa més convenient sobre les opcions oferides per generar potencials d’estalvi 

econòmic importants. També seria l’encarregat de fer el seguiment de la comptabilitat dels consums energètics 

per controlar que estan dins d’uns paràmetres d’eficiència energètica acceptables. El gestor de l’energia també 

s’hauria d’encarregar de fer un seguiment de les accions de manteniment ordinari i extraordinari en cooperació 

amb l’empresa de manteniment de l’edifici per mantenir un registre històric de totes les actuacions rellevants 

realitzades en l’edifici. Finalment, el mateix professional s’hauria d’encarregar de transmetre el seu coneixement 

als ciutadans, consumidors o usuaris del centre al qual ha estat destinat per tal que aquests es sensibilitzin amb 

els principals criteris l’estalvi energètic mitjançant xerrades o accions divulgatives, donant la informació 

necessària als mateixos que expandeixi les bones pràctiques de respecte al medi ambient. 
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8. CONCLUSIONS 

Un cop hem conclòs l’auditoria energètica de l’edifici podem extreure una sèrie de deduccions que són 

conseqüència de tots els anàlisis, avaluacions i diagnosis sobre l’estat actual de l’edifici. Qualsevol obra de 

construcció té un impacte ambiental que afecta l’entorn en el qual es troba situat en funció de molts paràmetres, 

ja sigui el propi model constructiu de l’edifici, l’activitat que es desenvolupa al mateix o l’ús que se’n fa. Ara bé, 

aquests paràmetres han de venir donats per un disseny conscienciat en la millora de la eficiència energètica i la 

reducció del consum energètic, així com la millora de les emissions associades. Actualment disposem d’una 

normativa, el Codi Tècnic de l’Edificació, i una sèrie de reglamentacions que, tot i que ja inclouen requisits que 

milloren el comportament energètic de l’edifici i el fan més respectuós amb el medi ambient, encara són lluny 

del potencial d’estalvi real que tenim amb les eines d’avui en dia. En aquest aspecte la Generalitat ja ha fet un 

pas considerable però ha de ser el conjunt de la Comunitat Europea qui ha de fer un esforç per ser més 

ambiciosa en garantir el paper de professionals i usuaris a l’hora de fer servir aquestes eines, fent partícip a 

tothom en una tasca que serà llarga i costosa però els beneficis de la qual tenen un valor incalculable. 

Dit això, mirarem d’extreure una sèrie de conclusions pel que fa al cas concret de la Secció d’Institut Turó 

d’en Baldiri. En primer lloc cal remarcar el paper fonamental de l’envoltant de l’edifici, el que inclou la elecció de 

la solució constructiva, la seva execució i els materials escollits. La gran varietat actual de materials amb un 

impacte ambiental reduït ja sigui durant el seu procés de fabricació com en la seva vida útil fan difícil d’entendre 

com el nostre edifici pot tenir un comportament tèrmic tant ineficaç. Les transmitàncies dels elements de façana 

estan bastant per sota dels límits exigits pel CTE i la fusteria de l’edifici no és l’adequada tenint en compte que els 

marcs metàl·lics de gruix tan reduït en una població tan propera al mar són objecte d’oxidació i defectes 

provocats per inclemències meteorològiques. Avui en dia ja disposem de fusteria de PVC o d’altres materials 

molt més resistents enfront aquestes inclemències i amb un comportament tèrmic (sobretot pel que fa a 

l’aïllament) molt superior a les opcions tradicionals. El mateix passa amb l’aïllament general de la façana; 

coneixent l’ampli ventall de solucions per a un correcte aïllament els forats de façana o dels punts crítics de 

l’edifici resulta inversemblant constatar la gran quantitat de ponts tèrmics amb els que compta l’edifici tenint en 

compte que el certificat final d’obra data de l’any 2010. Aquests defectes, que venen de la fase de projecte i 

disseny, tenen un impacte negatiu molt apreciable pel que fa al consum de calefacció durant l’hivern i provoquen 

una demanda excessiva del sistema, reduint en primera instància i de forma considerable el comportament 

energètic eficient del centre escolar. D’aquesta manera remarquem que l’envoltant de l’edifici té un paper 

cabdal en el comportament energètic d’un edifici i que la solució constructiva escollida s’ha d’adequar a la 

climatologia de la zona i a les inclemències meteorològiques pròpies de cada localitat. 

En segon lloc cal remarcar el paper també fonamental de les instal·lacions i els sistemes dels quals es 

composa l’edifici. Seguint sobre el tema anterior, el sistema de calefacció està sobre dimensionat tenint en 

compte la gran quantitat d’unitats terminals. Com a observador sembla que els redactors del projecte sabessin 

que l’edifici no tindria un comportament tèrmic adequat per culpa de l’envoltant i haguessin de compensar-ho 

amb un sistema de calefacció molt potent, fins al punt que supera de llarg la potència utilitzada en altres edificis 

amb un 40 % més de superfície calefactada o fins i tot major. De la mateixa manera, recordem que al tercer pis ni 

tan sols es podia regular l’actuació de la calefacció ja que durant l’execució es van oblidar de col·locar les 

electrovàlvules que regulen el pas de l’aigua freda i calenta per a assolir la temperatura adequada. Tampoc 

existeix un sistema per regular cada aula de manera independent, raó per la qual cada subdivisió de planta 

(circuit nord i sud) es regeix per les necessitats de l’aula on hi hagi col·locada la sonda, que com hem vist en 

alguns casos està situada de manera nefasta i no es correspon amb les necessitats reals de cadascuna de les 

altres estàncies de la zona. Si ens traslladem cap al sistema d’il·luminació la cosa tampoc millora. La gran majoria 

del consum elèctric de l’edifici es deu a la il·luminació la qual també està sobre dimensionada en punts de l’edifici 

on l’aprofitament de llum natural faria pràcticament innecessari l’ús de la il·luminació artificial (tenint en compte 

un sistema de protecció solar que funcioni). A més d’això els interruptors de cada estància combinen la seva 

actuació en totes les fileres de llumeneres de dita estància de manera que si tenim tres fileres de llums, cada 

interruptor encén alternament una tercera part de les llums de cada filera, una sectorització nefasta de les 

llumeneres que fa que l’usuari en faci un ús inadequat tal i com comentarem més endavant. Finalment comentar 

el cas de l’energia solar tèrmica, un sistema instal·lat des de la construcció de l’edifici i que mai ha estat utilitzat 

ja que contenia defectes en la part de control i regulació del mateix. A més les necessitats d’ACS del centre eren 

tan reduïdes que sortia més car encendre la caldera de producció d’ACS que no pas el consum d’aigua calenta 

que en feien els alumnes, de manera que s’ha optat perquè els estudiants no es dutxin, que és una solució 

inacceptable tenint en compte que la gent sua quan fa educació física i és important garantir unes condicions 

higièniques bàsiques com aquesta a les aules. Així doncs les instal·lacions i els sistemes de l’edifici s’han de 

projectar tenint en compte una zonificació adequada i una previsió de consum segons l’activitat duta a terme. 

Finalment el tercer i últim paràmetre més important pel que fa a la eficiència energètica de l’edifici és el 

comportament i l’ús que en fa del mateix el propi usuari. Les condicions de confort derivades d’estudis i de la 

pròpia opinió dels residents de l’edifici han fet palès la millora del comportament dels mateixos si es vol garantir 

una reducció del consum energètic. Moltes vegades l’usuari encén totes les llumeneres d’una aula ja sigui pel 

defecte de projecte abans mencionat o, sobretot, perquè no és conscient de l’impacte que el seu ús inadequat i 

el del conjunt dels altres usuaris té sobre el consum real. Sabent els horaris d’ocupació de cada estància i el 

nombre de persones que hi ha a la mateixa s’observa un comportament nociu pel que fa al consum dels recursos 

energètics dels quals disposa l’edifici. D’aquesta manera queda demostrat que fins i tot l’edifici amb les millors 

instal·lacions i els millors sistemes constructius pot tenir un comportament ineficient si no es dota l’usuari d’unes 

pautes d’ús eficients i es consciencia sobre la importància del paper conjunt que han de tenir tots els agents 

partícips en la edificació per garantir l’èxit de la eficiència energètica.  
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fàcilment alguns dels defectes principals que s’han detallat durant tot el projecte. 

Tot i que va ser la Montserrat Bosch la que va proposar-me de participar en aquest projecte, agraeixo al 
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poden estar preparats per al món laboral. 

Finalment, l’agraïment més profund i sentit va dirigit a la meva família i amics, sense els quals no hagués 

pogut realitzar mai afrontar aquest repte. La seva paciència, recolzament i ajuda en els moments difícils ha estat 

la empenta necessària per a treballar dia rere dia mantenint la il·lusió com si fos el primer dia. 



ANNEX 1.  Diagnosi de consums d’equipaments públics S.I. Turó d’en 
Baldiri. Projecte EiEE. 



