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MEMORIA XUSTIFICATIVA 

REHABILITACIÓN INTEGRAL (ENERXÉTICA E FUNCIONAL) DE 3 CENTROS 
EDUCATIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. Xustificación da necesidade. 

I.1 O estado actual dos centros. 

I.1.1  O CEIP de San Roque Darbo de Cangas 

O centro de educación infantil e primaria San Roque Darbo está situado na rúa Tobal, s/n, San 

Roque-Darbo, Cangas, con orientación 42º15´25.1”N de latitude, 8º 47`42.7O de lonxitude e 53 m. 

de altitude. Cinco edificios integran o centro: aulario, edificio administrativo, ximnasio, vivenda da 

conserxería e polideportivo.A auditoría previa estuda os tres primeiros, que teñen uso 

exclusivamente educativo e concentran a maior parte do consumo. 

O volume do aulario, con orientación este-oeste, ten planta baixa e primeira dispostas en forma de 

peine con dous corpos comunicados por tres corredores que delimitan os patios interiores. A 

planta baixa, de 1.209,06 m², destínase a educación infantil (metade sur) e a servizos comúns 

(metade norte), tales como comedor, cociña, biblioteca, sala de caldeiras, etc. A planta alta, de 

1.189,61 m² destinase unicamente a educación primaria. Hai un total de 22 aulas (8 en planta 

baixa e 14 en planta primeira). A maioría son contiguas a fachada e so catro a patio interior. A 

forma en planta do edificio permite que as orientacións das aulas sexan moi variadas e teñan un 

soleamento distinto en cada caso. 

A fachada do centro é un muro de ladrillo con cámara e sen illamento térmico, ten un alto 

porcentaxe de superficie acristalada, carpinterías metálicas simples con rotura de ponte térmica e 

cuberta metálica sen illamento. As infiltracións de aire, especialmente polas caixas de persianas e 

falsos teitos son elevadas. A instalación de calefacción é unha caldeira de gasóleo e radiadores de 

chapa de aceiro. O uso regular do centro, no que reciben formación 391 alumnos, ten lugar polas 

mañás, entre as 9:25h e as 14:25h. Ten servizo de comedor, de 14:30 a 15:30, e actividades 

escolares de 16h a 17h. 

Na fachada este, o aulario se comunica exteriormente co volume de menor dimensión, o edificio 

administrativo, que forma parte da tipoloxía orixinal. A superficie útil do edificio é de 292,84 m². 

Alberga despachos de uso predominantemente individual, situados na zona norte e noreste, como 

son os de dirección, xefatura de estudos, responsable do comedor, ANPA e secretaría, o resto son 

estancias cunha ocupación especial: sala de profesores, sala de reunións, e aula de pedagoxía 

terapéutica. Ten un uso maioritario polas mañás, coincidindo co horario do centro. 

O ximnasio sitúase no norte da parcela do centro educativo. Ten unha superficie de 771 m² dos 

que o espazo do ximnasio ocupa 255,31 m². 

 

Os traballos de auditoría e simulación térmica levados a cabo non centro durante o curso escolar 

2014-2015 mostran que as condicións ambientais interiores do centro atópanse fora dos 

niveis de confort higrotérmico. As intervencións de actuación con maior potencial de 

mellora son aquelas relacionadas co aumento de resistencia térmica dos ocos, a redución 

controlada da estanqueidade e o control da calidade do aire interior e aquelas que afectan 

aos sistemas de iluminación. 

A simulación das medidas de intervención permite coñecer con precisión o aforro 

enerxético asociado e o impacto nas condicións anteriores. Avaliadas de forma 

independente, a medida que supón un maior impacto é a intervención en ocos. A 

substitución e mellora das ventás reduce a demanda enerxética en torno ao 50%, mentres o 

aumento de resistencia térmica dos muros de fachada supón un aforro entre o 10%-15% 
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A cualificación enerxética actual do aulario e edificio administrativo e ximnasio é F e G 
respectivamente. 

 

 

 

I.1.2 O CEIP de Chancelas de Poio 

A extrapolación do modelo térmico que se realizou sobre 33 centros escolares das provincias de 

Pontevedra e Ourense presenta as seguintes característica enerxéticas comúns entre eles: 

 Alto nivel de infiltracións, especialmente en carpinterías e caixas de persianas. 

 Alto coeficiente global de transmisión de calor dos cerramentos. 

