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RESUM 
 

L’eficiència energètica en el món de la construcció ha passat de ser una consideració a un 

dels requisits mínims en qualsevol tipus d’edificació, per aquest motiu, en aquest projecte es 

pretén desenvolupar l’anàlisi de l’eficiència energètica del projecte del Bisbat de Terrassa. 

 

La primera part del projecte ubica al lector a l’enunciat de treball. D’una banda es realitza 

una descripció constructiva per tal d’entendre l’edifici objecte d’estudi, dividint l’edificació 

global en diferents sistemes constructius, i per altra banda s’acota l’estudi en funció de la 

normativa vigent sobre l’objecte de l’anàlisi, repassant des de l’àmbit més general al 

particular. 

 

La segona part del projecte desenvolupa el propi anàlisi. S’inicia exposant les diferents 

característiques de la metodologia utilitzada, en aquest cas des de dos punts de vista 

d’estudi, per tal d’entendre la filosofia que s’ha seguit durant tot el procediment i per acabar 

exposant els resultats obtinguts amb l’explicació pertinent per a la seva comprenssió. 

 

Finalment es realitza una valoració dels diferents resultats i es desenvolupen les conclusions 

pertinents que engloben els aspectes més generals del projecte, en aquest cas la proposta 

de solucions alternatives a les inicials del projecte. 

 

A part de la memòria principal del treball també es poden trobar diferents annexos que fan 

referència al càlcul dels valors tèrmics dels tancaments, galeries fotogràfiques amb el 

seguiment del projecte i estudis per a la realització dels certificats d’eficiència energètica 

dels projectes. 
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1 GLOSSARI 

1.1. TERMINOLOGIA 

 

Aspectes de caràcter tèrmic i energètic. 

 

• Absorció: fracció de la radiació solar incident a una superfície que és absorvida per la 

mateixa. L’absorció pren valors entorn del 0.0 (0%) fins a 1.0 (100%). 

 

• Certificació energètica d’un edifici:  La certificació energètica d’un edifici és el procès 

per el qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda per el 

projecte de l’edifici i per l’edifici acabat i que condueix, respectivament, a la expedició 

d’un certificat d’eficiència energètica del projecte i d’un certificat d’eficiència 

energètica de l’edifici acabat. 

 

• Coeficient superficial de transmissió de calor (Re, Ri ): Transmissió tèrmica per unitat 

d’àrea cap o des d’ una superfície en contacte amb l’aire o un altre fluid, degut a la 

convecció, conducció i radiació, dividit per la diferència de temperatura entre la 

superfície del material i la temperatura seca del fluid. El valor del coeficient depenent 

del moviment del fluid, les rugositats de la superficie i la naturalesa i temperatura de 

l’ambient. 

 

• Conductivitat tèrmica (λ):  És la propietat física de qualsevol material que quantifica la 

capacitat de conducció de calor a través del mateix. 

 

• Condensació superficial: condensació que apareix a la superfície d’un tancament o 

element constructiu quan la seva temperatura superficial és inferior o igual al punt de 

rosada de l’aire que està en contacte amb aqusta superfície. 

 

• Condensació intersticial: condensació que apareix a la massa interior d’un tancament 

com a conseqüència de que el vapor d’aigua que l’atravessa arriba a la pressió de 

saturació en algun punt interior de la mateixa massa. 

 

• Edifici de referència: edifici obtingut a partir de l’edifici objecte, la demanda 

energètica del qual ha de ser major, tant en règim de calefacció com de refrigeració, 

que la de l’edifici objecte. S’obté a partir de l’edifici objecte substituint els tancaments 

per altres que compleixen els requisits de la opció simplificada. 
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• Edifici objecte: edifici del que es vol realitzar una verificació del compliment de la 

reglamentació. 

 

• Envolvent tèrmica: es composa pels tancaments de l’edifici que separen els recintes 

habitables de l’ambient exterior. 

 

• Factor solar (g): quocient entre la radiació solar a incidència normal que s’introdueix 

a l’edifici a travès de l’envitrallament i la que s’introduiria si l’envitrallament es 

substituís per un forat perfectament transparent. 

 

• Humitat relativa (Hr): fracció de la pressió de saturació que representa la pressió 

parcial del vapor d’aigua a l’espai o ambient exterior en estudi. S’ha de tenir en 

compte en el càlcul de condensacions, superficials i instersticials, dels tancaments. 

 

• Pont tèrmic: zona de l’envolvent de l’edifici en la que existeix una variació de la 

uniformitat de la construcció, ja bé sigui per un canvi de l’espessor del tancament, 

dels materials utilitzats, per la penetració d’elements constructius de diferents 

conductivitat, etc…que ocasiona necessàriament una minoració de la resistència 

tèrmica respecte a la resta dels tancaments.  

Els pont tèrmics són parts sensible dels edificis on s’augmenta el risc de possibilitat 

de producció de condensacions superficials especialment a les situacions d’hiverns o 

temps freds. 

 

• Resistència tèrmica lineal (R): Se define la resistencia térmica como el cociente entre 

el espesor del producto y la conductividad térmica del material. 

 

• Tancament: element constructiu de l’edifici que el separa de l’exterior, ja sigui aire, 

terreny o altres edificis. 

 

• Temperatura de rosada (Tr): temperatura a la qual comença a condensar-se el vapor 

d’aigua d’un ambient, per a unes condicions donades d’humitat i de pressió, quan es 

pateix un descens de la temperatura de l’ambient i, per tant, del vapor contingut. 

 

• Transmitància tèrmica (U):  és el flux de calor, en règim estacionari, dividit per l’àrea i 

per la diferència de temperatura dels medis situats a cada costat de l’element que es 

considera. 
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Aspectes de caràcter lumínic: 

 

• Valor d’eficiència energètica de la instal.lació (VEEI): valor que mesura l’eficiència 

energètica d’una instal.lació d’il.luminació d’una zona d’activitat diferenciada. La seva 

unitat de mesura es (W/m²) per a cada 100 lux. 