DIAGNOSI DE CONSUMS D'EQUIPAMENTS PÚBLICS

DATA DE LA DIAGNOSI:

EQUIPAMENT: S.I. Turó d'en Baldiri

POBLACIÓ: Teià, Maresme

1 Dades generals

2 Dades geogràfiques i climàtiques

3 Dades d'ús

4 Dades constructives

5 Confort i percepció de confort

6 ACS

7 Calderes  i sistema regulació

8 Sistemes calefacció

9 Refrigeradors i regulació

10 Climatització i refrigeració

11 Altres aparells força

Annex Calendari tipus

Annex Setmana tipus

Annex Llista locals



Dades generals

Equipament: S.I. Turó d'en Baldiri

Adreça: C/Charles Darwin nº 19

CP: 08329

Municipi: Teià

Comarca: Maresme

Posició Gmaps:

Telèfon: 93 540 78 44

a/e: 08061117@xtec.cat

web: www.xtec.cat/sesteia

Mòbil:

Director/a: Àngela Sánchez i Juny

Mòbil:

Interlocutor servei: Xavier Rodríguez

Mòbil:

Secretaria: Jaume Solsona

Interlocutors entorn:

Nom i congnom: Julio Fresneda

Càrrec: Operari

Ens: FCC (Ministeri de Foment)

Mòbil:

Telèfon: 628 27 73 15

a/e:

Nom i congnom: Iván Ibáñez

Càrrec: Encarregat de manteniment

Ens: FCC (Ministeri de Foment)

Mòbil:

Telèfon: 671 63 45 94

a/e: ivan.ibanez.garre@fcc.es

És important saber  també si 
el centre participa en cap 
altre programa d'estalvi 
energètic o de sostenibilitat 
o, en general, quines accions 
més enllà de l'actiivitat 
ordinària s'hi duen a terme. 
Indiqueu-ho a notes i 
senyaleu els interlocutors. 
 

Els interlocutors són tècnics i 
responsables municipals, de 
serveis territorials, etc. 
involucrats en la gestió del 
centre. 
 

mailto:08061117@xtec.cat
http://www.xtec.cat/sesteia
mailto:ivan.ibanez.garre@fcc.es


Nom i congnom:

Càrrec:

Ens:

Mòbil:

Telèfon:

a/e:

Notes:

Torna



Dades geogràfiques i climàtiques

Coordenades UTM: 31T

Coordenada x: [eastern] 444111

Coordenada y: [northern] 4594571

Dades meteorològiques:

Origen de dades metereològiques: 

L'equipament està monitoritzat: Sí

Alternatives:

Estació XEMA de Estació Automàtica de Vilassar de Mar

referència [selecció] http://www.meteo.cat/xema/AppJava/TaulaEMAs.do

Centre adscrit

al projecte EiEE

més proper.

Notes:

Torna

El centre disposa d'una estació 

meteorològica que rentrasment 

informació sobre la temperatura i la 

humitat de la localització de l'institut.

Per a l'anàlisi energètica cal 
disposar de dades climàtiques 
i, en aquest sentit, cal 
consignar la procedència 
d'aquestes dades i identificar 
potencials  fonts d'informació 
sobre aquest aspecte. 
Si l'equipament està 
monitoritzat, indiqueu com 
accedir a les dades, en 
particular, les ambientals. 

http://www.meteo.cat/xema/AppJava/TaulaEMAs.do


Dades d'ús

Ús principal de l'edifici: Docent

Núm.

Activitat Ens o equip responsable Nre. Persones Localització Franja horària Calendari

1

Aules docents Personal de l'escola
189 alumnes

23 professors
Totes les plantes

8:00 a 13:30, 15:00 a 17:00 dilluns i dimarts

8:00 a 13:30 dimecres i divendres

8:00 a 14:30 dijous 1

2

Gimnàs Personal de l'escola 189 alumnes Planta 0

8:00 a 13:30, 15:00 a 17:00 dilluns i dimarts

8:00 a 13:30 dimecres i divendres

8:00 a 14:30 dijous 2

3

Vestidors Personal de l'escola 189 alumnes Planta 0

8:00 a 13:30, 15:00 a 17:00 dilluns i dimarts

8:00 a 13:30 dimecres i divendres

8:00 a 14:30 dijous 3

4

Lavabos Personal de l'escola 189 alumnes Totes les plantes

8:00 a 13:30, 15:00 a 17:00 dilluns i dimarts

8:00 a 13:30 dimecres i divendres

8:00 a 14:30 dijous 4

5

Sales de professorat Personal de l'escola 23 professors Planta 2

8:00 a 13:30, 15:00 a 17:00 dilluns i dimarts

8:00 a 13:30 dimecres i divendres

8:00 a 14:30 dijous 5

6

Despatxos Personal de l'escola 23 professors Planta 2

8:00 a 13:30, 15:00 a 17:00 dilluns i dimarts

8:00 a 13:30 dimecres i divendres

8:00 a 14:30 dijous 6

7

Consergeria Personal de l'escola
2 conserges i 1 

administratiu
Planta 2

8:00 a 13:30, 15:00 a 17:00 dilluns i dimarts

8:00 a 13:30 dimecres i divendres

8:00 a 14:30 dijous 7

8

Cuina Servei de càtering extern Serveix extern Planta 1

12:00 a 15:00 dilluns i dimarts 8

9

Menjador Servei de càtering extern Variable Planta 1

13:30 a 15:00 dilluns i dimarts 9

10

Locals d'instal·lacions
Personal de l'escola i 

tècnics especialitzats

2 tècnics especialitzats i 

2 conserges
Planta 0

Variable (només per manteniment i inspeccions) 10

Setmana tipus:

Hores d'engegada i aturada d'instal·lacions:

Arranc (hora) Aturada (hora)

Hi ha programadors horaris de calefacció? Sí 7:00 12:00/ 13:00/ 16:00

Hi ha programadors horaris de refrigeració? No / /

Notes:

És important consignar amb el màxim nivell de detall els horaris d'ús i ocupacions vinculades a les diferents 
dependències de l'edifici. 
 
Així mateix, és important identificar els col·lectius implicats en els diferents usos i activitats per tal de poder 
sensibilitzar-los i implicar-los en la millora de les pautes de consum.  

L'hora de tancament de la calefacció va en funció de l'horari escolar. Els dies en què els alumnes no es 
queden a dinar la calefacció es tanca poc abans de que marxin, de manera que els radiadors van disminuint 



Torna

L'hora de tancament de la calefacció va en funció de l'horari escolar. Els dies en què els alumnes no es 
queden a dinar la calefacció es tanca poc abans de que marxin, de manera que els radiadors van disminuint 
la seva potència progressivament. Passa el mateix els dies que es queden a dinar, ja que llavors es tanca poc 
abans que marxin, que ho fan a les 17 hores. 



Dades constructives

Dades generals:

Situació: Aïllada

Any de construcció: 24 juliol 2006

Es disposa de projecte i plànols: SI

Ubicació projectes i plànols: Departament d'Infraestructures

Classificació energètica: /

Data darrera certificació energètica: /

Superfícies:

m² m²

Superfícies construïda: 3338 Superfície útil: 2837

Plantes m² construït m²

sota rasant: / / Superfície parcel·la: 12000

Plantes m² construït m²

sobre rasant: 4 3338 Superfície enjardinada: /

m² construït

PB 984

P1 1115

P2 814

P3 425

P4

P5

Superfície m² construït Superfície m² construït

calefactada: 2601 refrigerada: /

m² construït m² construït

P-1 / P-1 /

PB 757 PB /

P1 857 P1 /

P2 634 P2 /

P3 335 P3 /

P4 P4

P5 P5

Tancaments exteriors:

Es detecten?:

Ponts tèrmics Infiltracions

Façanes Orientació Solució constructiva (*) m² [unitats] [m]

[Cal consignar la numeració dels elements constructius (1,2,3…) sobre 

plànol o croquis]



1

Sud-Oest

Fàbrica de maó calat de 29x14x10 cm, col.locat 

amb morter mixt de ciment. Paret interior de 

façana de 7,5 cm de gruxi, a base de paredó de 

totxana de 29x14x7,5 cm. Cambra d'aire amb 

aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè 

expandit, tipus IV, de 40 mm de gruix i densitat 

nominal de 20 kg/m3. Arrebossat exterior amb 

monocapa impermeabilitzant de morter de ciment 

i additius amb ganulat seleccionat, de 15 mm de 

gruix. 

1123,32

2 Nord-Est " 473,97

3 Nord-Oest " 290,61

… Sud-Est " 158,25

[unitats] [m]

Finestres Orientació Solució constructiva (*) m²

1

Sud-Oest

Perfils d'alumini extrussionat segons norma UNE 

38,337 amb aleació 6063-T5 i acabat anoditzat 

color plata mate de gruix entre 50 i 120 micres. 

Vidre doble amb cambra d'aire 3+3 amb butiral 

interior 4+4 mm.

273,78

2

Nord-Est

Perfils d'alumini extrussionat segons norma UNE 

38,337 amb aleació 6063-T5 i acabat anoditzat 

color plata mate de gruix entre 50 i 120 micres. 