 

O CEIP de Chancelas é un centro de 8 módulos situado en Poio e con orientación 60ºE. Debido ao 

desnivel do terreo encóntrase elevado sobre o mesmo, existindo na planta baixa un pequeno 

almacén e a sala de caldeiras, pero ningún espazo docente. Durante 2014/2015 había 199 

alumnos. Non tivo reformas de gran magnitude da envolvente, conservando case a totalidade das 

ventás. A cuberta de fibrocemento foi substituída recentemente. As luminarias e os falsos teitos 

substituíronse de forma parcial, sendo predominantes as tipoloxías orixinais. 

 
 A súa cualificación enerxética actual é G. 

 

I.1.3 O CEIP Nosa Sra. da Piedade de Vila de Cruces 

A extrapolación do modelo térmico que se realizou sobre 33 centros escolares das provincias de 

Pontevedra e Ourense presenta as seguintes característica enerxéticas comúns entre eles: 

 Alto nivel de infiltracións, especialmente en carpinterías e caixas de persianas. 

 Alto coeficiente global de transmisión de calor dos cerramentos. 

 

O CEIP Nosa Señora da Piedade é un centro de 8 módulos que está situado en Vila de Cruces 

con orientación 88ºE. O número de alumnos para o curso 2014/2015 foi de 185. Ademais do 

edificio obxecto de estudo, existe un edificio antigo onde se encontran os alumnos de infantil. 

Os falsos teitos están renovados pero teñen desperfectos e están dobrados nalgúns puntos. Son 

fonte de infiltracións e humidades, ao igual que as caixas de persiana e a porta, pese a que as 

ventás foron renovadas. 

A maioría das luminarias son da tipoloxía orixinal, con fluorescentes equipados con equipos 

auxiliares electromagnéticos de consumo non despreciable. 

 

 

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 

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

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

- Substitución de luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética. 

 

Estas medidas combinadas supoñen un aforro enerxético anual do 77,6% no CEIP San 

Roque Darbo de Cangas, 49,5% no CEIP Chancelas de Poio e 16,5 % no CEIP Nosa Sra. 

da Piedade de Vila de Cruces. 

 

PARTE II: OUTRAS ACTUACIONS 

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

propiedades acústicas. 

- Reparación e pintado de paramentos, 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. 

 
 
 

I.3. Descrición da actuación. 

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

I.3.1 O CEIP de San Roque Darbo de Cangas. 

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

- Fachada:Disporase illamento térmico de fachada a base de sistema ThermaBead ou equivalente, 
consistente na inxección conxunta a baixa presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de 
BASF) e adhesivo na cámara de aire, que forman un illamento ríxido e continuo que rechea a 
cámara completamente.  
 
Investimento asociado: 51.380,17 € FONDOS PROPIOS (No caso de baixas por adxudicación, 
este apartado é susceptible de cofinanciarse con FEDER) 
 
  
-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. Illaranse as caixas de persianas. 
 
Investimento asociado: 341.754,46 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 
 
 
- Luminarias: Substitución de luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética, con regulación 
multisensor e control de iluminación. 
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Investimento asociado: 82.063,54 € FONDOS PROPIOS (No caso de baixas por adxudicación, 
este apartado é susceptible de cofinanciarse con FEDER) 
  
 
- 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: 35.655,20 € FONDOS PROPIOS 
 
 
- Traballos previos, falsos teitos, tabiquería, instalacións, xestión de residuos e seguridade e 
saúde:  
 
Investimento asociado:  208.419,72 € FONDOS PROPIOS 
 
 
 
 
Investimento total FEDER: 273.403,57 € 

Investimento total FEDER + cofinanciación: 341.754,46 € 

Investimento total posible FEDER (P):  133.443,71 € 

Investimento total outras actuacións: 244.074,92 € 

Investimento total global: 719.273,09 € 

 

 

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

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

 
Indicadores de produtividade: 

 

CEIP de San Roque Darbo de Cangas: 

3,35 TEP (elementos construtivos)  + 5,47 TEP (iluminación) = 8,82 TEP ;  

33.939 Kwh año (elementos construtivos) +  26.417 Kwh año (iluminación) =  60.356 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 CEIP de Chancelas de Poio 
 

- Fachada:  Ao ser fachada de ladrillo caravista, será a inxección conxunta a baixa presión de 

perlas expandidas de EPS e adhesivo en cámara de aire, que forman un illamento ríxido e 
continuo que rechea a cámara completamente, con unha conductividade térmica (λ) 0,034 W/m2K.  

