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■■■ S’ha estès per una bona part d’Europa 
la voluntat, sorgida dels mateixos propie-
taris o gestors d’edificis, de que els edificis 
amb valors patrimonials no quedin al 
marge d’un mon més sostenible, malgrat 
que la normativa actual no els obligui. 
Però, és una voluntat que entra en conflic-
te amb els criteris habituals per al disseny 
de les instal·lacions i els modes d’actuar 
dels usuaris, tots ells més aviat propis 
d’obres de nova planta de molt difícil, o la 
quasi  impossible, integració en els edificis 
històrics. El camí a seguir no és altre que la 
cooperació transdisciplinària entre arqui-
tectes, enginyers, restauradors, governs 
locals, inversors i, especialment, usuaris 
finals.  

Es pot dir que a l’Europa més freda és 
un camí en part ja recorregut però que 
per al nostre clima complex només és par-
cialment aplicable. El nostre problema 
és també el derivat de les temperatures 
estivals que, a més, si no s’adopta una 
visió patrimonial, el que comporta són 
instal·lacions més agressives.   

En 2011, el grup que representem els 
autors de l’article vàrem guanyar un ajut 
a la recerca Recercaixa, per tal de desen-
volupar la investigació “Millora de l’efici-
ència energètica dels béns patrimonials 
immobles: recerca sobre casos reals”, que 
pretén equilibrar les exigències de tres 
requeriments quasi sempre contradicto-
ris, la conservació dels valors arquitec-
tònics patrimonials, el consum eficient i 
el confort dels usuaris, òbviament, tant a 
l’estiu com a l’hivern. 

Eficiència energètica 
i valors patrimonials: 
conflictes i solucions

Objectius de la recerca
Com a objectiu específic, es pretén esta-
blir una metodologia de diagnosi en 
l’envolupant i comportament tèrmic dels 
edificis amb grau de protecció patrimoni-
al que permeti avaluar el grau de compli-
ment dels paràmetres normatius, compa-
tibilitzant prestacions i grau de protecció. 
Aquesta metodologia no obstant, només 
es pot entendre dins un procés global de 
diagnosi sobre el conjunt de l’edifici. 

Aquest objectiu s’assolirà a través 
de tres línies de recerca sobre edificis 
concrets: monitorització i diagnosi, 
simulació energètica i integració d’instal-
lacions.

EstuDis DE rECErCA PrEvis
Pel que respecta a l’estudi de l’eficiència 
energètica dels edificis patrimonials, hem 
pogut constatar que és un tema poc estu-
diat en el nostre país però que en altres 
zones d’Europa hi ha diferents treballs 
que ens porten avantatge. Destaquem dos 
dels casos: Historic Scotland, organisme 
depenent del govern d’Escòcia, i l’altre és 
el Centro Architettura-Energia, depenent 
de la Universitat de Ferrara.

El cas d’Historic scotland 
És una agència executiva del govern 
d’Escòcia, encarregada de la protecció del 
patrimoni de la nació, tant immoble com 
natural.

L’objectiu ambiental d’Escòcia és 
el més exigent del món, plantegen una 
reducció d’emissions carboni del 40% 
pel 2020 i del 80% pel 2050. No volen 

Es pretén establir una metodologia de diagnosi en 
l’envolupant i comportament tèrmic dels edificis amb 
grau de protecció patrimonial 
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excusar els edificis patrimonials, donat 
que el 20% dels edificis escocesos són 
tradicionals (construïts abans de 1919), 
construïts amb murs de càrrega de maó 
massís, teulades de pissarra, finestres de 
vidre senzill amb fusteries de fusta i amb 
estructura de bigues interiors de fusta i 
estucat de calç a l’interior, amb sistemes 
de ventilació passius.

És un organisme molt actiu, amb 
gran quantitat de publicacions tècniques 
sobre el comportament tèrmic d’aquests 
edificis.