Vidre doble amb cambra d'aire 3+3 amb butiral 

interior 6+4 mm.

113,94

3

Nord-Oest

Perfils d'alumini extrussionat segons norma UNE 

38,337 amb aleació 6063-T5 i acabat anoditzat 

color plata mate de gruix entre 50 i 120 micres. 

Vidre de seguretat doble amb làmina de butiral 

interior 6+4 mm.

121,23

…

Sud-Est

Perfils d'alumini extrussionat segons norma UNE 

38,337 amb aleació 6063-T5 i acabat anoditzat 

color plata mate de gruix entre 50 i 120 micres. 

Vidre doble amb cambra d'aire 3+3 amb butiral 

interior 4+4 mm.

44,31

[unitats] [m]

Portes Orientació Solució constructiva (*) m²

1

Sud-Oest

Portes de pas de fulles abatibles de fusta pintada, 

aspecte de les cares llis, formació amb tos taulers 

de fibres de fusta i resines de densitat mitjana, DM 

de 9mm. De gruix col·locats, un per cada banda, 

sobre estructura interior de fusta, per a un gruix 

total de 4cm. i cantells protegits amb llistó de 

40x10 mm. de secció. En general, dimensions de la 

fulla de 210x80x4 cm., acondicionament interior i 

exterior amb maneta. Les portes amb dos fulles 

portaran passadors per fixació de la fulla que no 

porta tanca. Les portes de les aules d'informàtica, 

del magantzem de les aules de tecnologia, de 

l'arxiu de secretaria i dels locals d'instal·lacions són 

metàl·liques, marc i fulla, amb clau.

2 Nord-Est "

3 Nord-Oest "

… Sud-Est "

[unitats] [m]

i característiques (potència calorífica, cabal aire) Total

(*) Indicar millor alternativa per reduir infiltracions

(*) Indicar si hi ha cortina d'aire calent en algun accés

(*) Indicar factibilitat i facilitat de procedir a aïllament



Indicar alternatives per a reduir infiltracions

Ponts tèrmics Infiltracions

Cobertes Orientació Solució constructiva (*) m² [unitats] [m]

1

Sud-Oest

Coberta invertida formada per làmina de polietilè 

de 0,5 mm com a barrera de vapor, formigó 

cel.lular, capa de protecció de morter de 2 cm, 

impermeabilització a base de làmina de tela 

asfàltica, làmina separadora geotèxtil, aïllament a 

base de poliestirè extruÏt de 40 mm, làminta 

separadora i acabat amb protecció de palet de 

riera, amb un gruix mínim de 8 cm.

2 Nord-Est "

3 Nord-Oest "

… Sud-Est "

[unitats] [m]

Total

Proteccions solars: Orientació Tipus de protecció existent m² Protecció alternativa òptima

1

Sud-Oest

Protecció solar fixa mitjançant làmel·les giratòries 

d'alumini de Gradhermètic, aplada de 15 mm. De 

pala, col·locades per l'exterior, en el pla de la 

façana sobre estructura de suport d'hacer 

galvanitzat a base de tubs quadrats de 100x100x5 

mm. I tub de 100x50x5 mm., subjectada als forjats 

mitjançant passamans de 250x250x10 mm. A la 

finestra correguda de la 3ª planta s'han col·locat 

vinils de protecció solar per la cara interior del 

vidre.

380,25

2
Nord-Est

Cortines de teixit opac gris, ignífugues M1, amb 

sistema d'accionament per cordill i guiatge amb 

guia d'alumini.
101,16

3

Nord-Oest

Protecció solar fixa mitjançant làmel·les giratòries 

d'alumini de Gradhermètic, aplada de 15 mm. De 

pala, col·locades per l'exterior, en el pla de la 

façana sobre estructura de suport d'hacer 

galvanitzat a base de tubs quadrats de 100x100x5 

mm. I tub de 100x50x5 mm., subjectada als forjats 

mitjançant passamans de 250x250x10 mm. Al local 

del gimnàs s'ha col·locat un sistema 

d'enfosquiment mitjançant cortines de foscurit, 

col·locades en tota la superfície de les finestres, 

amb accionament des del terra.

44,25

…

Sud-Est

En aquesta façana, que és la que conté l'entrada 

principal, només hi ha la porta d'accés, que està 

protegida del sol mitjançant un porxo de gran 

altura que també serveix per a protegir la porta 

enfront la pluja.

/

Fronteres espais climatitzats:

Solucio constructiva m²

1

2

3

(*) Indicar factibilitat i facilitat de procedir a aïllament

1482,21

[Cal indicar sobre plànol el perímetre dels locals calefactats/climatitzats

i identificar les solucions constructives de les fronteres]

Finestres i obertures amb orientació S, E i O.



…

Croquis:

Notes:

Torna

Hi ha massa poc espai per definir la solució constructiva de les diferents façanes de 
l'edifici. És impossible definir la pell d'un edifici amb tantes capes amb una sola frase. 
Pel que fa als ponts tèrmics, és difícil saber si existeix un pont tèrmic  si no se sap si el 
que està al projecte és el que realment s'ha executat per a realitzar el càlcul de les 
transmitàncies de les diferents capes. Per això optarem per una càmara termogràfica 
per mirar de detectar més concretament la situació de ponts tèrmics i infiltracions i, 
almenys, senyalar en plànol tots els llocs susceptibles  de tenir aquests defectes 
constructius. Pel que fa a les fronteres amb els espais climatitzats, també seria 
necessari adjuntar un plànol indicant la dimensió de la frontera i de què està feta per 
donar la màxima informació possible sobre la divisió entre aquests dos espais. 

[Es recomana recollir cada incidència (pont tèrmic o infiltració) en croquis individual] 
 



Confort i percepció de confort

Designació / ús
Si n'hi ha més d'una insertar files per a les activitats secundàries, en cas que resultin significatives.

Ocupació Nombre de persones implicades en l'activitat.

Franja horària Hores de realització de l'activitat.

Percepció confort Marcar si hi ha queixes per part dels usuaris.

Tmín Temperatura mínima enregistrada al local.

Convindrà indicar si s'assoleix en la franja horària de condicionament.

Tmàx Idem màxima.

Convindrà indicar si s'assoleix en la franja horària de condicionament.

Tocupació Temperatura mitjana durant el període d'ocupació del local.

Renovació aire Nombre real de renovacions d'aire (en renovacions/h i m³/h).

Comentaris Indicar sistema de renovació d'aire.

Franja h. condicionament La franja horària de servei de la instal·lació és el període en que funciona.

Il·luminació Nivell d'il·luminació.

Comentaris Indicar sistema d'enllumenat, existència de cèl·lules de control, etc.

Franja h. condicionament La franja horària de servei de la instal·lació és el període en que funciona.

Notes:

Torna

Activitat a la que es dedica la sala. 

Proposem de fer una enquesta personalitzada per tal de que tant alumnes com professors siguin 
capaços de definir les estancies més comfortables de l'institut i aquelles que presenten problemes 
de comfort. Pel que fa a l'IES Turó d'en Baldiri el professorat ha dit que no hi ha cap problema en 
passar-la a tots els usuaris de l'escola, tot i que ja tenim algunes aules conflictives (aula de 
tecnologia, on hi passen (sense aïllar) les tuberies de calefacció i la calor en una zona de l'aula és 
enorme) o algunes estancies on ja s'han pogut detectar problemes amb la primera visita 
(infiltracions en la cristallera de la façana principal, inexistència de ventilació o extracció general per 
a una correcta circulació de l'aire a tot l'edifici, etc). Tot i així és possible que les enquestes 
utilitzades a la UPC siguin de molta utilitat ja que són molt concretes i concises pel que fa als 

Sobre la llista de locals, per tots ells o seleccionant locals significatius (per exposició a condicions exteriors 
extremes, per ubicació quant a distància a generadors de calor o fred, per percepció de disconfort, etc.) cal 
indicar per a temporada de refrigeració o calefacció les dades que es demanen en cada columna. 
 
La descripció d'aquestes dades es recull seguidament per a cadascun dels registres. 
 
Qüestions  genèriques -durada de les temporades de climatització o d'altres rellevants- es recolliran al 
requadre de Notes.  
 
Cal haver consignat la correspondència de la numeració de cada local sobre plànol. 