 

Aspectes de caràcter higrotèrmic: 

 

• Grau d’impermeabilitat: número indicador de la resistència al pas de l’aigua 

característica d’una solució constructiva, definit de tal manera que augmenta 

proporcionalment a la resistència i, com a conseqüència, com més gran sigui la 

sol.licitació d’humitat més gran haurà de ser el grau d’impermeabilitat d’aquesta 

solució per tal d’obtenir el mateix resultat. La gradació s’aplica a les soluciones de 

cada elements constructiu de forma independent a la resta d’elements. Per tant, les 

gradació dels diferents elements no són necessariament equivalent: d’aquesta forma, 

el grau 3 d’un mur no han de ser equivalents al grau 3 d’una façana. 
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2 INTRODUCCIÓ 

2.1. MOTIVACIÓ PERSONAL 

 
En els últims 25 anys la consciència de projectar i construir edificacions que fossin eficients, 

des d’un punt de vista energètic, ha estat una altra de les prestacions exigides als tècnics i 

empreses del sector de la construcció.  

 

Així com s’exigia, i s’exigeix, que una edificació tingui una seguretat ,des d’un punt de vista 

estructural, capaç de fer front a les accions pròpies i del medi, també s’ha de valorar i no 

restar importància a les limitacions del consum energètic i l’ús de fonts d’energia renovables 

de les futures edificacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge1.Consum energètic per sectors i consum segon s usos en els edificis. 
 

En els gràfics anteriors es pot observar com el sector dedicat a l’edificació té gairebé tant 

pes, des d’un punt de vista de consum energètic, com d’altres sectors dedicats al transport o 

la indústria. 

 

Dins del marc de la Unió Europea aquesta preocupació és present, un exemple és la 

directiva 91/2002 del 16 de desembre (Normativa 2002/91/CE) que comença a introduir el 

concepte d’eficiència energètica. A l’estat espanyol davant d’aquesta situació s’han disposat 

eines que ajudin, facilitin i orientin als tècnics en aquest camp.  

 

El darrer pas es troba a l’entrada en vigència del nou RITE 2008 o el CTE, concretament del 

seu document bàsic HE referent a l’estalvi d’energia, que té com a objectiu “…conseguir un 

uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
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sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de 

fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento.”  

 

Partint d’aquestes premises i amb la consciència d’aquesta necessitat s’inicia aquest treball 

final de carrera dedicat a l’anàlisi de l’eficiència energètica del projecte de l’edifici del “Bisbat 

de Terrassa”. 

2.2 OBJECTIU DEL PROJECTE 

 

L’objectiu del projecte  és realitzar l’anàlisi general de l’eficiència energètica del projecte de 

l’edifici del “Bisbat de Terrassa “. Aquest anàlisi es dividirà principalment en dues parts: 

 

• Realització pròpia de l’anàlisi mitjançant com a eines els programes Design Builder i 

Lider. A l’apartat corresponent es desenvoluparà la metodologia realitzada i el 

funcionament de cadascun. 

 

• Comparació dels resultats obtinguts en els diferents programes. 

 

• Exposició dels resultats i, en funció d’aquests, valorar-ne solucions alternatives. 

 
Per poder realitzar aquests objectius és necessari mantenir una perspectiva constant que 

promogui l’estalvi d’energia i l’eficiència energètica. 

2.3. ABAST DEL PROJECTE 

 

L’abast del projecte és la identificació de les possibles solucions alternatives tècniques 

aplicables que siguin capaç de millorar l’eficiència energètica del projecte. Per poder 

identificar aquestes solucions s’analitzaran els múltiples paràmetres i necessitats 

energètiques del projecte. 

 

Per a cadascuna de les solucions alternatives tècniques proposades es realitzarà un  estudi 

esquemàtic en el que es pugui apreciar l’impacte que tindrien  en cas de realitzar-se. 
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3 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

En aquest apartat es pretén realitzar una descripció global de l’edifici destacant els punts 

que es considerin més importants de cara a que, posteriorment, es pugui entendre amb més 

claredat l’anàlisi de l’eficiència energètica. 

 

D’inici es realitzarà una descripció sobre les característiques generals de l’edifici i per acabar 

es profunditzarà en la descripció per a cada sistema constructiu (sistema estructura, sistema 

envolvent, sistema acabats i sistema instal.lacions). 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

L’edifici objecte de l’anàlisi, actualment en fase d’execució, està situat a la localitat de 

Terrassa (Barcelona) concretament al carrer Vinyals a 8.95metres del carrer del Dr.Cabanes  

i és obra de l’arquitecte Joan Baca i Pericot. 

 

L’edificació s’alinea amb la seva façana oest al carrer Vinyals. Comparteix mitgera, per la 

banda nord amb la part posterior dels edificis d’habitatges del carrer Doctor Cabanes i per 

les altres dues bandes limita amb les zones ajardinades de la Fundació Busquets.  

 

 

Imatge2. Emplaçament de l’edifici 
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Per la banda est, la parcel·la limita amb l’accés que te la Fundació des del carrer Cisterna. 

La diferència de cota entre el carrer Cisterna i Vinyals fa que l’edifici tingui un desnivell 

pronunciat de quasi sis metres entre les façanes est i oest. L’edifici consta de tres plantes 

soterrani organitzades en semiplantes. Sobre rasant l’edifici te tres nivells més, que en 

alçada es van enretirant respecte la façana sud de manera que dóna lloc a una façana 

inclinada orinetada al migdia. 

 

 

Imatge3. Secció de l’edifici. 
 

 A continuació s’adjunta el quadre de superfícies per plantes així com l’ús a cadascuna 

d’aquestes: 

 

Planta Sup. Construïda Ús 
Soterrani -3 510.75 m² Pàrking 
Soterrani -2 997.80 m² Pàrking 
Soterrani -1 997.80 m² Pàrking 
P. Semisoterrani 554.95 m² Capella i sala d’actes 
P.Baixa 888.00 m² Administratiu 
P.Primera 576.70 m² Administratiu 
P.Segona 397.90 m² Residencial 
P.Tercera 245.70 m² Residencial e Instal. 
Total 5169.96 m²  
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3.2. SISTEMA ESTRUCTURA 

 

Es defineix el sistema d’estructura com el sistema constructiu encarregat de transmetre i 

suportar les càrregues de l’edifici, pròpies i d’ accions externes, al terreny resistent que 

pugui absorvir-les. S’ha optat per dividir l’estructura de l’edifici en diferents  subsistemes, per 

tal de facilitar la seva comprensió, són els següents: 

 

• Subsistema de fonamentació. 

• Subsistema de contenció. 

• Subsistema de sostres i lloses. 

• Subsistema de coberta. 

