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Gràfic 5: Comparativa demanda calefacció - refrigeració entre Estat actual modificació 1 i  Proposta parcial 1
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Taula 5: Valors numèrics Gràfic 5

Mes

Gener 3,324.06 3,695.44 0.00 0.00
Febrer 2,140.70 2,239.15 0.00 0.00
Març 1,208.47 1,075.07 0.00 0.00
Abril 306.38 150.64 0.00 0.00
Maig 0.21 0.00 146.23 443.74
Juny 0.00 0.00 1,281.74 1,909.13
Juliol 0.00 0.00 2,373.68 3,137.22
Agost 0.00 0.00 1,822.48 2,469.31
Setembre 0.00 0.00 819.33 1,181.57
Octubre 85.63 52.56 13.10 34.03
Novembre 1,992.64 2,121.64 0.00 0.00
Desembre 3,375.87 3,700.16 0.00 0.00

12,433.97 13,034.65 6,456.56 9,175.00

-600.68 -2,718.43
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Com es pot observar també en la  Taula 5: Valors numèrics Gràfic 5, tots dos increments de la 
demanda energètica són negatius, i si s'efectua la suma dels dos valors es pot comprovar com la 
xifra  obtinguda,  en  valor  absolut,  és  molt  superior  a  la  xifra  que  s'havia  obtingut  en  altres 
comparatives.
Veiem doncs, com l'aplicació d'una coberta vegetal en substitució d'un acabat convencional de 
coberta si que proporciona valors d'estalvi significatius que justifiquen la seva execució, encara 
que aquesta pugui suposar un sobre-cost.

Cal destacar també el fet de que l'estalvi sigui molt més acusat en la demanda de refrigeració, ja 
que  això  dona  informació  sobre  en  quin  tipus  d'edificis  és  més aconsellable  l'aplicació  d'una 
coberta vegetal. Els edificis que pateixin una gran insolació durant el dia es poden veure molt 
beneficiats per l'aplicació de cobertes vegetals, que mitjançant el fenomen de l'evapotranspiració 
de les seves plantes i l'elevada reflexivitat d'aquestes, fan que la coberta vegetal aïlli molt millor de 
la incidència solar que altres acabats de coberta més convencionals.

6.2.1.2. Aplicació de façana vegetal. Proposta parcial 2
En aquest  apartat  s'analitza  l'impacte  energètic  que té  la  incorporació  d'un acabat  de façana 
vegetal als tancaments del Centre d'Interpretació del Montsec. L'aplicació de l'acabat de façana 
vegetal es compara amb la solució existent en l'estat actual, és a dir, un aplacat de pedra de 20 
cm de gruix,  i  també amb un aplacat  de façana ventilada més convencional,  com pot  ser un 
aplacat de panells de fibrociment de 3 cm de gruix.

S'ha escollit un acabat tipus de façana ventilada ja que és el sistema constructiu  que més prioritat 
té avui en dia, donada la facilitat que té per resoldre els problemes dels ponts tèrmics gràcies a 
que la continuïtat de l'aïllament pot ser total. A més a més, el ventall de possibilitats pel que fa a 
l'aplacat es molt ampli,  cobrint totes les necessitats que es puguin tenir en referència a la pell 
exterior de l'edifici: que sigui lleugera, resistent, impermeable, de fàcil manteniment i reparació, 
etc.

La incorporació de l'acabat de façana vegetal no s'implementa en la totalitat de les façanes del  
Centre d'Interpretació del Montsec, sinó que s'implementa solament en l'acabat del tancament 
TE4. La resta de façanes mantenen els 20 cm d'aplacat de pedra que ja tenen en l'estat actual. El 
fet de que no es vulgui aplicar l'acabat de façana vegetal a la totalitat dels tancaments de l'edifici  
es deu a criteris estrictament visuals i de composició de façana. En tractar-se d'un edifici públic 
que ha de tenir una imatge i una força visual important, es considera que la combinació de pedra i  
vegetació en la pell del Centre d'Interpretació del Montsec li confereix a l'edifici una major distinció 
visual  que si  s'utilitzés un acabat  de façana uniforme (ja sigui  amb l'aplacat  de pedra o amb 
l'acabat de façana vegetal).

Les  cobertes  de l'edifici,  que han estat  modificades en l'apartat  anterior  6.2.1.1.  Aplicació  de 
coberta vegetal. Proposta parcial 1, retornen al seu estat actual, de manera que l'única solució 
vegetada en l'envolupant de l'edifici és la disposada en l'aplacat del tancament TE4. D'aquesta 
manera es pot observar de manera aïllada quina repercussió té en la demanda energètica de 
l'edifici la incorporació de vegetació en una part de les façanes de l'edifici.