Consum ACS

Producció:

sí/unitats servei

Caldera

Producció exclusiva: No

Producció conjunta altres serveis: Si Serveis conjunts:

Producció instantània: No

Acumulació: Si Volum acumulació: (l)

Combustible: Consum anual: (m³)

Altres unitats de producció sí/unitats servei

Panells solars: Si m²:

Termos elèctrics: Si kW:

Consum:

Locals

Vestuari 1 (m³)

Vestuari 2 (m³)

Cuina (m³)

Total: (m³)

Temperatures de distribució:

Generació: 60 - 80 (ºC)

Punt mig: 40 (ºC)

Punt més allunyat: 30 (ºC)

Notes:

Torna

0,25

Núm. aixetes ACS

7

7

8

Consum mensual mitjà

/

/

0,25

Panells solars tèrmics

2.000

9,37Gas natural

20

29

La instal·lació d'energia solar no funciona. Des del primer dia van haver-hi avaries que van impedir el seu correcte 
funcionament i, donat que la seva encesa i funcionament implicava un consum molt alt d'electricitat l'escola ha 
decidit prescindir del seu ús . La instal·lació consumia molt en relació al poc ús que en feien els alumnes 
(principalment les dutxes), raó per la qual ja no hi ha consum d'ACS. La caldera que es dedicava a tal ús només 
s'encén per  a la calefacció del gimnàs i dels vestidors, ja que aquest circuit de calefacció depèn d'aquesta caldera. 
Per tant hi ha uns dipòsits acumuladors (ambdós de 1.000 litres) que no s'utilitzen i que s'han hagut de buidar per 
prevenir casos de legionela i d'altres derivats de l'estanqueïtat de l'aigua. També cal dir que l'accessibilitat al local 
d'acumulació és gairebé impossible i, en cas de fer reparacions o procedir a la seva retirada donat el nul, seria 
realment complicat poder accedir-hi, mentre que la sala de comptadors i del quadre general de l'edifici és molt 
més gran i està molt desaprofitada ja que no hi ha rés més que aquests elements, els quals estan embeguts dins 



Calderes

Caldera:

Unitat 1 2 3

Servei al que es dedica:

Any instal·lació:

Funcionament h/any:

Període funcionament:

Interval servei diari:

Pauta servei setmanal:

Tipus de caldera:

Marca: 

Model:

Potència (kW)

Aspectes

generals

Temperatura impulsió (ºC)

Temperatura retorn (ºC)

Temperatura fums (ºC)

Opacitat fums (Bacharach):

Composició fums %:

Rendiment combustió:

Disposa bomba anticond.

Disposa xemeneia indep.

Disposa recuperador calor

Disposa de pirostat

Cremador

Marca:

Model:

Any instal·lació:

Tipus funcionament:

Arrancades per hora:

81 E-BT
DUDPLEX EVO 

330

319,3

134

Segons classe 

al gimnàs

Segons classe 

al gimnàs

07:00 - 12:00 / 

13:00

ACS + 

calefacció 

Calefacció 

centralitzada

2010 2010

ADISA ADISA

Lectiu escolar Lectiu escolar

250 850

89,5

Baixa 

temperatura

Baixa 

temperatura

Horari escolar

8,88 m3/h 30,28 m3/h

No No

Si Si

No No

Si Si

ADISA ADISA

81 E-BT
DUPLEX EVO 

330

2010 2010

Atmosfèric 

(Aire - Gas)

Atmosfèric 

(Aire - Gas)

Segons classe 

al gimnàs

07:00 - 12:00 / 

13:00

Gas Natural Gas Natural



Combustible:

Comptador combustible:

Nombre d'avaries

[temporada servei]

Esquema instal·lació:

Enllaçar arxiu CAD/PDF amb esquema.

[indicar sobre plànol/croquis auxiliar posició sensors de control]

Definició del sistema de control:

Regulació:

Marca:

Model:

Any instal·lació:

Descripció funcionament:

Circuits de calefacció:

Circuit 1 2 3 4 5

Sector al que serveix:

Nombre bombes primari

Potències (kW)

Cabal servei (m³/h)

Pressió (bar)

Nombre bombes secundari

Potències (kW)

Cabal servei (m³/h)

Pressió (bar)

Notes:

0,39

2/5

1 (Impulsió de 

cada circuit)

1 (Impulsió de 

cada circuit)

0,33

2/5

1 (Impulsió de 

cada circuit)

0,39

2/5

1 (Impulsió de 

cada circuit)

0,195

1/3

1 (Impulsió de 

cada circuit)

0,39

2/5

6/10 6/10 6/10 6/10 6/10

1 (La del circuit 

1 )

1 (Circuits 2, 3, 

4 i 5)

1 (Circuits 2, 3, 

4 i 5)

1 (Circuits 2, 3, 

4 i 5)

1 (Circuits 2, 3, 4 

i 5)

0,39 0,5 " " "

Gimnàs
Planta 0 + 

menjador
Planta 1 Planta 2 Planta 3

SEDICAL

MCR 50

2012

Es tracta d'un sistema monitoritzat i programat que està destinat a regular la 

temperatura d'impulsió i, per tant, l'actuació de les electrovàlvules que 

controlen el pas de l'aigua calenta o freda (en funció de la temperatura de 

l'estancia i d'una sonda exterior independent) de les canonades del sistema de 

calefacció. D'aquesta manera es regula la temperatura del sistema en relació a 

les temperatures interior i exterior de l'edifici i així mirar de controlar els circuits 

de calefacció i adequar-los a les necessitats d'ús de cadascun dels locals que 

conforma l'institut.

Gas Natural Gas Natural

Hi ha molts indicadors als quals no podem tenir accés a no ser que l'empresa instal·ladora o l'encarregat de 
fer les inspeccions ens ho proporcioni. Aspectes com la opacitat o la composició dels fums, és impossible que 
les sapiguem a no ser que la persona que ho va instal·lar o en fa les inspeccions ens ajudi mitjançant un 
instrumental adequat. Pel que fa a les temperatures d'impulsió i retorn, no hi ha cap termòmetre o 
termohigròmetre que ens indiqui a quina temperatura surt o entra l'aigua a la caldera, de manera que 
tampoc podem indicar aquest paràmetre a no ser que s'instalin aquest dispositius a les tuberies o que ho 
realitzem nosaltres mateixos però amb un instrumental adequat i de qualitat. El mateix passa amb els 



tampoc podem indicar aquest paràmetre a no ser que s'instalin aquest dispositius a les tuberies o que ho 
realitzem nosaltres mateixos però amb un instrumental adequat i de qualitat. El mateix passa amb els 
diferents circuits de calefacció, podem deduir alguns paràmetres com la pressió o el cabal de servei però no 
amb exactitud a no ser que tinguem els aparells adequats per a la seva correcta mesura. 



Sistemes de calefacció i regulació

Esquema instal·lació: [si el sistema de calefacció es basa en calderes, s'hauran consignat les dades al capítol anterior]

Enllaçar arxiu CAD/PDF amb esquema.

[indicar sobre plànol/croquis auxiliar posició sensors de control]

Definició sistema de control: [si el sistema de calefacció es basa en calderes, s'hauran consignat les dades al capítol anterior]

Regulació:

Marca:

Model:

Any instal·lació:

Descripció funcionament:

Tipus d'unitats terminals

Tipus unitat terminal Unitats Potència u. Període

Per aire Circuit [si escau]

Termoventiladors

Generadors aire calent

Climatitzadors

Condicionadors autònoms

Bomba de calor

Bateria calefactora

Per aigua Circuit [si escau]

Radiadors
X 128

2.202 Kcal/h 

/ml
170 dies/ any

Panells radiants

Terra radiant

Inductors

Fan coils

Aeroterms X 4 200 W 170 dies/any

Bomba de calor

Electricitat/altres 

Radiador elèctric X 3 800 W Variable

Estufa de gas

Terra radiant

Sostre radiant

Infrarrojos

Unitats elèctriques de suport:

Local on s'ubiquen:

Número:

Potència total:

Canonades i aïllament

S'observen trams de canonades amb aïllament defectuós:

Local on s'ubiquen:

Deficiència:

Ø canonada - a x b / longitud: mm/m

Tfluid / Tambient: [ºC]/[ºC]

Estimació energia dissipada: [kWh]

Notes:

Es tracta d'un sistema monitoritzat i programat que està destinat a regular la temperatura d'impulsió i, per tant, l'actuació 

de les electrovàlvules que controlen el pas de l'aigua calenta o freda (en funció de la temperatura de l'estancia i d'una 

sonda exterior independent) de les canonades del sistema de calefacció. D'aquesta manera es regula la temperatura del 

sistema en relació a les temperatures interior i exterior de l'edifici i així mirar de controlar els circuits de calefacció i 

adequar-los a les necessitats d'ús de cadascun dels locals que conforma l'institut.