 
3.2.1. Subsistema de fonamentació 

 

Pel subsistema de fonamentació s’ha optat per una solució un sistema de sabates 

superficials. Aquest fet es justifica amb uns valors de tensió admissible del terreny elevats 

que han permés realitzar els càlculs amb  un valor de 7Kp/cm². 

 

3.2.2. Subsistema de contenció 

 

Pel subsistema de contenció de terres s’ha optat per la realització de pantalles de contenció, 

en tot el perímetre, executades des de la cota actual del solar, que coincideix amb la rasant 

del carrer Vinyals, fins a la cota més baixa, ancoratge de les propies pantalles. 

 

3.2.3. Subsistema de sostres i lloses 

 

Pel susbsistema de sostres i lloses es divideix en els dos elements que el conformen: 

 

• L’estructura dels sostres s’ha optat per resoldre’s amb forjats reticulars de formigó armat 

amb cantells que en funció de la distància entre suports oscil·len entre 30 i 40cm. 

Puntualment es disposaran jàsseres de cantell per resoldre alguns estintolaments de 

pilars superiors que no arriben a la fonamentació. 

 

• Les lloses de formigó recolzen sobre pilars de formigó armat que en alguna situació 

especial són suports mixtes amb perfileria laminada embeguda. Les caixes dels 

ascensors són de formigó armat i també s’utilitzen com a suports verticals. 
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3.2.4. Subsistema de coberta 

 

Pel subsistema de la coberta s’ha optat per una coberta lleugera amb una estructura 

d’encavallades formades per perfils tubulars d’acer laminat. A l’apartat corresponent, 

sistema envolvent, es desenvoluparà les diferents capes que la conformen. 

 

 

 
Imatge 4. Estructura de la coberta durant la seva e xecució 
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3.3. SISTEMA ENVOLVENT 

 

Es defineix el sistema envolvent com el sistema constructiu encarregat de protegir, des d’un 

punt de vista acústic, tèrmic i funcional, el conjunt interior de l’edifici del medi exterior. En 

aquest sistema s’ha decidit incloure, per una qüestió de similitud des d’un punt de vista de 

l’anàlisi, els tancaments interiors. 

 

S’ha optat per dividir l’envolvent de l’edifici en diferents  subsistemes, per tal de facilitar la 

seva comprensió, són els següents: 

 
• Subsistema de tancaments exteriors. 

• Subsistema de tancaments interiors. 

• Subsistema de coberta inclinada. 

• Subsistema de cobertes planes i terrasses. 

 

3.3.1. Subsistema de tancaments exteriors 

 

Pel subsistema de tancaments exteriors s’han disposat diferents combinacions de materials i 

de capes formades per aquests, a més a més, per qüestions constructives, s’ha decidit 

incloure un apartat dedicat a finestres i lluernaris.  

 

A continuació s’exposa una llista amb els diferents materials amb una breu descripció. 

 
3.3.1.1.Tancaments exteriors de bloc de formigó: 
 

Els tancaments de bloc de formigó s’han disposat a les plantes soterrani -3, -2 i -1  a més de 

la planta semisoterrani i estan formats per peces prefabricades de bloc de formigó amb un 

gruix aproximat de 20-25cm. 

 

Aquestes peces són especials, des d’un punt de vista de seguretat front al risc d’incendi, ja 

que, la seva composició està formada amb un percentatge elevat d’arlita que millora la 

resistència de l’element. 

 

3.3.1.2.Tancaments exteriors d’obra de fàbrica: 

 

Els tancaments d’obra de fàbrica s’han disposat principalment a les façanes del carrer 

Vinyals, les dues façanes de la fundació Busquets i, com a paret mitgera, amb l’edificació 

colindant al carrer Doctor Cabanes. Aquests tancaments estan formats per: 
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• En el cas de les façanes, que no són mitgera, estaran formades per tres capes que 

conformen una paret tradicional formada, des de l’exterior cap a l’interior, per un 

capa de maó d’obra vista ceràmica MAPESA de 15cm de gruix, una cambra d’aire de 

5cm., una capa d’escuma de poliuretà projectat i un envà de maó calat de 5cm. Les 

cantonades i brancals de les portes i finestres es construiran amb pilastres      

massisses. 

 

• En el cas de la façana que és mitgera , dues capes formades per una paret ceràmica 

de gero de 15cm de gruix i una làmina de poliestiré expandit en contacte amb la 

paret de l’edificació colindant. La cara al descobert de les mitgeres es protegirà 

provisionalment amb un envà pluvial de plaques prefabricades, empresonant una 

manta de fibra de vidre IBR60. 

 

3.3.1.3.Finestres i lluernaris: 

 

Es distingeix principalment dos tipus d’obertures dins del projecte. per una banda les 

finestres situades als tancaments verticals i per una altra banda els lluernaris situats a les 

terrasses. Cal recordar que les finestres tipus Velux seran tractades a l’apartat corresponent 

del subsistema de coberta per raons constructives. 

 

• Pel que fa a les finestres exteriors estaran formades per fusteria exterior d’alumini 

lacat tipus SCHUCO S55.OC amb sistema homologat que elimini ponts tèrmics amb 

estructura oculta i vidrieria composada per un vidre exterior amb cambra tipus 

Climalit i un vidre interior laminat amb un gruix mínim de 6+6mm. amb butiral. 

 

 

 

 

 

 

 

         

Imatge 5. Secció constructiva de la finestra. 
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• Pel que fa als lluernaris estaran formats per cúpules de plàstic bivalves i les 

contraclaraboies seran prefabricades de PVC amb dos tamanys standard ø 80 i 

ø100. 

 

Imatge 6. Secció constructiva per un lluernari. 

 
3.3.2. Subsistema de tancaments interiors 

 

Per al subsistema de tancaments interiors s’han disposat diferents combinacions de 

materials i de capes formades per aquests. A continuació s’exposa una llista amb els 

diferents materials amb una breu descripció. 

 

3.3.2.1. Tancaments interiors de cartró guix: 

 

Els envans interiors estaran formats per plaques de cartró guix col.locades mitjançant 

muntants a través dels quals es disposarà d’aïllament acústic o tèrmic, segons l’estança, 

realitzat amb llana de roca de 40 Kg/m³.  