Investimento asociado: 33.332,13 €  (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 
 

 
- Carpinterías exteriores e persianas: O proxecto propón a substitución completa coa fin de 
axustarse aos valores de transmitancia térmica definidos no CTE para a zona climática de 
actuación, C1, Uh=2,67W/m2ºK (Uw=4,27W/m2ºK, Uhv=2,2W/m2ºK, Uhm=4,35W/m2ºK y 
FM=0,22). Aperturas e partes fixas combínanse en cada ventanal de fachada, que nos antepeitos 
irán vidradas e nos maineis paneladas con composite illado na parte posterior. Segundo a zona, a 
carpintería incorporará persianas de aluminio inxectado con poliuretano, aloxadas en caixóns de 
persiana de aluminio, illados interiormente, coa fin de garantir a continuidade do illamento. Os 
vidros serán de  dobre acristalamento Climalit e espesor total 24mm, formado por un vidro baixo 
emisivo e un vidro laminado acústico e de seguridade, cámara de aire deshidratada e dobre 
selado perimetral. Os panos cegos estarán formados por panel de aluminio con núcleo de 
polietileno intermedio de 3mm.  
 
Investimento asociado: 206.353,34 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 
 

 
- Luminarias: Substituiranse os aparatos de alumeado por equipos de alta eficiencia enerxética, 
con equipos de regulación e detectores de presenza. 
 
Investimento asociado: 54.487,52 € FONDOS PROPIOS (No caso de baixas por adxudicación, 
este apartado é susceptible de cofinanciarse con FEDER) 

  

- Pintura interior 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: 18.878,53 € FONDOS PROPIOS 
 
 
- Actuacións previas, falsos teitos, xestión de residuos e seguridade e saúde:  
Investimento asociado:  69.294,22 € FONDOS PROPIOS 

 

 
Investimento total FEDER: 191.748,38 € 

Investimento total FEDER + cofinanciación: 239.685,47 € 

Investimento total posible FEDER (P):  54.487,52 € 

Investimento total outras actuacións:  88.172,74 € 

Investimento total global: 382.345,73 €  
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I.3.1.2.- Eficiencia da actuación e indicadores asociados. 

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

 

Indicadores de produtividade: 

 

CEIP de Chancelas en Poio:  

2,55 (elementos construtivos) + 4,21 TEP (iluminación) =  6,76 TEP ; 

29.667 Kwh año (elementos construtivos) + 20.353 Kwh año (iluminación) = 50.020 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.3.3 O CEIP Nosa Sra da Piedade de Vila de Cruces 
 

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

- Fachada:Disporase illamento térmico de fachada a base de sistema ThermaBead ou equivalente, 
consistente na inxección conxunta a baixa presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de 
BASF) e adhesivo na cámara de aire, que forman un illamento ríxido e continuo que rechea a 
cámara completamente.  
 
Investimento asociado: 23.616,84 € FONDOS PROPIOS (No caso de baixas por adxudicación, 
este apartado é susceptible de cofinanciarse con FEDER) 
 

 
-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. Illaranse as caixas de persianas. 
 
Investimento asociado: 223.107,15 € (80% FEDER+20% COFINACIACIÓN) 
 
 
- Luminarias: Substitución de luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética, con regulación 
multisensor e control de iluminación. 
Investimento asociado: 50.133,90 € FONDOS PROPIOS (No caso de baixas por adxudicación, 
este apartado é susceptible de cofinanciarse con FEDER) 
  
 
- Pintura e identidade corporativa: Pintado dos paramentos verticais e horizontais e definición da 
identidade do centro baseada no estudo desenvolvido polo Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia. 
 
Investimento asociado: 25.704,92 € FONDOS PROPIOS 
 
 
- Demolicións, falsos teitos, tabiquería, xestión de residuos e seguridade e saúde:  
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Investimento asociado:  79.934,13 € FONDOS PROPIOS 
 
 
 
Investimento total FEDER: 178.485,72 € 

Investimento total FEDER + cofinanciación: 223.107,15 € 

Investimento total posible FEDER (P):  73.750,74 € 

Investimento total outras actuacións: 105.639,05 € 

Investimento total global: 402.496,94 € 

 

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

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

 

Indicadores de produtividade: 

 

CEIP Nosa Sra. da Piedade de Vila de Cruces: 

1,06 TEP (elementos construtivos)  + 4,03 TEP (iluminación) = 5,09 TEP ;  

12.306 Kwh año (elementos construtivos) +  19.439 Kwh año (iluminación) =  31.745 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 

 

 

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2016 

O secretario xeral técnico, 

 

JesúsOitavén Barcala 