A continuació, es mostra en primer lloc el Gràfic 6: Comparativa demanda calefacció – refrigeració  
entre Estat actual i Proposta parcial 2, on s'introdueixen els panells Naturpanel de Intemper al 
tancament TE4 i es comparen les demandes d'aquesta proposta parcial 2 i de l'estat actual del 
Centre d'Interpretació del Montsec sense cap modificació.
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Gràfic 6: Comparativa demanda calefacció - refrigeració entre Estat actual i Proposta parcial 2
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Taula 6: Valors numèrics Grafic 6

Mes 

Gener 3.309,42 3.203,67 0,00 0,00
Febrer 2.024,21 1.948,12 0,00 0,00
Març 995,78 935,91 0,00 0,00
Abril 149,37 129,92 0,00 0,00
Maig 0,00 0,00 360,63 358,83
Juny 0,00 0,00 1.677,68 1.688,43
Juliol 0,00 0,00 2.805,91 2.772,64
Agost 0,00 0,00 2.182,25 2.180,03
Setembre 0,00 0,00 1.032,90 1.059,26
Octubre 47,51 23,52 24,90 38,56
Novembre 1.925,84 1.791,71 0,00 0,00
Desembre 3.342,76 3.204,02 0,00 0,00

11.794,89 11.236,87 8.084,27 8.097,74

558,03 -13,47
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En el gràfic 6 es pot observar com l'aplicació dels panells Naturpanel de Intemper en el tancament 
TE4 del Centre d'Interpretació del Montsec no suposa un estalvi en la demanda energètica de 
l'edifici. La demanda de calefacció es veu incrementada, i la demanda de refrigeració es redueix 
però en un valor irrellevant. A la Taula 6: Valors numèrics Gràfic 6 es pot veure més clarament, a 
través dels valors numèrics, aquesta absència d'estalvi energètic.

Com  s'ha  comentat  en  apartats  anteriors,  la  comparació  entre  les  solucions  vegetades  en 
l'envolupant i l'acabat de pedra existent en el Centre d'Interpretació del Montsec, pel que fa a la 
incidència en la demanda energètica de l'edifici, no és del tot justa, ja que l'aplacat de pedra del  
Centre d'Interpretació del Montsec, gracies al seu gruix inusual, li confereix un aïllament tèrmic 
força bo. És per això que en aquest estudi s'ha considerat interessant alterar l'estat actual de 
l'edifici per apropar-lo als estàndards de construcció que s'utilitzen actualment, per tal de poder 
efectuar una comparativa més ajustada a la realitat.

A continuació, sobre la comparativa que s'ha observat al gràfic 6, es modifica la configuració de 
l'aplacat del tancament TE4 de l'estat actual, de manera que sigui més similar a una construcció 
estàndard. D'aquesta manera, s'ha substituït l'aplacat de 20 cm de gruix de pedra natural d'aquest 
tancament per un aplacat de panells de fibrociment, de 3 cm de gruix. 
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Gràfic 7: Comparativa demanda calefacció - refrigeració entre Estat actual modificació 2 i Proposta parcial 2
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En el  Gràfic 7: Comparativa demanda calefacció – refrigeració entre Estat actual modificació 2 i  
Proposta parcial 2, es poden veure els resultats de la comparativa de la demanda un cop modificat 
l'estat actual del Centre d'Interpretació del Montsec.

Tan en el gràfic 7 com en la taula 7 s'observa com les dues demandes es veuen reduïdes respecte 
de la demanda de l'estat actual modificat. La reducció, però, no és molt significativa. 
Cal destacar també que, al  contrari  del  que succeeix amb l'aplicació de la coberta vegetal,  la 
demanda que es veu més reduïda és la demanda de calefacció.

6.2.2. Comparativa entre proposta i estat actual modificat (cobertes + façana)
En aquest apartat s'apliquen en l'envolupant de l'edifici les dues solucions vegetades anteriors de 
manera conjunta. Aquesta configuració de l'envolupant de l'edifici és la corresponent a la proposta 
que pretén analitzar aquest estudi i que ja ha estat analitzada en l'apartat 6.2. Proposta, però en 
aquest apartat es compara el comportament que té aquesta configuració de l'envolupant amb una 
modificació de l'estat actual de l'edifici. Aquesta modificació de l'estat actual correspon a l'aplicació 
d'una coberta convencional de teules de formigó (Estat actual modificació 1) i  d'un aplacat de 
fibrociment, de 3 cm de gruix, en l'acabat del tancament TE4 (Estat actual modificació 2). 
Aquestes dues modificacions de l'estat actual ja han estat aplicades, per separat, en els apartats 
anteriors  6.2.1.1. Aplicació de coberta vegetal. Proposta parcial 1 i  6.2.1.2. Aplicació de façana 
vegetal. Proposta parcial 2, per poder comparar millor, de manera aïllada, el comportament de les 
solucions  vegetades  que  s'han  aplicat  en  aquests  apartats.  L'elecció  d'aquestes  solucions 
constructives també ha estat exposada en els apartats que es mencionen en aquest paràgraf.

