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energètica

Rehabilitació d’un centre
cívic energèticament
positiu
L’Ajuntament de Barcelona ha rehabilitat i ampliat el centre
cívic Can Portabella, un edifici del s. XIX situat al barri de Sant
Andreu. Gràcies a la seva rehabilitació, que va incorporar
elevats nivells d’aïllament, l’edifici té una reduïda demanda
energètica que, conjuntament amb la nova instal·lació solar
fotovoltaica, permet que l’edifici generi més energia de la que
consumeix.

REHABILITACIÓ D’UN CENTRE CÍVIC ENERGÈTICAMENT POSITIU

L’edifici genera més
energia de la que
consumeix gràcies
a la rehabilitació i a
la instal·lació solar
fotovoltaica

Presentació
El centre cívic Can Portabella de Barcelona patia diverses deficiències estructurals
i calia actualitzar-ne els espais a la normativa actual. La seva rehabilitació i ampliació ha permès disposar de més tallers,
sales polivalents i obrir al públic el jardí
que envolta l’edifici.
En aquesta intervenció s’ha prioritzat minimitzar al màxim l’impacte ambiental de
l’edifici. Per reduir la necessitat de nous
materials, s’han conservat les façanes i el
primer forjat, quedant a la vista els revoltons manuals i les biguetes metàl·liques
existents. També s’han mantingut alguns
arcs i pilars de fosa originals.

Façana de xapa metàlica

Per a la construcció de l’ampliació de
l’edifici s’han utilitzat materials amb baix
impacte ambiental: estructura de fusta
contralaminada, entramat lleuger i aïllaments naturals. Els aïllaments arriben a
nivells Passivhaus, permetent que l’edifici
tingui una reduïda demanda energètica
per a calefacció i refrigeració. Amb la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en mode d’autoconsum, el balanç
energètic esdevé net, és a dir, que l’edifici
genera tanta energia com en consumeix.

cuperant el pati central original, cosa que
permet l’entrada de llum per la façana sud
de la segona planta. El pati actua com una
gran lluerna aportant radiació solar a l’hivern. A l’estiu, es redueix aquesta aportació mitjançant un voladís.
Totes les obertures existents tenen persianes orientables amb sistema de control regulable respecte del nivell lumínic exterior i
a la façana ventilada de la part ampliada hi
ha porticons de xapa.
Estratègia constructiva
La nova estructura dels murs de façana és
de fusta d’entramat lleuger amb aïllant de
fibra de fusta de 16 cm a l’interior. En la
part rehabilitada s’aïllen els murs de maçoneria de pedra de 45 cm de gruix per
l’exterior amb un aïllament de fibra de fusta
de 12 cm i amb acabat de morter transpirable. Això li garanteix una estabilitat tèrmica important pel fet de guardar en la part
interior la gran massa del mur existent que
regularà els salts tèrmics dia-nit i els usos
intermitents d’aportacions internes.
Els murs de càrrega interiors nous també
són de fusta contralaminada vista i amb
resistència al foc de 90 minuts (RF90) gràcies al seu gruix. La carbonatació de la part
exterior de la fusta durant un incendi actua
com a autoprotecció per la part interior.
Els forjats són de fusta massissa laminada
o contralaminada amb xapa flotant acústica per la part superior i un linòleum d’acabat.
La coberta està ventilada amb estructura
de fusta amb aïllament de cotó reciclat de
24 cm a la part superior i acabat de xapa.
Tota la part estructural de fusta és de gruixos considerables, ja que en alguns llocs
com la sala d’actes hi ha una distància entre els elements estructurals de 8,5 metres.

Coberta fotovoltaica

Projecte
Estratègia arquitectònica
La distribució de l’edifici es modifica re-

L’obra de rehabilitació ha suposat una intervenció positiva a nivell de CO2, ja que
el diòxid de carboni emmagatzemat en els
150 m3 de fusta utilitzada per a la construcció de l’edifici és superior a les emissions degudes al procés d’obra i als materials utilitzats. Cal tenir en compte que cada
kg de fusta utilitzada en obra conté 1,5 kg
de CO2 en el seu interior.