 

3.3.3. Subsistema de coberta inclinada 

 

Per al subsistema de coberta s’ha disposat una combinació de materials que conformen una 

coberta lleugera. En aquest subsistema en el qual juga un paper fonamental l’aspecte 

constructius per millorar l’eficiència energètica de l’edifici, cal fer un incís en la tipologia de 

finestra utilitzada, tipus Velux, i de com s’adapta al conjunt de la coberta.  

 

El susbistema de coberta es divideix principalment en dues parts: la coberta lleugera i les 

finestres Velux. 
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3.3.3.1. Coberta lleugera: 

 

La coberta general de l’edifici serà una coberta ventilada amb acabat de planxa de coure. A 

la teulada s’observen les següents capes: 

 

• Capa d’aïllament tèrmic i acústic disposada per sobre dels elements estructurals, 

perfils tubulars, mitjançant panells THERMORCHIP prefabricats. Aquests panells es 

fixaran a l’estructura metàl.lica mitjançant un ancoratge mecànic i es subjectaran de 

manera que es garanteixi la seva estabilitat. 

 

• Capa amb làmina drenant de PVC. Aquesta capa es disposarà justament després 

dels panells THERMOCHIP i permetrà evacuar, de forma drenant, les possibles 

condensacions que apareguin a la cara freda de la xapa de coure. 

 

• Capa d’acabat amb xapa de coure. En aquesta última capa és de vital importància, 

pel funcionament global, la correcta execució dels solapaments entre les diferents 

xapes (juntes aproximadament cada 5 ó 6metres lineals de coberta). De la mateixa 

manera el sistema de ventilació continua interior evitarà, o si més no dificultarà, les 

possibles condensacions. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imatge 7.Secció constructiva de la coberta inclinad a en la que es destaca el 

recolzament al forjat i la composició de les difere nts capes. 
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El sistema de desguàs de la coberta serà vist per l’exterior amb canalons de coure de 

diversos diàmetres, per mòduls del mateix material i baixants de diàmetre 10cm del mateix 

material abocant aigües sobre les terrasses. Part de l’aigua de la pluja es recollirà en una 

cisterna per a ús de regat de la jardineria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8. Detall ventilacions coberta lleugera. 
 

3.3.3.2. Finestres Velux: 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment les finestres disposades a la coberta lleugera es 

tracten de finestres especials tipus Velux. Com a qualsevol altra construcció les obertures 

sempre simbolitzen un punt feble, per tant és un punt important a analitzar. 

 

D’una banda s’analitzarà el tipus de movilitat que tindrà la finestra, ja que, en el nostre cas 

es tracta d’una finestra de coberta giratòria accionable mitjançant una barra de maniobres 

situada a la part superior de la fulla. Aquest fet permet diferents posicions d’obertura i 

permet que la fulla pugui ser girada completament i es fixi en aquesta posició, d’aquesta 

manera el manteniment de la cara exterior del vidre es pot realitzar amb certa comoditat.  

 

D’altra banda un altre punt important és la composició de la finestra. El model objecte 

d’anàlisi té la següent composició, des de la cara interior a la cara exterior de la obertura: 

 

1. Una fulla de 4mm de vidre trempat. 

2. Una cambra amb gas Argó de 16mm. 
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3. Una segona fulla de 4mm de vidre trempat. 

4. Una pel.lícula de baixa emissivitat amb un filtre solar. 

 

A més a més de les diferents propietats que té la pròpia finestra, la fusteria disposa de 

cambra de trencament de pont tèrmic i les diferents juntes estan tractades amb silicona 

especial per aquests punts conflictius. 

 

3.3.4. Subsistema de cobertes planes i terrasses 

 

Per al susbsitema de cobertes planes i terrasses s’ha optat, dins del marc del projecte, per 

una única tipologia constructiva la d’una coberta plana invertida instransitable amb acabat de 

grava. Aquesta solució constructiva es troba a la totalitat de les cobertes definides en el 

projecte i, des d’un punt de vista d’anàlisi es destaca l’encontre entre aquesta coberta i els 

lluernaris tal i com defineix la següent imatge.  

 

 

Imatge 9. Trobada entre coberta invertida i lluerna ri.  

 

La coberta està formada per les següents capes, des de la cara interior fins a la cara exterior 

de la coberta: forjat de formigó armat, capa d’anivellació, làmina impermeable, aïllament 

tèrmic (tipus poro tancat, poliestiré extruït), làmina geotèxtil i capa d’acabat amb grava de 

cantell rodó. 
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3.4. SISTEMA ACABATS 

 

Es defineix el sistema d’acabats com el sistema constructiu encarregat de proporcionar 

l’aspecte final d’execució a un material, entenent aquest concepte  amb un ampli punt de 

vista com pot ser l’aspecte visual, de textura…o senzillament un aspecte constructiu.  

 

S’ha optat per dividir el sistema d’acabats de l’edifici en diferents subsistemes que són els 

següents: 

 

• Subsistema de paviments. 

• Subsistema de celrasos. 

• Subsistema d’enrajolats. 

• Subsistema d’enguixats. 

3.4.1. Subsistema de paviments 

 

Pel que fa al subsistema de paviments es poden distingir fins a set tipologies utilitzades. Són 

les següents: 

 
• Paviments de marbre blanc de Carrara. 

• Paviments de parquet flotant. 

• Paviments de llosa multicapa de PVC. 

• Paviments de terrazo microgrà. 

• Paviments de gres. 

• Paviments de grava (com acabat de les terrasses). 

• Paviments de granit abuixardat. 

3.4.2. Subsistema de celrasos 

 

Pel que fa al subsistema de celrasos es poden distingir fins a cinc tipologies utilitzades. Són 

les següents: 

 

• Celras de plaques de guix laminat llises. 

• Celras de plaques acústiques ranurades B6 Knauff. 

• Celras de plaques Herakustic amb perfileria vista. 

• Celras amb tauler hidròfug de fusta pintada. 

• Celras amb tauler hidròfug amb fusta vernissada. 
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3.4.3. Subsistema d’enrajolats 

 

Es disposarà un acabat d’enrajolats a tots els sanitaris descrits en el projecte. Aquest 

enrajolat estarà composat per rajoles de 30x30 cm que aniran subjectades amb ciment cola i 

es tractaran les juntes amb productes especials d’estanqueïtat. 