SEDICAL

MCR 50

2012

Hi ha una gran varietat entre la pròpia documentació  del projecte de l'institut. L'esquema de la instal·lació de calefacció divergeix en 
prop de 20 radiadors respecte al que indiquen els plànols, raó per la qual haurem de procedir a inspeccionar tots els locals de 



Torna

prop de 20 radiadors respecte al que indiquen els plànols, raó per la qual haurem de procedir a inspeccionar tots els locals de 
l'institut i les diferents estàncies calefactades per treure en clar el nombre real de radiadors (ja que s'ha comprovat que realment al 
gimnàs hi han 4 aeroterms ). Pel que fa al sistema de canonades principals de la calefacicó, pràcticament tota la instal·lació està sense 
aïllar, raó per la qual, com hem dit anteriorment, l'aula de tecnologia té un petit cuarto de magatzem on la temperatura és massa 
alta. També s'han detectat problemes amb les conduccions dels radiadors, ja que les unions són prensades i no estan empotrades ni 
al terra ni a la paret, i s'han detectar múltiples fugues i molts trencaments de les unions. Això és especialment perillós donat que 
l'aigua del sistema de calefacció circula a una temperatura molt alta i en cas de fuga pot fer molt mal als usuaris de l'institut. Ademés 
també era d'esperar que els usuaris les trepitjessin  sense voler, contribuint al seu deteriorament, de manera que això és un 



Refrigeradors i sistema de regulació

Refredadores:

Unitat 1 2 3 Comentaris

Any instal·lació:

Funcionament h/any:

Període funcionament:

Interval servei diari:

Pauta servei setmanal:

Nombre de compressors:

[alternatiu, centrífug, hermètic,

Tipus de compressor: altres]

Marca: 

Model:

Potència total comp. (kW):

Sistema de condensació:

Potència frigorífica (kW)

Potència elèctrica total (kW):

Freqüència càrrega gas:

Aspectes

generals

Temperatura impulsió (ºC) [consignar data mesura]

Temperatura retorn (ºC) [consignar data mesura]

Control termostàtic bombes cond.: [s/n]

Bomba primari independent: [s/n]

Bomba condensació independent: [s/n]

Nombre d'avaries

[temporada servei] [detallar avaries]

Esquema instal·lació:

Enllaçar arxiu CAD/PDF amb esquema.

[indicar sobre plànol/croquis auxiliar posició sensors de control]

Definició del sistema de control:

Comentaris

Regulació:

Marca:

Model:

Any instal·lació:

Descripció funcionament:



Circuits de refrigeració:

Circuit 1 2 3 4 5

Sector al que serveix:

Nombre bombes primari

Potències (kW)

Cabal servei (m³/h)

Pressió (bar)

Nombre bombes secundari

Potències (kW)

Cabal servei (m³/h)

Pressió (bar)

Nombre bombes condensació

Potències (kW)

Cabal servei (m³/h)

Pressió (bar)

Notes:

Torna

[Indicar períodes de funcionament programats]



Climatització i refrigeració

Esquema instal·lació: [si el sistema de refrigeració es basa en refredadores, s'hauran consignat les dades al capítol anterior]

Enllaçar arxiu CAD/PDF amb esquema.

[indicar sobre plànol/croquis auxiliar posició sensors de control]

Definició sistema de control: [si el sistema de refrigeració es basa en refredadores, s'hauran consignat les dades al capítol anterior]

Regulació: Comentaris

Marca:

Model:

Any instal·lació:

Descripció funcionament:

Bombes de calor i refredadors autònoms

Unitat

Sector al que serveix

m²

Ocupació

Potència frigorífica (kW)

Potència calorífica (kW)

Potència elèctrica (kW)

Pressió (bar)

Any instal·lació:

Funcionament h/any:

Període funcionament:

Interval servei diari:

Pauta servei setmanal:

Marca: 

Model:

Sistema partit:

Presa aire exterior:

Tipus:

Ubicació termostat:

Tipus desgebrador:

Servei: [calefacció; climatització; ACS]

Impulsió: [directa; per conducte]

[aire/aire; aire/aigua; etc.]

[sí/no]

[ambient/retorn]

Comentaris

[sí/no]

[Indicar períodes de funcionament programats]



Resistències de suport: [sí/no]

Potència elèctrica (kW)

Climatitzadors i termoventiladors

Unitat

Sector al que serveix

m²

Ocupació

Potència bateria fred (kW)

Potència bateria calor (kW)

Potència elèctrica (kW)

Cabal aire impulsió (m3/h)

Cabal aire ventilació (m3/h)

Cabal aire retorn (m3/h)

Any instal·lació:

Funcionament h/any:

Període funcionament:

Interval servei diari:

Pauta servei setmanal:

Marca: 

Model:

Free-cooling:

Humidificador:

Recuperador entàlpic:

Comporta aire ext. motor.:

Resistències de suport: [sí/no]

Potència elèctrica (kW)

Ventiladors aportació i extractors

Unitat

Servei:

Sector al que serveix

m²

Ocupació

Potència elèctrica (kW)

Comentaris

[sí/no]

[sí/no]

[sí/no]

[sí/no]

Cuina

Comentaris

Extracció laboratori Extracció banys Extracció cuina

Banys de tot l'edifici

[aportació/extracció]

0,014 / 0,025

Aula de laboratori

Alumnes i professorat



Cabal aire (m3/h)

Any instal·lació:

Funcionament h/any:

Període funcionament:

Interval servei diari:

Pauta servei setmanal:

Tipus ventilador:

Marca: 

Model:

Comporta motoritzada: [sí/

Regulació: [sí/

Fan coils

Unitat

Sector al que serveix

m²

Ocupació

Potència elèctrica (kW)

Potència bateria (kW)

Cabal aire (m3/h)

Any instal·lació:

Funcionament h/any:

Període funcionament:

Interval servei diari:

Pauta servei setmanal:

Marca: 

Model:

Instal·lació:

Regulació:

Avaries

Equip Component Comentaris

Nombre d'avaries

[temporada servei] [detallar avaries]

Canonades i aïllament

S'observen trams de canonades amb aïllament defectuós:

Local on s'ubiquen:

Deficiència:

Ø canonada - a x b / longitud:

Comentaris

[sí/no][descriure breument]

[sostre; terra; consola]

90 / 300

2010

Sempre

Lectiu

Sempre

Sempre

Axial per a banys

Novovent

A 100T / A 150 T

No

No



Tfluid / Tambient: [ºC]/[ºC]

Estimació energia dissipada: [kWh]

Notes:

Torna

L'única ventilació mecànica  de l'edifici és la que hi ha als banys, on hi ha uns extractors que eviten la persistència de les olors que 
pugui haver-hi als mateixos.  Per la resta no hi ha cap mena de circulació creuada de l'aire, de manera que durant l'estiu la tem 
peratura interior de l'edifici (segons els usuaris) arriba a límits crítics, raó per la qual el professorat i l'alumnat ha d'obrir finestres i 
portes per garantir una mínima circulació d'aire. A més la protecció solar és molt defectuosa; en primer lloc, les lames de la façana 
principal (i les de la façana lateral, la nord-oest) no poden regular-se ja que estan massa luny i no són accessibles, raó per la qual 
s'estan deteriorant molt ja que tampoc se'n pot fer cap tipus de manteniment.  Amb això, no poden adaptar-se a la incidència solar 
de cada època de l'any i aixó les fa bastant inútils. En segon lloc, a la façana principal hi ha una cristallera al tercer pis que està 
protegida amb filmines que van colocarse a mode de protecció solar però que, òbviament, no haurien d'haver estat una solució 
definitiva, i que ara per ara també estan molt deteriorades. Aquests aspectes també són dels més importants a resoldre per tal de 



Aparells i equips consumidors

Aparell elèctric Ubicació P. unitat (kW) Nombre P. simultània (kW) Horari servei Stand by (kW) Comentaris

Rentavaixelles Cuina 10,2 1
15:00 a 16:00 els 

dilluns i dimarts

Extractor de cuina Cuina 0,74 6 Sempre

Extractor de bany Banys 0,195 10 Sempre

Extractor laboratori Laboratori 0,37 5 Sempre

Rack informàtica 1 Aula d'informàtica 2,4 3 Sempre

Rack informàtica 2 Aula d'informàtica 1,5 2 Sempre

Nevera Cuina 3,11 1 Sempre

La nevera s'hauria 

d'apagar quan no se'n 

fa ús

Motor ascensor Sala de màquines 7,5 1 Sempre

Màquina cafè
Cuina / Sala de 

professors
2,6 2 Sempre

Central det. Inc. Local d'instal·lacions 0,2 1 Sempre

Motor aerotermos Gimnàs 2 4
Segons classe de 

gimnasia

Central gas Local de calderes 0,2 3 Sempre

Motor bombes cal. Local de calderes 3,7 10 Sempre

Congelador Cuina 0,3 1 Sempre

El congelador s'hauria 

d'apagar quan no se'n 

fa ús

Projectors Aules 0,4 18
Segons criteri del 

professorat

Forn Cuina 0,4 1
12:00 a 15:00 els 

dilluns i dimarts

Aparell gas Ubicació P. unitat (kW) Nombre P. simultània (kW) Horari servei Stand by (kW) Comentaris

Escalfador instantani Cuina 0,029 1
Segons criteri de 

personal de cuina
No

Notes:

Torna



Activitat G F Mç Ab Mg J Jl Ag St Oc Nv

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Ds

OCUPAT

BUIT

Torna



Dilluns Dimarts Dimecres

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

3:30

4:00

4:30

5:00

5:30



Dijous Divendres Dissabte Diumenge



CLASSE

ENCESA

EQUIPS

PATI

DINAR

NETEJA

Torna



Torna

Local Temporada Designació/ús Ocupació Franja horària

1 Aules 70%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts

8:00 a 14:30 dijous

8:00 a 13:30 dimecres, divendres

2 Biblioteca 10%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts

8:00 a 14:30 dimecres, dijous, 

divendres

3 Gimnàs 25%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts

8:00 a 14:30 dijous

8:00 a 13:30 dimecres, divendres

4 Informàtica 25%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts

8:00 a 14:30 dijous

8:00 a 13:30 dimecres, divendres

5 Laboratori 50%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts

8:00 a 14:30 dijous

8:00 a 13:30 dimecres, divendres

6 Administració 100%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts, 

dimecres

8:00 a 14:30 dijous, divendres

7 Sala professors 100%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts, 

dimecres

8:00 a 14:30 dijous, divendres

8 Departaments 50%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts, 

dimecres

8:00 a 14:30 dijous, divendres

9 AMPA 10%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts, 

dimecres

8:00 a 14:30 dijous, divendres

10 Menjador 100%

13:30 a 15:00 dilluns, dimarts, 

dimecres

11 Aules reforç 50%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts

8:00 a 14:30 dijous

8:00 a 13:30 dimecres, divendres



12 Aula tecnologia 30%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts

8:00 a 14:30 dijous

8:00 a 13:30 dimecres, divendres

13

Aula música i 

plàstica 50%

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts

8:00 a 14:30 dijous

8:00 a 13:30 dimecres, divendres

2

14 Passadissos Variable

8:00 a 17:00 dilluns, dimarts, 

dimecres

8:00 a 14:30 dijous, divendres



Percepció confort T mín T màx T ocupació Renovació aire Comentaris

Sobreescalfament a 

l'estiu 17,2 28,5 22

No hi ha cap 

sistema

Normal

No hi ha cap 

sistema

No utilitzen la calefacció

16,6

Xemeneies per 

ventilació natural

Normal

No hi ha cap 

sistema

Normal 22,6

Tuberia sense 

extracció 

mecànica

Normal 23,5

No hi ha cap 

sistema

Normal

No hi ha cap 

sistema

Normal

No hi ha cap 

sistema

Normal

No hi ha cap 

sistema

Normal 19,2

No hi ha cap 

sistema

Normal

No hi ha cap 

sistema



Fred a l'hivern

No hi ha cap 

sistema

Normal

No hi ha cap 

sistema

Normal 20,3 23,7

No hi ha cap 

sistema



Franja horària condicionament Il·luminació Comentaris

Fluorescents T8

Poca llum en les taules 

més allunyades de les 

finestres

Fluorescents T8

Poca llum en les taules 

més allunyades de les 

finestres

Focus 

d'halogenurs 

metàl.lics

Fluorescents T8

Poca llum en les taules 

més allunyades de les 

finestres

Fluorescents T8

Poca llum en les taules 

més allunyades de les 

finestres

Fluorescents T8

Fluorescents T8

Fluorescents T8

Fluorescents T8

Fluorescents T8

Fluorescents T8

Poca llum en les taules 

més allunyades de les 

finestres



Fluorescents T8

Poca llum en les taules 

més allunyades de les 

finestres

Fluorescents T8

Poca llum en les taules 

més allunyades de les 

finestres

Fluorescents T8



ANNEX 2.  Catàleg d'actuacions S.I. Turó d'en Baldiri. Projecte EiEE. 



UPC

1 Modificació de les consignes de calefacció

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Calefacció

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Modificar les consignes de calefacció. Aquesta millora 

consistirà en crear unes consignes per al correcte ús del 

sistema de calefacció, entre els quals es poden trobar 

millores de caràcter general com la purga del sistema, 

l'establiment d'uns patrons per al correcte ús de les bombes, 

la temperatura de funcionament de les calderes (ja que són 

de baixa temperatura i podem fer-les treballar de forma 

eficient i amb un consum menor), etc.

Previsió estalvi consum: 21.137,80 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 1.278,83 €/any

Inversió prevista: 0,00 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

2 Establiment de temperatures d'impulsó (primari)

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Calefacció

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Establir unes temperatures d'impulsió de sortida d'aigua de 

caldera que siguin efectives sense realitzar ni un 

sobreescalfament de l'aigua ni fer que l'últim aparell tingui 

una temperatura massa baixa. Això s'aconsegueix estudiant 

el recorregut del sistema de calefacció des del punt més 

proper fins al més allunyat, analitzant la pèrdua calorífica del 

material del qual estan formades les conduccions i establir 

una temperatura d'impulsió que doni servei adequat a tots 

els aparells.

Previsió estalvi consum: 3.170,67 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 191,82 €/any

Inversió prevista: 0,00 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Mitjana

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

3 Establiment de les temperatures d'acumulació

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Calefacció

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Un aspecte important per no fer treballar la caldera més del 

necessari serà establir una temperatura d'acumulació 

d'aigua per tal que el sistema no hagi de re-escalfar la 

mateixa aigua diverses vegades. Així doncs establirem una 

temperatura mínima d'acumulació que permeti al sistema 

emmagatzemar una part de l'aigua i mantenir-la a una 

temperatura apta que impedeixi un sobreesforç innecessari 

de la caldera ni de la resta del sistema.

Previsió estalvi consum: 2.113,78 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 127,88 €/any

Inversió prevista: 0,00 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Mitjana

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

4 Establiment de temperatures de comfort

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Calefacció

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora:
La temperatura de confort adient per a cada estància és 

producte de molts factors, ja sigui l'orientació, la protecció 

solar o la correcta regulació dels aparells de calefacció que 

es trobin distribuïts a cada espai. És per això que la correcta 

regulació dels aparells, així com fer-ne un ús adient i garantir-

ne un manteniment professional és una garantia que el 

conjunt del sistema i dels usuaris treballaran en harmonia, 

proporcionant el confort adient per a cada cas.

Previsió estalvi consum: 5.284,45 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 319,71 €/any

Inversió prevista: 0,00 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

5

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Calefacció

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora:
L'establiment d'horaris de funcionament dels equips de 

producció ve supeditat als patrons d'ús dels usuaris. L'horari 

d'entrada i sortida tant d'alumnat com de professorat i 

personal de neteja, així com del servei independent de cuina 

serà decisiu  l'hora d'encendre o apagar els aparells de 

producció (calderes, aparells elèctrics, etc.). D'aquesta 

manera s'evitarà un ús innecessari dels mateixos o quan no 

facin falta sabrem quan apagar-los.

Previsió estalvi consum: 5.284,45 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 319,71 €/any

Inversió prevista: 0,00 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat

Establiment d'horaris de funcionament dels equips de producció



UPC

6 Instal·lar vàlvules termostàtiques electròniques

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Calefacció

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Les vàlvules termostàtiques electròniques ens permetran 

garantir els objectius d'eficiència energètica del sistema de 

calefacció així com del confort de l'usuari. Programant la 

seva actuació ens servirà per regular cada estància de forma 

independent sense necessitat de fer treballar de forma 

innecessària tot el sistema, ja que obren o tanquen l'entrada 

d'aigua calenta en funció de si s'assoleix o no la temperatura 

de consigna.

Previsió estalvi consum: 10.568,90 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 639,42 €/any

Inversió prevista: 6.441,00 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

7 Implantar sistema de control i regulació

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Calefacció

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: El centre disposa d'un sistema monitoritzat i programat que 

està destinat a regular la temperatura d'impulsió i, per tant, 

l'actuació de les electrovàlvules que controlen el pas de 

l'aigua calenta o freda (en funció de la temperatura de 

l'estància i d'una sonda exterior independent) de les 

canonades del sistema de calefacció. D'aquesta manera es 

regula la temperatura del sistema en relació a les 

temperatures interior i exterior de l'edifici i així mirar de 

controlar els circuits de calefacció i adequar-los a les 

necessitats d'ús de cadascun dels locals que conforma 

l'institut. Per tant no s'ha d'implantar però s'ha de mantenir i 

actualitzar per tal que s'adeqüi a l'època de l'any i al confort 

exigit pels usuaris.

Previsió estalvi consum: 26.442,25 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 1.598,54 €/any

Inversió prevista: 0,00 €

Termini execució: 0,00 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Mitjana

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

8 Optimització de la contractació elèctrica

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Electricitat

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora:
L'optimització de la contractació no té cap cost d'inversió 

però resulta una de les propostes de millora més importants 

i eficaces de totes. Donat que el centre té unes lectures 

màximes de consum de període mensual de l'ordre de 

27.000 kWh podem rebaixar la potència contractada fins als 

28 kW (actualment de 44 kW però se'ns cobra el 85 %, és a 

dir 37,44 kW), cosa que ens garantiria un estalvi de consum 

molt considerable i, en conseqüència, un estalvi econòmic 

Previsió estalvi consum: 0,00 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 973,19 €/any

Inversió prevista: 0,00 €

Termini execució: 0,10 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

9 Adeqüació d'horaris i desconnexió fora de períodes de servei: electrodomèstics i equips ofimàtics

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Electricitat

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Donat que els equips ofimàtics només s'utilitzen durant 

l'horari escolar, seria convenient adoptar un sistema com el 

de la UPC, el qual desconnecta tots els equips a la finalització 

de les classes. Pel que fa als electrodomèstics, aquests 

tampoc fa falta que estiguin permanentment oberts com és 

el cas de la cuina. El servei de càtering només ve dilluns i 

dimarts (els únics dies en els quals els alumnes dinen a 

l'escola) i porten el menjar el mateix dia de manera que la 

nevera i el congelador podrien desconnectar-se la resta de la 

setmana. També seria important implantar un sistema de 

regletes anti stand-by pels equips que segueixen encesos en 

aquesta modalitat.