Ara doncs, es tracta de comparar la proposta d'aquest estudi amb una modificació del Centre 
d'Interpretació  del  Montsec  que  l'apropi  més  als  estàndards  constructius  habituals.  D'aquesta 
manera es pot dur a terme una comparativa més real, i els resultats no es veuen minorats a causa 
d'una solució constructiva sobredimensionada que no representa la realitat constructiva d'avui en 
dia.
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Taula 7: Valors numèrics Gràfic 7

Mes

Gener 3.309,42 3.421,58 0,00 0,00
Febrer 2.024,21 2.096,49 0,00 0,00
Març 995,78 1.045,29 0,00 0,00
Abril 149,37 166,88 0,00 0,00
Maig 0,00 0,00 360,63 325,31
Juny 0,00 0,00 1.677,68 1.674,37
Juliol 0,00 0,00 2.805,91 2.811,63
Agost 0,00 0,00 2.182,25 2.205,65
Setembre 0,00 0,00 1.032,90 1.047,17
Octubre 47,51 41,54 24,90 31,42
Novembre 1.925,84 1.948,88 0,00 0,00
Desembre 3.342,76 3.420,33 0,00 0,00

11.794,89 12.140,98 8.084,27 8.095,55

-346,09 -11,28
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Taula 8: Valors numèrics Gràfic 8

Mes

Gener 3,348.38 3,904.46 0.00 0.00
Febrer 2,156.43 2,384.82 0.00 0.00
Març 1,213.12 1,183.03 0.00 0.00
Abril 302.96 186.89 0.00 0.00
Maig 0.85 0.00 142.33 409.17
Juny 0.00 0.00 1,283.33 1,894.04
Juliol 0.00 0.00 2,417.73 3,173.63
Agost 0.00 0.00 1,839.75 2,492.88
Setembre 0.00 0.00 830.31 1,168.59
Octubre 88.13 75.06 11.77 27.57
Novembre 2,022.90 2,272.26 0.00 0.00
Desembre 3,428.59 3,912.60 0.00 0.00

12,561.35 13,919.11 6,525.23 9,165.87

-1,357.76 -2,640.64
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Gràfic 8: Comparativa demanda calefacció - refrigeració entre Estat actual modificació 1 + modificació 2 i Proposta
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En el Gràfic 8: Comparativa demanda calefacció – refrigeració entre Estat actual modificació 1 +  
modificació 2 i Proposta, veiem com la reducció de consum es produeix tan en la demanda de 
calefacció  com en  la  demanda de  refrigeració.  Per  tan,  la  demanda total  es  veu reduïda  de 
manera molt més significativa si ho comparem amb el gràfic 3 de l'apartat  6.2. Proposta, on es 
comparava la proposta plantejada per aquest estudi amb el l'estat actual del Centre d'Interpretació 
del Montsec sense cap modificació en la seva envolupant.

Observant  la  Taula  8:  Valors  numèrics  Gràfic  8 s'observa  que  el  major  estalvi  energètic  es 
produeix en la demanda de refrigeració, essent aquest estalvi gairebé el doble que l'estalvi en la 
demanda de calefacció.

Es  evident,  doncs,  que  en  comparació  amb una  envolupant  de  l'edific  més  convencional,  la 
utilització  de  solucions  vegetades  aporta  un  estalvi  energètic  important  que  pot  justificar  el 
sobrecost, si aquest existeix, de la implantació d'aquest tipus de solucions constructives. 
L'edifici  escollit  per  aquest  estudi  per  efectuar  un  anàlisi  de  la  incidència  de  les  solucions 
vegetades en l'envolupant dels edificis sobre la seva demanda energètica no és la millor opció 
possible,  ja  que  el  Centre  d'Interpretació  del  Montsec  disposa  d'uns  tancaments 
extraordinàriament  ben  aïllants  enfront  les  inclemències  climatològiques.  No  obstant  això, 
l'alternativa  de  la  utilització  de  solucions  vegetades  que  planteja  aquest  estudi,  mostra  un 
comportament tèrmic igual, sinó superior, respecte l'estat actual de l'edifici. 

El fet de que la proposta presentada per aquest estudi iguali el comportament tèrmic de l'estat 
actual  de  l'edifici  s'ha  de  considerar  com  un  èxit  de  les  solucions  vegetades  aplicades  en 
l'envolupant, ja que l'aplicació d'aquestes suposa, respecte els tancaments de l'estat actual del 
Centre d'Interpretació del Montsec, un estalvi obvi en altres aspectes que no són la demanda 
energètica de l'edifici. Aquest altres aspectes són, principalment, una reducció important de les 
sol·licitacions de l'estructura de l'edifici, gràcies a la reducció de pes que suposa la substitució de 
l'aplacat  de  pedra  per  les  solucions  vegetades  que  planteja  aquest  estudi,  fet  que  podria 
aconseguir  un  estalvi  en  el  cost  d'execució  material  de  l'edifici  sense  alterar  l'excel·lent 
comportament tèrmic que ja té, a més a més de tots els altres avantatges que s'han citat als 
apartats  4.1.1.3.  Beneficis  (cobertes  vegetals) i  4.1.2.3  Beneficis  (façanes  vegetals) d'aquest 
estudi. 
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