3.4.4. Subsistema d’enguixats 

 

Es disposarà d’un acabat a base de guix realitzat “in situ” a tots els tancaments interiors en 

els quals no s’especifiqui cap altra consideració. 
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3.5. SISTEMA INSTAL.LACIONS 

 

Es defineix el sistema d’instal.lacions com el sistema constructiu encarregat de permetre la 

correcta connexió i distribució dels serveis mínims necessàris, segons necessitat tipològica, 

als edificis. Tal i com s’ha comentat, les instal.lacions varien en funció de la tipologia 

constructiva i necessitat de l’edifici, en el cas objecte d’estudi, s’obté la següent llista de 

subsistemes d’instal.lacions: 

 

• Subsistema d’instal.lacions de sanejament. 

• Subsistema d’instal.lacions elèctriques. 

• Subsistema d’instal.lacions d’aigua, acumulació i energia solar. 

• Subsistema d’instal.lacións de protecció contra incendis. 

• Subsistema d’instal.lacions de climatització. 

• Subsistema d’instal.lacions d’aparells elevadors. 

• Subsistema d’instal.lacions de telecomunicacions. 

• Subsistema d’instal.lacions de veu, dades i seguretat. 

 

D’entre tots els subsistemes d’instal.lacions únicament s’ha decidit destacar aquells que 

puguin tenir més interès, sempre des d’un punt de vista d’anàlisi de l’eficiència energètica, i 

són els següents: 

 

3.5.1. Subsistema d’instal.lacions d’aigua, acumulació i energia solar 

 

El tub general de subministrament d’aigua de l’edifici (Funditubo 6 “, Pressió de servei : 5 

bar) discorre soterrat pel carrer Vinyals, a l’alçada del Parc dels Catalans, situat just davant 

del terreny on està previst construir l’edifici.  

 

Es preveu executar una derivació d’aquest tub, la qual travessant el carrer Vinyals es dividirà 

en dos ramals independents que constitueixen les 2 escomeses generals de l’edifici : 

 

• Escomesa general d’aigua de consum  :  Tub acer galvanizat 3” 

• Escomesa general d’aigua contraincendi  : Tub acer galvanizat 3” 

 

Aquestes escomeses penetraran diferenciades a l’edifici, a l’alçada de la planta baixa (carrer 

Vinyals), alimentant la primera a la sala de comptadors d’aigua i la segona a la xarxa interior 

de boques d’incendi ( BIE ). 
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3.5.1.1. Instal.lació d’aigua de consum: 

 

L’escomesa general d’aigua de consum derivarà en 2 línies generals interiors de 

subministrament, disposant cada una d’elles de comptador independent, les especificacions 

de les quals es resumeixen tot seguit. 

 

• Linia 1: Alimentació a consum general d’aigua freda i calenta, exceptuant fluxors WC. 

Els principals ramals o zones de consum que cobreix aquesta línia poden resumir-se 

com: 

 

1. Reg exterior (Jardí exterior i Pati interior) 

2. Planta Semisoterrani : Sanitaris homes / dones 

3. Planta Baixa  :  Sanitaris homes / dones 

4. Planta Primera  :  Sanitaris homes / dones 

5. Planta Segona  :  Banys i cuines 

6. Planta Tercera (Sotacoberta) : Banys / Alimentació general a acumuladors ACS (Sala 

tècnica calor) 

 

• Linia 2: Alimentació exclussiva a fluxors de WC de plantes d’ús públic o d’oficines 

(P.Semisoterrani, PB i P1), els quals, per causa del previsible elevat consum punta 

d’aigua, requereixen línia de subministre independent. 

 

3.5.1.2. Instal.lació de producció i acumulació d’aigua calenta sanitària: 

 

S’ha dissenyat i calculat una instal.lació centralitzada de producció, acumulació i distribució 

d’ACS, per tal de cobrir les necessitats dels diferents punts de consum de l’edifici, 

constituïda per dos grans blocs : 

 

1. Instal.lació solar de producció d’ACS:  

 

1. Circuit primari solar : Camp de 8 captadors plans, bomba de circulació BS-1, 

bescanviador de calor BC-1 (tipus plaques inox desmuntables), vas d’expansió i 

dispositius de seguretat (fluid de treball : aigua glicolada 50 %) 

 

2. Circuit secundari solar : Acumulador solar d’aigua calenta D-1 (capacitat 795 litres) i 

bomba de circulació BS-2 (fluid de treball: aigua). 
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L’acumulador serà de tipus acer inoxidable sense serpentí o bescanviador de calor incorporat i 

amb sistema de protecció anticorrosió tipus catòdica. Tots els tubs seran de coure amb nivell 

d’aïllament tèrmic segons normativa. 

 

2. Xarxa de distribució d’aigua calenta sanitària:  

 

Els principals ramals o zones de consum que permetrà cobrir la xarxa interior d’ACS 

seran : 

 

1. Planta Semisoterrani : Sanitaris homes / dones 

2. Planta Baixa  :  Sanitaris homes / dones 

3. Planta Primera  :  Sanitaris homes / dones 

4. Planta Segona  :  Banys i cuines 

5. Planta Tercera (Sotacoberta) : Banys 

 

La distribució d’aigua calenta sanitària als diferents punts de consum de l’edifici 

esmentats es realitzarà a partir de l’acumulador convencional (tub coure d=42 mm). Es 

preveu així mateix executar un sistema de recirculació d’aigua calenta, consituït per dos 

circuits (tub de coure d=18 mm). 

 

3. Instal.lació solar de producció d’ACS: 

 

A partir de les dades de disseny referents a la ubicació i climatologia de l’emplaçament, 

s’ha dissenyat i calculat la instal.lació centralitzada de producció i distribució d’ACS, 

utilitzant el mètode f-chart, que ha permès determinar els paràmetres bàsics de la 

instal.lació : 

 
1. Volum acumulació solar : 800 litres 

2. Nombre de captadors : 8 

3. Tipus connexionat hidràulic : Paral.lel 

4. Tipus de captador : Roca model PS (homologat) 

5. Superfície unitària útil de captació solar : 1,78 m2 

6. Superfície útil de captació solar : 14,2 m2 

7. Fracció solar anual : 65,8 % 

 

Aquest valor de fracció solar és superior al valor mínim exigit per l’Ordenança Solar de 

l’Ajuntament de Terrassa ( 60 % ). 
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3.5.2. Subsistema d’instal.lacions de climatització 

 

La instal·lació de climatització proposada es tracta d’una instal.lació independent per a cada 

bloc diferencial de l'edifici, de manera que pugui haver-hi la màxima versatilitat possible en 

l'ús d'aquesta, no obstant, hi haurà un sistema centralitzat mitjançant el qual es podrà 

controlar tot el sistema en globalitat.  

