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MEMORIA XUSTIFICATIVA 

REHABILITACIÓN INTEGRAL (ENERXÉTICA E FUNCIONAL) DE 2 CENTROS 
EDUCATIVOS DA PROVINCIA DE OURENSE. Xustificación da necesidade. 

I.1 O estado actual dos centros. 

I.1.1O CEIP Rosalía de Castro de Xinzo de Limia 

O CEIP Rosalía De Castro está situado na zona urbana de Xinzo de Limia, con orientación 49ºO. 

É un centro de 16 módulos, con 435 alumnos. Ademais dos edificios da tipoloxía obxecto de 

estudo (aulario e edificio administrativo), existe un novo anexo onde se encontran aulas de 

primaria. 

 

As características enerxéticas do centro pódense resumir en:  

• Nivel de infiltracións moderado. Existen entradas de aire exterior a través da envolvente, 

destacando sobre todo as caixas de persianas.  

• Alto coeficiente global de transmisión de calor. Os cerramentos orixinais carecen de 

illante e producen perdas importantes de calor por condución ao exterior.  

• Obsolescencia e baixa eficiencia enerxética no sistema de iluminación do centro.  

• Consumo elevado de enerxía reactiva, nunha parte da instalación eléctrica.  

• Necesidades de mantemento.Os elementos móbeis como as persianas; ou os eléctricos, 

como as luminarias, requiren de mantemento constante para poder funcionar no seu estado 

óptimo. 

 

A súa cualificación enerxética actual é G. 

 

 

I.1.2 O CPI José García García de Ourense 

O CPI José García García ten tres alturas no aulario. A súa orientación é de aproximadamente 

33ºO. Se encontra moi próximo a un curso fluvial e rodeado de vexetación, o que produce un 

microclima húmido e fresco. Debido á inclinación do terreo, o edificio administrativo, e unha parte 

doaulario, non se atopan directamente sobre o terreo, existindo espazos inferiores diáfanos que 

melloran a ventilación, pero penalizan termicamente.O número de alumnos é de 238. 

As características enerxéticas do centro pódense resumir en:  

• Nivel de infiltracións moderado. Existen entradas de aire exterior a través da envolvente, 

destacando sobre todo as caixas de persianas.  

• Alto coeficiente global de transmisión de calor. Os cerramentos orixinais carecen de 

illante e producen perdas importantes de calor por condución ao exterior.  

• Obsolescencia e baixa eficiencia enerxética no sistema de iluminación do centro.  

• Consumo elevado de enerxía reactiva, nunha parte da instalación eléctrica.  

• Necesidades de mantemento.Os elementos móbeis como as persianas; ou os eléctricos, 

como as luminarias, requiren de mantemento constante para poder funcionar no seu estado 

óptimo. 

 

 A súa cualificación enerxética actual é G. 
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I.2. Xustificación da necesidade. 

O estado actual dos centros, segundo descrición que figura no epígrafe anterior, xustifica as 
actuacións proxectadas co obxecto de acadar unha rehabilitación integral na que se identifican 
dúas partes:  
 
PARTE I: EFICIENCIA 

- Illamento térmico mediante inxectado en cámara de aire existente en fachada 

- Illamento en teito de plantas superiores. 

Estas dúasmedidas combinadas supoñen un aforro enerxético anual do 36,7% no CEIP 

Rosalía de Castro de Xinzo de Limia e 17,6% no CPI José García García de Ourense. 

Ademais se actúa en: 

- Substitución de ventás de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro 

dobre baixo emisivo. Tamén se sustituen as persianas, con illante térmico interior. 

- Substitución de luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética. 

 

 

PARTE II: OUTRAS ACTUACIONS 

- Substitución de falsos teitos existentes por un sistema rexistrable con paneis con 

propiedades acústicas. 

- Reparación e pintado de paramentos interiores, cores a determinar pola DF en base ao 

estudo cromático elaborado polo colexio de arquitectos de Galicia (COAG). 

- P.A. para elementos de identidade corporativa, marquesiña, logos e peche, características 

a determinar pola DF, segundo estudo elaborado polo COAG. 