Les obertures són de fusta oscil·lobatents
i vidres de baixa emissivitat.
Instal·lacions actives
L’estratègia per assolir que l’edifici sigui
energèticament positiu ha estat utilitzar el
pressupost estalviat en instal·lacions convencionals per a la instal·lació d’un sistema
fotovoltaic. Això s’ha pogut fer atesa l’elevada eficiència de l’edifici.

instal·lacions són més pròpies d’un edifici
unifamiliar que d’un de terciari de 800 m2.
Aquest estalvi ha permès poder instal·lar
40 m2 de panells fotovoltaics a la coberta,
que subministraran més de 12.000 kWh
anuals, superant l’estimació de demanda
de l’edifici.

En la reforma s’han
utilitzat 150 m3 de
panells de fusta
estructurals

El sistema de climatització consisteix en
una bomba de calor amb el ventiloconvector més petit del mercat a cada sala, de
1.600 W aproximadament.
El sistema de ventilació amb recuperació
de calor compta amb dos sensors de CO2,
un d’ells situat a la sala d’actes perquè es
ventili només quan s’utilitza. A més, aquest
sistema disposa d’un bypass per ventilar
i refrigerar l’edifici amb refrigeració natural
durant les nits d’estiu.
L’ascensor funciona mitjançant l’energia
generada pels panells fotovoltaics i emmagatzemada en les bateries que conté
el propi ascensor, de manera que només
consumeix 500 W puntualment per al seu
ús.

Cada sala disposa d’un manual simplificat
perquè els usuaris del centre cívic coneguin les estratègies bioclimàtiques de l’edifici, segons l’època de l’any i l’orientació
de la sala.

La il·luminació és amb leds, amb reguladors d’intensitat i detectors de presència.

Conclusió

Per reduir el consum d’aigua, a la terrassa s’ha instal·lat un dipòsit de recuperació
d’aigües pluvials per regar les plantes sense utilitzar sistema de bombeig.

Les estratègies arquitectòniques, les solucions constructives i el control de la ventilació han permès estar en procés de certificar l’edifici com a Passiv Plus. Aquest
segell certifica que l’edifici és capaç de generar part de l’energia que consumeix i pot
ser per a edificis nous o existents.

Resultats
Gràcies a les estratègies arquitectòniques
i a les solucions constructives, la demanda energètica de calefacció i refrigeració
és inferior a 14 kWh/m2 a l’any. La potència màxima requerida pel sistema de
climatització és d’uns 10 kW. Aquestes

Secció longitudinal

Aquest edifici és un exemple de com amb
un pressupost estàndard és possible
transformar un edifici existent en un edifici
que genera més energia que la que consumeix al llarg de l’any.

CENTRE CÍVIC CAN PORTABELLA
INSTA·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Generació FV [kWh]
Consum xarxa elèctrica [kWh]
Injecció excedent [kWh]
Autogeneració

1r TRIM

2n TRIM

3r TRIM

2.346
4.338

4.595
1.847

3.850
1.961

879

2.652

25 %

51%

4t TRIM

TOTAL

2.260
4.498

13.051
12.644

2.180

923

6.634

46%

23 %

34 %
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Fitxa tècnica
Entitat:
Districte de Sant Andreu de Barcelona

Inversió econòmica:
1.818.181 €

Actuació:
Rehabilitació i ampliació del centre cívic Can
Portabella

Demanda d’energia per a calefacció i
refrigeració:
14 kWh/ m2

Arquitecte:
Josep Bunyesc Arquitectes

Energia elèctrica generada:
13.051 kWh/any

Superfície construïda:
813,4 m2
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Energia Demo és una col·lecció d’articles
sobre actuacions en l’àmbit de l’eficiència
energètica i les energies renovables.