 

D’una banda, s'ha previst un sistema de flux de refrigerant variable (VRV III) a 2 tubs amb 

bomba de calor d'última generació de la marca japonesa DAIKIN -planta baixa, primera i 

sala menjador en 2a planta-. A les zones residencials -vivendes planta 2ª i sotacoberta-  i 

capella s' han previst equips partits inverter DAIKIN amb bomba de calor-. Pel que respecta 

a la zona auditori tindrem un climatitzador  amb la possibilitat de free-cooling alimentat per 

una planta frigorífica DAIKIN. 

 

Tots els equips generadors es situaran a la planta sotacoberta en una zona amb l'ús de sala 

de màquines. La sortida de l'aire de condensació de cada unitat anirà embocada amb xapa 

galvanitzada amb aïllament exterior tipus IBR al.lumini (gruix 55 mm) i malla metàl·lica de 

recobriment i fixació a una reixa longitudinal al llarg de tot l'edifici. L'entrada d'aire de 

condensació es realitzarà mitjançant una altra reixa ubicada a la part posterior que també 

recorre el llarg de l'edifici. 

 

Cada mòdul o dependència tindrà una, o un grup, d'unitat terminal amb control totalment 

independent i autònom de temperatura, cabal i programació. Les unitats interiors, en 

caràcter general, seran tipus conductes per anar al fals sostre. 

 

Tots els conductes d'aire s'executaran en fibra de vidre tipus CLIMAVER NETO i conductes 

coarrugats aïllats termo-acústicament tipus SONODEC i COMBIDEC, excepte en trams 

verticals (entrada aire exterior-sortida aire viciat) que seran tubulars de xapa galvanitzada. 

Es preveuran ubicar registres practicables de servei que permetin la inspecció i eventual 

neteja del conducte, segons especificacions RITE i norma UNE 100-030. 
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4 MARC NORMATIU 

 

En aquest apartat es pretén realitzar l’anàlisi de la normativa que afecta a l’eficiència 

energètica dins de l’àmbit de les obres d’edificació. 

 

D’inici s’exposarà una introducció al marc normatiu per tal d’entendre les causes de la 

preocupació per l’eficiència i sostenibilitat i, posteriorment, es detallaran les eines principals 

de major a menor àmbit d’influència. 

 

És important destacar que el projecte del Bisbat de Terrassa, tot i estar actualment en fase 

d’execució, va ser el.laborat amb la normativa prèvia al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) per 

la qual cosa es regeix, en l’àmbit de treball, segons l’antiga normativa NBE-CT-79 i el 

Reglament d’Instal.lacions Térmiques en els Edificis de l’any 1998, tot i així l’anàlisi i, per 

conseqüent, el marc normatiu serà adaptat a la normativa actual. 

 

Per tant, a mode de resum, les normatives que s’han desenvolupat són les següents: 

 

• Directiva Europea de l’eficiència energètica en l’edificació 2002/91/CE. 

• RD 47/2007 certificació energètica en edificis de nova construcció. 

• Codi Tècnic de l’edificació DB HE: Estalvi d’energia. 

• RITE-08. 

• Decret 21/2006: Regulació criteris ambientals i d’ecoeficència en els edificis. 

• NRE-AT-87. 

• Ordenances municipals. 
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4.1. INTRODUCCIÓ AL MARC NORMATIU 

 

A l’any 1973, amb la primera crisi del petroli, sorgeix la preocupació sobre la dependència 

dels recursos i l’abús energètic que en realitzen els països industrialitzats. Amb aquesta 

perspectiva els diferents estats de la Unió Europea decideixen intervenir per tal de potenciar 

l’estalvi energètic. 

 

A diferència del que pugui semblar aquest consum excessiu no tenia un pes únic enfocat al 

sector indústrial sinó que  el sector residencial, dins del qual destaquen les obres 

d’edificació, apareix com a un punt a destacar no només durant la seva execució sinó també 

durant la seva vida útil. 

 

Davant d’aquesta situació a nivell d’Europa el marc normatiu pateix un canvi significatiu a 

l’any 2002 amb l’entrada en vigor de la Directiva Europea de l’Eficiència Energètica en 

l’Edificació, 2002/91/CE,  mitjançant la qual apareixen nous requisits mínims exigibles en els 

projectes d’obres d’edificació. 

 

Pararel.lament a Espanya, i com a conseqüència de l’adaptació a la Directiva Europea, 

sorgeix l’entrada del RD 47/2007 per a la certificació energètica en els edificis de nova 

construcció així com el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i més concretament del seu 

Document Bàsic referent a l’estalvi energètic (DB HE) que substitueix a l’antiga NBE-CT-79. 

Cal destacar també la revisió de normatives tècniques com és el cas del Reglament 

d’Instal.lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) que a l’any 2008 s’adapta als requeriments 

europeus. 

 

A nivell autonòmic, en el nostre cas Catalunya, també apareixen normatives, com per 

exemple el Real Decret, amb caràcter regulador dins l’àmbit de l’eficiència energètica, RD 

21/2006 de Regulació dels criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis o  la Norma 

Regulatòria d’Edificació NRE-AT-87. 
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4.2. DIRECTIVA EUROPEA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’EDIFICACIÓ 

2002/91/CE. 

 
La Directiva Europea de l’Eficiència Energètica en l’Edificació 2002/91/CE es podria definir 

com el primer pas per tal de generalitzar, a nivell continental, la preocupació existent per 

l’eficiència energètica en el món de l’edificació i la necessitat d’actuar per millorar dins la 

metodologia contructiva existent. 

 

Per a poder realitzar aquest objectiu la Directiva 2002/91/CE s’articula mitjançant quatre 

punts principals sobre els quals pretén aplicar criteris mínims en matèria de rendiment 

energètic en els edificis nous i existents, aquests punts són els següents: 

 

• Realització d’una metodologia comú del càlcul del rendiment energètic de les 

edificacions. 

 

• Definició de la normativa mínima relatives al rendiment energètic dels edificis nous i 

existents quan es realitzi una reforma important dels mateixos. 