 
El cas del centre Archittetura e 
Energia de la universitat de Ferrara
El Centre d’Arquitectura Energia opera 
en el camp de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat ambiental en l’arquitectura 
i va ser creat el febrer de 2009 com una 
fusió de quatre realitats ja actives des de 
2005 al Departament d’Arquitectura de la 
Universitat de Ferrara.

Els objectius principals d’investigació 

són la correcta definició i articulació dels 
tancaments i sistemes integrats d’instal·-
lacions, amb un enfocament en les tecno-
logies de fonts d’energia renovables, tant 
en la construcció de nous edificis, com en 
la regeneració de l’energia i el medi ambi-
ent i la reutilització del patrimoni edificat 
existents, estès al sector urbà.

Mètode de treball
Pel que fa al nostre cas, s’han seleccionat 
una sèrie d’edificis emblemàtics, de diver-
ses èpoques històriques i amb solucions 
constructives diferents, que ens perme-
tran acotar la problemàtica en cadascun 
dels casos.

La primera fase consisteix en la moni-
torització per tal de realitzar la diagnosi. 
La segona fase és el coneixement. Es trac-
ta caracteritzar els edificis escollits des 
de diversos punts de vista, des dels valors 
patrimonials als paràmetres i requisits 
energètics. La tercera fase consisteix 
en l’anàlisi crítica i comparativa de les 
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dades, fase que a hores d’ara, a mig camí 
del període total de la recerca, encara no 
hem assolit.

Els edificis objecte d’estudi són els 
següents:
■ Facultat de Nàutica de Barcelona 

(1932) Joaquim Vilaseca - Adolf  Flo-
rensa

■ Casa Parrella (s.XVI-XVIII) Municipi 
de Vic, província de Barcelona. Mestre 
d’obres: Josep Morató i Codina.

■ Torre Pallaresa. Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelona).

■ Castell de la Selva del Camp o Castell 
del Paborde. Municipi de la Selva del 
Camp, província de Tarragona (Data 
del segle XII).

■ Pavelló de Sant Manuel del Recinte 
Històric de l’Hospital de la Santa Creu 
I Sant Pau (Any de construcció: 1922)

 Arquitecte: Pere Domènech i Roura 
(seguint projecte de Lluís Domènech i 
Montaner). 

web d’historic scotlAnd, AgènciA execUtivA del govern d’escòciA, 

encArregAdA de lA Protecció del PAtrimoni de lA nAció (httP://www.

historic-scotlAnd.gov.Uk/)

web del centre d’ArqUitectUrA energiA. oPerA en el cAmP de 

l’eficiènciA energèticA i lA sostenibilitAt AmbientAl en l’ArqUitectUrA  

(httP://www.Unife.it/centro/ArchitettUrAenergiA)
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El COnEixEMEnt

Característiques generals de l’edifici
En aquesta fase s’ha elaborat i sintetitzat 
la documentació arquitectònica i cons-
tructiva, evolució històrica i valorització 
patrimonial. S’han elaborat unes fitxes 
que reuneixen aquesta informació estruc-
turada en base a un esquema fixe. 

Comportament energètic de l’edifici

Monitorització en temps real
Monitorització de temperatures, flux i 
transmitàncies reals, així com els con-
sums. Per tal de verificar les transmitàn-
cies previstes en els càlculs teòrics, s’ha 
adoptat el mètode descrit en la norma ISO 
9868:1994. A continuació es descriu breu-
ment el mètode emprat i els conceptes 
associats.

En principi, el valor U es pot obtenir 
mesurant el promig del flux de calor que 
travessa un tancament amb un aparell 
anomenat fluxòmetre, sempre que les 
temperatures d’ambdós costats del tan-
cament mantinguin condicions d’estat 
estacionari. Però com que aquestes con-
dicions no es donen mai en la pràctica 
real, aquesta medició es fa impossible, 
per tant, cal assumir que les mitjanes dels 
valors del flux i temperatures en un perí-
ode de temps suficientment llarg, dona 
unes bones condicions d’estat estacionari 
sempre que:
1)  Les propietats tèrmiques dels materi-

als i els coeficients de transmissió de 
calor són constants en el període de 
mesura