Previsió estalvi consum: 5.501,74 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 632,42 €/any

Inversió prevista: 88,00 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

10 Adequació dels horaris de funcionament amb enllumenat a zones comuns i àrees d'activitat a les necessitats d'ús

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Electricitat

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Es tractaria de conscienciar als usuaris de fer un bon ús de 

les instal·lacions d’il·luminació, fent-los veure el potencial 

d'estalvi d'energia. No fer ús de la llum artificial en zones o 

espais on no eés necessària ja que hi ha una bona 

il·luminació natural, o espais que no estan sent usats. Ser 

conscients que no és necessari tenir els llums encesos per 

sistema. 

Previsió estalvi consum: 3.060,72 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 351,63 €/any

Inversió prevista: 0,00 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) Sí

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

11 Implantació de sensors de regulació per a l'aprofitament de la llum natural

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Il·luminació

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Aquesta mesura estaria pensada per a zones de pas o zones 

comunes. Els sensors ajusten el nivell d'il·luminació necessari 

en funció de la llum natural i en funció de la presència o no 

dels usuaris, controlen automàticament la quantitat de llum 

artificial necessària com a complement a la llum natural 

disponible i únicament si es troba algú a l'habitació o zona en 

el moment. Amb la combinació de la detecció de presència i 

aprofitament de la llum natural, es poden assolir estalvis 

compresos entre el 30 i el 50%.

Previsió estalvi consum: 14.538,42 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 1.706,37 €/any

Inversió prevista: 659,92 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) Sí

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

12 Implantació de sensors de presència

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Il·luminació

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: En zones com els lavabos, els sensors de presència activen 

els llums en el moment que una persona accedeix a la 

estància i les apaga quan aquesta queda buida. Evita que les 

persones oblidin apagar el llum al sortir i que aquests quedin 

encesos. 

Previsió estalvi consum: 6.886,62 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 791,62 €/any

Inversió prevista: 2.278,68 €

Termini execució: 0,25 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) Sí

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

13 Sectorització circuits enllumenat

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Il·luminació

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Fer que  els circuits d'il·luminació disposin de la quantitat 

d'interruptors requerits que permetin l'ús racional de la 

il·luminació artificial, evitant l'encesa de llums innecessaris. 

Permet tenir un major control de la il·luminació de les aules, 

per sectoritzar segons la ocupació o la distribució dels 

usuaris.

Previsió estalvi consum: 3.825,90 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 439,79 €/any

Inversió prevista: 400,00 €

Termini execució: 0,50 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Mitjana

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

14 Substitució fluorescents convencionals per alta eficiència 

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Il·luminació

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Permet substituir els fluorescents existents sense necessitat 

d'adaptar les instal·lacions ja existents. L'estalvi d'energia 

resultant pot arribar al 20 - 25 % amb una simple substitució 

de tubs convencionals pels d'alta eficiència. Com veiem la 

inversió surt costosa però la combinació d'aquesta proposta 

amb la del balast electrònic (avui dia els fluorescents d'alta 

eficiència ja incorporen aquest element) podem recuperar la 

inversió en 8 anys. Hem dividit el preu del canvi de 

fluorescent en ambdues propostes per indicar quin 

percentantge econòmic correspon el balast sobre el 

fluorescent.

Previsió estalvi consum: 8.416,98 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 967,53 €/any

Inversió prevista: 14.928,80 €

Termini execució: 1,00 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



UPC

15 Substitució balast convencional per balast electrònic

FIXTA CONTROL I SEGUIMIENT ACCIONS DE MILLORA

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Data: 01/07/2014

Edifici: INC-04309

Activitat edifici: Docent

Empresa mantenimient: FCC

Sistema: Il·luminació

Subsistema:

Referència inventari (equip):

Acció de millora: Els balasts electrònics d'alta freqüència, aplicats a les 

instal·lacions d'enllumenat amb làmpades fluorescents, 

permeten assolir una gran eficàcia energètica, obtenir un 

millor factor de potència i millorar àmpliament el nivell de 

flux lluminós. Els balasts electrònics intenten produir corrent 

de 120 hertz, la qual cosa elimina les oscil·lacions i fa que la 

lluminària sigui més eficient. Es poden assolir estalvis 

d'energia d'entre el 20-35% .

Previsió estalvi consum: 8.302,20 kWh/any

Previsió estalvi econòmic: 853,88 €/any

Inversió prevista: 912,00 €

Termini execució: 1,00 mesos

Dificultat (baixa/mitjana/alta) Baixa

Depèn usuari (sí/no) No

Les dades consignades són correctes?

Enregistra a índex de millores:

Revisió I.cat



ANNEX 3.  Certificació Energètica S.I. Turó d'en Baldiri (CALENER) 



Calificación Energética

Proyecto: Auditoria Energètica S.I. Turó d'en Baldiri

Fecha: 15/10/2014



Calificación

Energética

Proyecto
Auditoria Energètica S.I. Turó d'en Baldiri

Localidad
Teià

Comunidad
Catalunya

Fecha: 15/10/2014 Ref: 3CA7B202816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Auditoria Energètica S.I. Turó d'en Baldiri

Teià Catalunya

Carrer de Charles Darwin 19, 08329 Teià, Barcelona

Josep Mitats

UPC - EPSEB

(null)

Terciario



Calificación

Energética

Proyecto
Auditoria Energètica S.I. Turó d'en Baldiri

Localidad
Teià

Comunidad
Catalunya

Fecha: 15/10/2014 Ref: 3CA7B202816D39C Página: 2

2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Intensidad Baja - 12h 3 416,00 3,00

P01_E02 P01 Intensidad Alta - 12h 3 297,50 3,00

P01_E03 P01 Intensidad Alta - 12h 3 330,00 3,00

P02_E01 P02 Intensidad Baja - 12h 3 209,00 3,00

P02_E02 P02 Intensidad Alta - 12h 3 420,00 3,00

P02_E03 P02 Intensidad Alta - 12h 3 229,63 3,00

P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 189,75 3,00

P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 302,88 3,00

P03_E02 P03 Intensidad Alta - 12h 3 189,75 3,00

P03_E03 P03 Intensidad Alta - 12h 3 346,50 3,00

P04_E01 P04 Intensidad Alta - 12h 3 318,63 3,00

P04_E02 P04 Intensidad Alta - 12h 3 189,75 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50

Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 - 50000

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. per 0,030 45,00 1000,00 - 60
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 1,350 1900,00 1000,00 - 60

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,800 2100,00 1000,00 - 10

Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

Tableros de fibras incluyendo MDF 350 < d 0,140 450,00 1700,00 - 12

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 -

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubierta invertida 0,37 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,080

Cloruro de polivinilo [PVC] 0,002

PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permea 0,050

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 0,070

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubierta invertida 0,37 Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,070

Forjado 2,93 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050

Hormigón armado d > 2500 0,200

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Divisoria interior 2,58 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

Tableros de fibras incluyendo MDF 350 < d < 550 0,016

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

Muro en contacto con el terreno 2,77 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Fachada 0,78 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,130

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,075

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Forjado en contacto con terreno 2,53 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200

Cubierta porche 3,59 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

2.3. Cerramientos semitransparentes
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2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_M_6 5,70 0,85

VER_DC_4-6-6 3,30 0,75

VER_DC_4-12-331 2,80 0,75

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana Grande S-O i S-E

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 7,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,00

Factor solar 0,71

Nombre Ventana Grande N-O y N-E

Acristalamiento VER_DC_4-6-6

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 10,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,54

Factor solar 0,69

Nombre Ventana Peq. N-O y N-E

Acristalamiento VER_DC_4-6-6

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 15,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,66

Factor solar 0,66

Nombre Puerta Entrada

Acristalamiento VER_M_6

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 5,70

Factor solar 0,71
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3. Sistemas

Nombre Calefaccion General

Tipo Calefacción multizona por agua

Nombre Equipo Caldera Calefaccion General

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal P01 - E02

Zona asociada P01_E02

Nombre unidad terminal P01 - E03

Zona asociada P01_E03

Nombre unidad terminal P02 - E02

Zona asociada P02_E02

Nombre unidad terminal P02 - E03

Zona asociada P02_E03

Nombre unidad terminal P02 - E04

Zona asociada P02_E04

Nombre unidad terminal P03 - E01

Zona asociada P03_E01

Nombre unidad terminal P03 - E02

Zona asociada P03_E02

Nombre unidad terminal P03 - E03

Zona asociada P03_E03

Nombre unidad terminal P04 - E01

Zona asociada P04_E01
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Nombre unidad terminal P04 - E02