 

• Creació d’un sistema de certificació d’edificis nous i existents i exhibició de certificats 

i altres informacions en edificacions públiques. Les certificacions hauran de constar 

de menys de cinc anys. 

 

• Realització d’un control regular de les calderes i dels sistemes centrals de 

climatització en els edificis i evaluació de les instal.lacions de calefacció les calderes 

de les quals tinguin més de quinze anys. 

 

Aquests quatre punts són els objectius principals d’aquesta Directiva, ara bé, el fet més 

destacable i que, personalment, ha estat clau dins del desenvolupament per a promoure 

l’eficiència energètica és que la Directiva obliga als diferents Estats Membres a la 

el.laboració de les normes mínimes convenients, d’aquesta manera no únicament s’analitza 

el problema des d’una perspectiva global sinó que s’articula a nivell particular. 

 

 

 

 

 



 28                                    Anàlisi de l’eficiència energètica del projecte del Bisbat de Terrassa 

4.3. RD 47/2007 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

  

El RD 47/2007 constitueix l’objecte del procediment bàsic per la certificació d’eficiència 

energètica d’edificis, determinar la metodologia de càlcul de la qualificació de l’eficiència 

energètica, amb la que s’inicia el procés de certificació, considerant aquells factos que més 

incidència tenen en el consum d’energia dels edificis de nova construcció o que es 

modifiquin, reformin o rehabilitin amb una extensió determinada, així com establir les 

condicions tècniques i administratives per les certificacions d’eficiència energètica dels 

projectes i dels edificis acabats i aprovar un distintiu comú en tot el territori nacional 

denominat etiqueta d’eficiència energètica. 

 

La finalitat, per tant, d’aquest RD 47/2007 és la de promoure l’eficiència energètica, 

mitjançant la informació objectiva que obligatòriament s’ha de proporcionar als compradors i 

usuaris en relació amb les característiques energètiques dels edificis materialitzada en forma 

d’un certificat d’eficiència energètica que permeti valorar i comparar les seves prestacions. 

 
 
Aquest procediment és d’aplicació en: 
 

• Edificis de nova construcció. 
 
• Modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificacions existents superiors a 1000m² 

on es renovin més del 25% del total dels seus tancaments. 

 
La qualificació de l’edificiència energètica és l’expressió del consum d’energia que es creu 

necessària per a satisfer la demanda energètica de l’edifici sota unes condicions normals de 

funcionament i ocupació. Es determinarà d’acord amb la metodologia de càlcul que s’explica 

a l’annex I de la normativa i s’expressarà  amb indicadors energètics mitjançant l’etiqueta 

d’eficiència energètica de l’annex II. En el cas del nostre projecte a l’annex III titulat estudi 

del grau d’eficiència es desenvoluparan els càlculs i s’expressarà la qualificació d’eficiència 

energètica segons el RD/2007. 
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4.4. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ: DB HE 

 

El Document Bàsic HE del Codi Tècnic de l’Edificació és actualment la normativa vigent, 

dins l’àmbit Estatal, referent a l’estalvi energètic i, tal i com descriu el seu objectiu, pretèn 

“…conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 

reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 

consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.” Aquest Document Bàsic 

està format per quatre seccions que són les següents: 

 

• HE 1 Limitación de la demanda energética. 

• HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

• HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

• HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

• HE 5 Contribución fotovoltaica  mínima de energia eléctrica. 

 

Seguidament es desenvoluparan les diferents seccions del Document Bàsic destacant 

aquells punts que puguin ser d’interès per l’anàlisi de l’eficiència energètica. 

 

4.4.1. HE 1 Limitación de la demanda energética: 

 

En aquesta primera secció del Document Bàsic HE titulada Limitación de la demanda 

energética es desenvolupa principalment l’àmbit d’aplicació de la normativa i permet fer ús 

d’un dels dos processos de verificació que contempla la norma: opció simplificada o opció 

general. 

 

A l’anàlisi realitzat s’ha optat per l’opció general que té com a punt de partida l’evaluació  de 

la demanda energètica dels edificis mitjançant la comparació d’aquesta amb la corresponent 

d’un edifici de referència.  

 

La metodologia de càlcul de l’opció general es realitza mitjançant un programa informàtic, en 

el nostre cas Limitación de la Demanda Energètica LIDER que a l’apartat corresponent 

s’estudiarà la seva metologia d’anàlisi i desenvolupament.  

 

Un altre punt important que contempla aquesta primera secció de la normativa són les 

característiques exigibles pel que fan als materials de contrucció i a la seva execució i 

control un cop finalitzada. 
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4.4.2. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

 

Aquesta segona secció del Document Bàsic titulada Rendimiento de las Instalacions 

térmicas ens remet a la normativa d’Instal.lacions Tèrmiques en els Edificis del 2008 que 

posteriorment es desenvoluparà. 

 

4.4.3. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

 

En aquesta tercera secció del Document Bàsic HE titulada Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación es desenvolupen els càlculs i metologia necessaris que 

permetin quantificar els valors necessaris per a cada cas. 

 

A l’anàlisi realitzat s’ha optat per determinar els paràmetres referents a les instal.lacions 

d’il.luminació mitjançant el programa Design Builder, a l’apartat corresponent es 

desenvoluparà la metodologia d’anàlisi. 

 

4.4.4. HE 4 i HE5 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria y contribución 

fotovoltaica mínima de energia eléctrica: 

 

En aquesta quarta i cinquena secció del Document Bàsic HE titulada Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria i Contribución fotovoltaica mínima de energia eléctrica es 

desenvolupa la metologia per poder realitzar una correcta instal.lació solar que garanteixi 

una aportació d’energia renovable mínima en funció del consum total. 

 

Per a poder realitzar aquesta contribució solar mínima la norma proposa les eines per a 

poder realitzar el correcte dimensionat (en funció de la zona geogràfica, nivell d’insol.lació, 

etc.) a més d’exigir les característiques mínimes exigides als diferents components que 

conformen la instal.lació.  

 

Per últim també es desenvolupen conceptes referents al manteniment d’aquests sistemes i 

la seva correcta utilització, punt sobre el qual, tot i no semblar el més important, recau una 

gran responsabilitat de la vida útil de la instal.lació. 
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4.5. RITE-08. 