2)  L’increment de quantitat de calor 
acumulada en l’element es negligible 
comparada amb la quantitat de calor 
que el travessa

La duració mínima del test és de 72 
hores si la temperatura és estable en l’en-
torn dels HFM. Si no es així cal allargar 
l’assaig un mínim de 7 dies, tot i que per 
obtenir millors resultats en l’estudi realit-
zat s’han avaluat períodes de quinze dies. 
És útil enregistrar dades en intervals 
que permetin definir mitjanes de gran 

nombre de valors, que per la realització 
del nostre estudi s’ha realitzat mesures 
cada 10min amb l’objectiu de poder ava-
luar amb més correcció els resultats de 
cada solució constructiva analitzada. Les 
dades obtingudes es comparen amb els 
valors de càlcul obtinguts amb la norma 
ISO 6946-1:1996.

Modelització i simulació del 
comportament energètic de l’edifici 
El paràmetre que s’exigeix com a valor 
d’avaluació de l’eficiència energètica dels 
edificis tant nou com existents és la trans-
mitància tèrmica dels tancaments, quan 
l’aparició de l’aïllament tèrmic és relati-
vament recent. Sabem, però, que els edi-
ficis històrics mantenen les condicions 
de confort gràcies a la inèrcia tèrmica i al 
comportament dels usuaris amb caràcter 
diari i estacionari.

Malgrat sabem que les condicions de 
confort actuals són més exigents que les 
de temps passats, no podem passar per alt 
l’aprofitament del funcionament original 
l’edifici com a valor a recuperar per tal 
de minimitzar la demanda, provocant la 
interacció d’aquest funcionament amb 
els sistemes de control ambiental actius 
actuals de suport, en cas que siguin 
necessaris.

Per tal d’aportar esquemes i dades 
numèriques fiables del comportament 

tèrmic de l’edifici històric, s’opta per la 
modelització i simulació d’aquest com-
portament com a eina necessària per a 
la realització de l’avaluació ambiental, 
mitjançant programari específic que uti-
litzen com a motor de càlcul Energy Plus, 
reconegut mundialment.

Elecció del procediment de 
condicionament tèrmic i la seva 
integració respecte als valors 
de l’edifici. Casos. 
Aquesta vessant de la recerca fa referèn-
cia a la integració de les instal·lacions en 
els edificis monumentals, en concret de 
les tèrmiques, des del punt de vista tant 
de la integració mateixa com de les condi-
cions de càlcul i el sistema triat per dotar 
els edificis de confort. 

El desconeixement sobre el comporta-
ment tèrmic dels edificis històrics porta 
a l’aplicació de la normativa d’instal·-
lacions tèrmiques en ells com si d’edificis 
nous es tractés, quan aquests ofereixen 
condicionants específics. 

Actualment, estem en la fase de conei-
xement, estudiant 14 intervencions en 
edificis històrics de tota Espanya, apor-
tats per la Academia del Partal. La casu-
ística és àmplia, des de petites esglésies 
romàniques per al culte, a grans edificis, 
com és el cas del Castell de la Selva del 
Camp, rehabilitat per a sala d’exposicions 
i auditori, o els Pavellons de Sant Manuel 
(on hem participat en la restauració) i de 
la Mercè, ambdós del Recinte Històric de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona. 

Conclusions
El treball està en plena fase de desen-
volupament i a finals d’aquest any 2013 
conclourem la recerca que conjuntament 
amb les de les diferents entitats inter-
nacionals que en aquest moment estant 
desenvolupant una recerca del mateix 
caire, es presentaran en l’edició d’en-
guany del Curset de Patrimoni de l’Asso-
ciació AADIPA.

Aquest article es una presentació de 
la metodologia de treball i de les línies de 
investigació que estem treballant, i que 
tindrà continuïtat amb un segon on s’ex-
posaran els resultats d’aquesta recerca. ■S’ha elaborat i sintetitzat la documentació 

arquitectònica i constructiva, evolució històrica i 
valorització patrimonial
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