- Peche de pista polideportiva exterior no CEIP Rosalía de Castro de Xinzo de Limia. 

- Mellora da instalación eléctrica existente no CEIP José García García de Ourense. 

 
 
 

I.3. Descrición da actuación. 

Os traballos que se desenvolverán nos edificios, segundo proxectos técnicos, serán os seguintes: 
 
 

I.3.1 O CEIP Rosalía de Xinzo de Limia. 

I.3.1.1. Descrición das actuacións e tipoloxía do investimento asociado. 

- Cuberta:Illamento en teito de plantas superiores. Sobre o falso teito das plantas superiores 
(planta primeira do edificio principal, planta primeira do edificio anexo e planta baixa do edificio 
administrativo) colocarase un illante térmico, consistente en panel semirrixido de lá de roca. 

Investimento asociado: 25.212,86 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 
 
- Fachada :Inxectarase illante térmico na cámara de aire existente nas fachadas do edificio 
principal, edificio anexo e edificio administrativo. A maiores imprimarase un tratamento protector e 
hidrofugante na fábrica vista das fachadas dos tres edificios, con siloxanos de emulsión acuosa ou 
mineralizador de base hidrófuga que, previa impregnación superficial, penetra no paramento 
creando unha capa repelente á auga, polvo e xeadas. 
 
Investimento asociado: 55.739,78 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 
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-Carpinterías exteriores e persianas: Substituirase a carpintería exterior nas ventás sinaladas en 
planos. Colocarase carpintería corredeira de aluminio anodizado, con rotura de ponte térmica e 
vidros de dobre acristalamento formados por vidro baixo emisivo e vidro laminado acústico e de 
seguridade, con cámara de aire deshidratada. Illaranse as caixas de persianas. 
 
Investimento asociado: 88.835,93 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 

- Luminarias: Substitución de luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética, con detectores 
de presenza en zonas comúns. 

Investimento asociado: 104.261,43 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 
 
- Pintura e identidade corporativa: Pintado dos paramentos verticais e horizontais interiores e 
definición da identidade do centro baseada no estudo desenvolvido polo Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia. 
 
Investimento asociado: 48.508,89 € FONDOS PROPIOS 
 
-Peche de pista polideportiva: Mediante paneis prefabricados de formigón armado (con illante no 
seu interior), xunto co paneis ondulados de policarbonato (estos na parte alta das fachadas) 
 
Investimento asociado: 113.044,85 
 
- Traballos previos, reparacións, albanelería, falsos teitos, instalacións, xestión de residuos e 
seguridade e saúde:  
 
Investimento asociado:  61.281,38 € FONDOS PROPIOS 
 
 
Investimento total FEDER: 219.240,00 € 

Investimento total FEDER + cofinanciación: 274.050,00 € 

Investimento total outras actuacións: 222.835,12 € 

Investimento total global: 496.885,12 € 

 

I.3.1.2.- Eficiencia da actuación e indicadores asociados. 

Co conxunto destas actuacións acadarase unha cualificación enerxética E en consumo de 
enerxía primaria non renovable. 

 

Indicadores de produtividade: 

 

CEIP Rosalía de Castro de Xinzo de Limia: 

3,30 TEP (elementos construtivos)  + 4,04 TEP (iluminación) = 7,34 TEP ;  

 38.334 Kwh año (elementos construtivos) +  19.476 Kwh año (iluminación) =  57.810 Kwh año. 

 

O cálculo para a obtención destes valores e o desglose por tipo de actuación, pode 
consultarse no estudo de eficiencia enerxética elaborado por INSITU e no anexo de cálculo 
de aforro enerxético en iluminación que consta no proxecto técnico de obras. 
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I.3.2 O CPI José García García de Ourense 
 
 
-Cuberta: Illamento en teito de plantas superiores en todas as zonas de contacto co forxado de 
baixo cuberta, tanto en planta primeira como en planta segunda do edificio de aulas, no edificio 
administrativo e no edificio de vestiarios.  