Zona asociada P04_E02

Temperatura impulsión (ºC) 60,0

multiplicador 1

Nombre Calefaccion cocina y comedor

Tipo Calefacción multizona por agua

Nombre Equipo Caldera cocina y comedor

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal P02 - E01

Zona asociada P02_E01

Temperatura impulsión (ºC) 50,0

multiplicador 1

4. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef

P01_E01 4,94000005722046 7 10

P01_E02 9,19999980926514 7 10

P01_E03 6,15000009536743 7 10

P02_E01 8,17000007629395 7 10

P02_E02 8,60999965667725 7 10

P02_E03 6,57999992370605 7 10

P02_E04 6,6399998664856 7 10
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P03_E01 4,75 7 10

P03_E02 7,96999979019165 7 10

P03_E03 6,8600001335144 7 10

P04_E01 4,40000009536743 7 10

P04_E02 16,5599994659424 7 10

5. Equipos

Nombre Caldera cocina y comedor

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 30,50

Rendimiento nominal 0,85

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

Nombre Caldera Calefaccion General

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 319,30

Rendimiento nominal 0,90
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Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

6. Unidades terminales

Nombre P02 - E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 15,36

Nombre P01 - E03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 23,04

Nombre P01 - E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E02
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Capacidad o potencia máxima (kW) 6,86

Nombre P02 - E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 26,31

Nombre P02 - E03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 33,28

Nombre P02 - E04

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 20,48

Nombre P03 - E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 35,84

Nombre P03 - E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E02
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Capacidad o potencia máxima (kW) 30,72

Nombre P03 - E03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 20,59

Nombre P04 - E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 28,16

Nombre P04 - E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 11,44

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
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8. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  F  30,8  105927,0 

Demanda refrigeración  B  16,5  56589,7 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  D  5,5  18916,6 

Emisiones CO2 refrigeración  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 iluminación  C  16,6  57093,6 

Emisiones CO2 totales  C  22,1  76010,2 

Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  F  27,2  93465,5 

Consumo energía primaria refrigeración  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria iluminación  C  66,6  228931,0 

Consumo energía primaria totales  C  93,7  322396,5 
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Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Auditoria Energètica S.I. Turó d'en Baldiri

Fecha: 29/10/2014

Localidad: Teià

Comunidad: Catalunya



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Auditoria Energètica S.I. Turó d'en Baldiri

Localidad
Teià

Comunidad
Catalunya

Fecha: 29/10/2014 Ref: 3CA7B1C2816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Auditoria Energètica S.I. Turó d'en Baldiri

Teià Catalunya

Carrer de Charles Darwin 19, 08329 Teià, Barcelona

Josep Mitats

UPC - EPSEB

(null)

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 51,5192,1

Proporción relativa calefacción refrigeración 32,567,5

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01_E01_PE001 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E01_PE004 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E01_CUB001 U = 1.70W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

Aislamiento Perimetral de la Solera U = 2.18W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E02_PE006 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E02_CUB001 U = 1.70W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P01_E03_PE010 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E03_PE011 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E03_CUB001 U = 1.70W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E01_PE001 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE002 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE003 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE004 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_CUB001 U = 1.70W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E02_PE006 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E02_PE001 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E02_FE002 U = 1.46W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E03_PE003 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE004 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE005 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE006 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE001_V1 Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E03_PE001 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E03_FE003 U = 1.46W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E04_PE002 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE001 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE002 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE003 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE004 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE005 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE006 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE007 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_CUB001 U = 1.45W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P03_E02_PE008 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE001 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE002 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_CUB001 U = 1.45W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P04_E01_PE001 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE002 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE003 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE004 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE005 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE006 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE007 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_CUB001 U = 1.45W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P04_E02_PE008 U = 1.44W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P04_E02_CUB001 U = 1.45W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P01_E01_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P01_E03_PE010_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E01_PE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E01_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E02_PE006_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E03_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E03_PE004_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E03_PE006_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V4 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V5 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V6 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V7 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V8 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V9 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V10 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V11 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V12 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Auditoria Energètica S.I. Turó d'en Baldiri

Localidad
Teià

Comunidad
Catalunya

Fecha: 29/10/2014 Ref: 3CA7B1C2816D39C Página: 5

La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P02_E04_PE002_V13 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P02_E04_PE002_V14 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E01_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E01_PE003_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E01_PE006_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E02_PE008_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E03_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E01_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E01_PE003_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E01_PE005_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E01_PE007_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E02_PE008_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Intensidad Baja - 12h 3 416,00 3,00

P01_E02 P01 Intensidad Alta - 12h 3 297,50 3,00

P01_E03 P01 Intensidad Alta - 12h 3 330,00 3,00

P02_E01 P02 Intensidad Baja - 12h 3 209,00 3,00

P02_E02 P02 Intensidad Alta - 12h 3 420,00 3,00

P02_E03 P02 Intensidad Alta - 12h 3 229,63 3,00

P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 189,75 3,00

P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 302,88 3,00

P03_E02 P03 Intensidad Alta - 12h 3 189,75 3,00

P03_E03 P03 Intensidad Alta - 12h 3 346,50 3,00

P04_E01 P04 Intensidad Alta - 12h 3 318,63 3,00

P04_E02 P04 Intensidad Alta - 12h 3 189,75 3,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

arena 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

PVC 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

PURhfc_per_030 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

betun_lamina 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

HALlt2000 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

EPS037 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

MAL 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

plaqCer 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

MORgt2000 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

HAgt2500 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

enlYlq1300 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

PYL 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

tabFib550 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

HAlq2300 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

MORgt1450 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

LPmp_50 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

cnv_ver_2 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

LHd 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubierta invertida 1,45 arena 0,080

PVC 0,002

PURhfc_per_030 0,050

betun_lamina 0,020

HALlt2000 0,070
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubierta invertida 1,45 EPS037 0,020

MAL 0,070

Forjado 1,46 plaqCer 0,020

MORgt2000 0,020

arena 0,050

HAgt2500 0,200

enlYlq1300 0,020

Divisoria interior 4,17 PYL 0,013

tabFib550 0,016

PYL 0,013

Muro en contacto con el terreno 1,36 HAlq2300 0,300

MORgt1450 0,020

enlYlq1300 0,020

Fachada 1,44 MORgt2000 0,020

LPmp_50 0,130

EPS037 0,020

cnv_ver_2 0,050

LHd 0,075

enlYlq1300 0,020

Forjado en contacto con terreno 1,22 enlYlq1300 0,020

MORgt1450 0,020

HAlq2300 0,150

arena 0,200

Cubierta porche 1,70 HAlq2300 0,250
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3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_M_6 5,70 0,85 SI

VER_DC_4-6-6 3,30 0,75 SI

VER_DC_4-12-331 2,80 0,75 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --

3.3.3 Huecos

Nombre Ventana Grande S-O i S-E

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 7,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,00

Factor solar 0,71

Justificación SI

Nombre Ventana Grande N-O y N-E
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Acristalamiento VER_DC_4-6-6

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,54

Factor solar 0,69

Justificación SI

Nombre Ventana Peq. N-O y N-E

Acristalamiento VER_DC_4-6-6

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 15,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,66

Factor solar 0,66

Justificación SI

Nombre Puerta Entrada

Acristalamiento VER_M_6

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 5,70

Factor solar 0,71

Justificación SI
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3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,39 0,71

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71

Esquina saliente 0,08 0,82

Hueco ventana 0,40 0,66

Esquina entrante -0,15 0,90

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,14 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01 416,0  1  72,2  99,0  12,2  99,6  

P01_E02 297,5  1  43,7  189,3  32,7  81,3  

P01_E03 330,0  1  52,6  101,0  31,3  102,4  

P02_E01 209,0  1  100,0  202,3  37,6  37,8  

P02_E02 420,0  1  36,3  1390,1  45,2  26,0  

P02_E03 229,6  1  31,2  158,7  71,2  85,7  

P02_E04 189,8  1  36,5  114,8  39,2  81,3  

P03_E01 302,9  1  43,7  353,2  51,6  82,2  

P03_E02 189,8  1  35,3  171,2  82,6  84,6  

P03_E03 346,5  1  62,5  2205,5  49,2  21,9  

P04_E01 318,6  1  60,2  338,4  69,0  69,5  

P04_E02 189,8  1  48,6  276,1  100,0  77,8  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material arena

PVC

PURhfc_per_030

betun_lamina

HALlt2000

EPS037

MAL

plaqCer

MORgt2000

HAgt2500

enlYlq1300

PYL

tabFib550

HAlq2300

MORgt1450

LPmp_50

cnv_ver_2

LHd

Acristalamiento VER_M_6

VER_DC_4-6-6

VER_DC_4-12-331



ANNEX 5. Enquestes sobre la percepció de confort S.I. Turó d'en Baldiri. 
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