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rehabilitació energètica amb façana dinàmica Somfy

Antecedents
El 2007 el govern de Navarra, va agru-
par tots els departaments en un nou 
edifici, Desenvolupament Rural i Medi 
Ambient, reubicant les oficines que 
aquest departament tenia en diferents 
llocs de la capital de Navarra. 
L’edifici nou es va projectar al 2007 
i va finalitzar al 2010. Després d’un 
any de funcionament, el govern 
va buscar una solució a una sèrie 
d’inconvenients o deficiències a nivell 
de confort lumínic i tèrmic. 

 n 1.  La lluminositat interior és exces-
siva produint enlluernaments. 

 n 2.  La radiació solar és excessi-
va produint una disconformitat 
lumínica i augment de la tem-
peratura interior. 

 n 3.  Consum alt de climatització 
amb pics en els consums 
elèctrics pel fet que la tempe-
ratura interior és excessiva. 

 n 4.  Queixes diàries dels usuaris i 
serveis de neteja per la calor 
interior de les oficines.

Descripció 
La parcel·la on s’ubica l’edifici té 
forma rectangular. L’edifici d’oficines 
de 5 plantes d’alçada (PB + 4) amb 
una superfície de 6.043 m2 d’oficines, 
un aparcament subterrani de 240 pla-
ces. La longitud de les façanes de 
les plantes és de 50-58 x 17-22 m. El 
gruix de la façana té 28mm amb una 
distribució de vidre exterior de 4+4 
mm + cambra d’aire de 12 mm + vidre 
interior de 8 mm.
El sistema de gestió de l’edifici con-
trola les instal·lacions de climatització, 
il·luminació i alarmes.

Solució de rehabiltació  
energètica adoptada
La solució adoptada és la façana 
dinàmica Somfy. El control solar és 
exterior amb una lama orientable que 
es plega dins del llindar de la faça-
na sent invisible quan no es neces-
sària. La lama motoritzada i gestiona-
da s’orienta de forma automàtica en 
funció dels requeriments de l’usuari 
a l’interior de l’oficina i del temps 

climatològic exterior. La façana és el 
primer control energètic de l’edifici que 
pot millorar el confort lumínic i tèrmic 
dels usuaris, incrementar la il·luminació 
natural reduint el consum de llum artifi-
cial. Amb el control solar podem reduir 
el consum de la climatització i en reduir 
el consum d’energia a l’edifici contri-
buïm a la reducció de les emissions de 
CO2 per aconseguir edificis de consum 
gairebé nul. n
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Projecte de la seu de Desenvolupament Rural i Medi ambient per al govern de Navarra

Fitxa tècnica
Maig 2010 a juliol 2010 
Dades d’instal·lació: 
Terme de potència: 

 n P6 x 451 kW
Terme d’energia 

 n 56.546 kWh
Factura anual:

 n 170.318,80 €
Estalvi aconseguit

 n 37.470,58 €
Pressupost executat

 n 131.456,89 €
Amortització inversió realitzada

 n 3,5 años
Empresa: SOMFY ESPAÑA SA. LAMITEK 
Sector: Façana, control solar i gestió BMS