Investimento asociado: 24.654,21 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 

- Fachada: Inxectarase illante térmico na cámara de aire existente nas fachadas, de dobre folla de 

ladrillo cara vista, do edificio principal destinado a aulas, edificio administrativo e edificio vestiarios. 
O sistema consiste na inxección conxunta a baixa presión de perlas expandidas de EPS e 
adhesivo na cámara de aire, que forman un illamento ríxido e continuo. A maiores imprimarase un 
tratamento protector e hidrofugante na fábrica vista das fachadas illadas, con siloxanos de 
emulsión acuosa ou mineralizador de base hidrófuga que, previa impregnación superficial, penetra 
no paramento creando unha capa repelente á auga, polvo e xeadas. 
 
Investimento asociado: 61.327,13 €  (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 

- Carpinterías exteriores e persianas: Substituirase parte da carpintería existente no edificio 
principal de aulas, no edificio de vestiarios e no ximnasio. Colocarase carpintería corredeira de 
aluminio anodizado, con rotura de ponte térmica e vidros de dobre acristalamento formados por 
vidro baixo emisivo e vidro laminado acústico e de seguridade, con cámara de aire deshidratada. 
Illaranse as caixas de persianas. 
 
Investimento asociado: 129.506,81 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 

- Luminarias: Substituiranse, no edificio de aulas e edificio administrativo, todos os aparatos de 
alumeado por equipos de alta eficiencia enerxética, con equipos de regulación e detectores de 
presenza. 

Investimento asociado: 109.925,67 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 

- Pintura interior, falsos teitos e identidade corporativa: Pintado dos paramentos verticais e 
horizontais interiores e definición da identidade do centro baseada no estudo desenvolvido polo 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

Investimento asociado: 50.963,49 € FONDOS PROPIOS 

- Falsos teitos, reforma instalación eléctrica, xestión de resíduos e seguridade e saúde:  

Investimento asociado:  120.334,70 € FONDOS PROPIOS 

 
Investimento total FEDER: 260.331,06 € 

Investimento total FEDER + cofinanciación: 325.413,82 € 

Investimento total outras actuacións: 171.298,19 € 

Investimento total global: 496.712,01 € 

 

 



Fondo Europeo de  

       Desenvolvemento Rexional 

        Unha maneira de facer Europa 

 

Rehabilitación Integral de 2 centros educativos na provincia de Ourense Páxina5 

 

 

I.3.1.2.- Eficiencia da actuación e indicadores asociados. 

Co conxunto destas actuacións acadarase unha cualificación enerxética D en consumo de 
enerxía primaria non renovable e F en emisións de dióxido de carbono. 

 

 

Indicadores de produtividade: 

 

CPI José García García :  

3.41(elementos construtivos) + 7,25 TEP (iluminación) =  10,66 TEP ; 

39.611 Kwh año (elementos construtivos) + 35.024 Kwh año (iluminación) = 74.635 KWh año. 

 

O cálculo para a obtención destes valores e o desglose por tipo de actuación, pode 
consultarse no estudo de eficiencia enerxética elaborado por INSITU e no anexo de cálculo 
de aforro enerxético en iluminación que consta no proxecto técnico de obras. 

 

 

 

I.4.- Resumo de Investimento 

FEDER

CPI JOSE GARCIA GARCIA OURENSE Mellora eficiencia enerxética 2016.10.10.422M.622.1 2016 00138 260.331,06 € 325.413,82 € 171.298,19 € 496.712,01 €

219.240,00 €

479.571,06 €

496.885,12 €

993.597,13 €394.133,31 €

222.835,12 €

IMPORTE TOTAL 

ACTUACIÓN

IMPORTE OTRAS 

INTERVENCIONES

CEIP ROSALÍA DE CASTRO XINZO DE LIMIA Mellora eficiencia enerxética 2016.10.10.422A.622.1

TOTALES OURENSE

2016 00137 

599.463,82 €

274.050,00 €

ACTUACIONES MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2016 APLICACIÓN PROYECTO
IMPORTE TOTAL 

EFICIENCIA

 

 

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2016 

O secretario xeral técnico, 

 

JesúsOitavén Barcala 