 

El Reglament d’Instal.lacions Tèrmiques en els Edificisi (RITE) és actualment la normativa, 

de caràcter general, vigent pel que fa a les instal.lacions que composen un projecte 

d’edificació. Tal i com s’ha observat a l’inici del projecte, les instal.lacions, són un factor clau 

dins del consum energètic del conjunt de l’edifici, és per aquest motiu que aquest reglament 

no detalla únicament les exigències tècniques de les instal.lacions sinó que, tal i com descriu 

el seu objecte, pretén “…establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que 

deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda 

de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, 

mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su 

cumplimiento.” 

 

Al segon capítol del reglament, concretament a l’article 12, apareix el concepte d’eficiència 

energètica exposant sis requisits. Són els següents: 

 

• Rendiment energètic. Els equips encarregats de generar calor i fred, així com els 

encarregats del moviment i transport de fluids, es seleccionaran en la mesura 

d’aconseguir que les seves prestacions, en qualsevol condició del seu funcionament, 

estiguin el més aprop possible del seu rendiment màxim. 

 

• Distribució de calor i fred: Els equips i els conductes de les instal.lacions tèrmiques 

han d’estar correctament aïllats tèrmicament per tal de permetre que els fluids arribin 

al punt terminal amb temperatures el més semblant possibles que el punt de 

generació. 

 

• Regulació i control: Les instal.lacions estaran equipades amb els sistemes de 

regulació i control necessaris per tal de que puguin mantenir-se les condicions de 

disseny previstes en el locals climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums 

d’energia a les variacions de la demanda energètica, així com interrompre el servei. 

 

• Comptabilització del consum: Les instal.lacions tèrmiques han d’estar equipades amb 

sistemes de comptabilització per tal de que l’usuari coneixi el seu consum energètic i 

per tal de permetre la divisió del cost d’explotació, en funció del consum, entre 

diferents usuaris, quan la instal.lació satisfaci la demanda de múltiples consumidors. 
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• Recuperació de l’energia: Les instal.lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que 

permetin l’estalvi, la recuperació i l’aprofitament d’energies residuals. 

 

• Utilització d’energies renovables: Les instal.lacions tèrmiques aprofitaran les energies 

renovables disponibles amb l’objectiu de realitzar, amb aquestes energies, una part 

del consum necessari de l’edifici. 
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4.6. DECRET 21/2006: REGULACIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA 

EN ELS EDIFICIS. 

 

El decret 21/2006 de Regulació dels Criteris Ambienals i d’Ecoeficència en els Edificis és un 

decret promogut per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’incorporar paràmetres 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Per tal d’ aconseguir aquest objectiu s’enfoca des 

de diferents paràmetres d’ecoeficiència que són els següents: 

 

• Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua. En aquest apartat del decret 

principalment es contemplen mesures d’estalvi, pel que fa a les instal.lacions 

d’aigua, com poden ser disposar d’una xarxa de sanejament diferenciada o utilitzar 

economitzadors a les aixetes de dutxes, lavabos, etc… 

 

• Paràmetres d’ecoeficència relatius a l’energia. En aquest apartat del decret es 

desenvolupen les mesures d’estalvi relatives a l’energia, principalment s’exposen 

característiques mínimes dels materials (des d’un punt de vista tèrmic) i cal destacar 

la referència a la normativa reglamentària NRE-AT-87. 

 

• Paràmetres ambientals en edificis d’habitatges. En aquest apartat s’exposa 

l’aïllament mínim acústic necessari que delimita l’interior de l’habitatge amb elements 

comuns o horitzontals de separació entre vivendes. 

 

• Paràmetres d’ecoeficència relatius als materials i sistemes constructius. En aquest 

apartat, segurament el més extens d’entre tots els anteriors, es desenvolupa un 

sistema a base de punts (un mínim de 10) per tal de complir amb les prestacions 

mínimes exigibles pel que fa als materials i sistemes constructius. Un exemple pot 

ser disposar de ventilacions naturals creuades o bé utilitzar almenys un material que 

procedeixi del reciclatge de residus. 

 

• Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus. En aquest apartat, que posteriorment 

va desenvolupar-se al DB HS del CTE, comença a introduir el concepte de reciclatge 

dels futurs residus que es generaran als habitatges aplicant unes dimensions i 

característiques mínimes dels espais. 
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4.7. NRE-AT-87. 

 

A la Normativa Regulatòria d’Edificació sobre l’Aïllament Tèrmic (NRE-AT) de l’any 1987 es 

desenvolupen els primers criteris referents al balanç energètic d’un edifici.  Es destaca sobre 

el seu contingut  la introducció d’una nova classificació climàtica (respecte a les normatives 

anteriors) així com els requeriments mínims en les transmitàncies dels tancaments. 

 

Com a últim punt també és important remarcar que aquesta normativa va esdevenir una de 

les pioneres pel que fa al compliment de la normativa mitjançant com a eina el suport 

informàtic. D’aquesta manera, juntament amb la normativa, s’adjuntava un programa que 

permetia al tècnic desenvolupar els càlculs necessaris mitjançant unes taules preparades 

amb un software. 
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4.8. ORDENANCES MUNICIPALS. 

 

Un cop desenvolupades les normatives a nivell europeu, estatal i autonòmic no s’ha 

d’oblidar les diferents ordenances municipals que, com és el nostre cas, poden restringir 

certs aspectes dins de l’àmbit d’eficiència energètica dels edificis. 

 

En el cas del municipi de Terrassa s’exposa una ordenança municipal, catalogada en l’àmbit 

del “medi ambient”, amb el títol d’ Ordenança Municipal per a l'aprofitament d'energia solar. 

Aquesta ordenança té com a objectiu regular la incorporació de sistemes d’aprofitament 

actiu d’energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària i l'escalfament de 

l'aigua de piscines cobertes als edificis i construccions situats al terme municipal Terrassa. 

 

En aquesta ordenança s’hi troba principalment una sèrie de requisits mínims exigibles a les 

diferents parts de la instal.lació de captació solar, ja bé sigui des del sistema de disseny de 

la pròpia instal.lació al sistema de control que es tindrà sobre aquesta. 

 

En el nostre cas el fet d’utilitzar normatives com el RITE o els documents bàsics del CTE 

que són més restrictives ens evita el fet d’incumplir aquesta normativa més secundària com 

és el cas de l’ordenança municipal. 
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5 ANÀLISI DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

En aquest apartat es desenvoluparà l’objectiu del projecte, és a dir, l’anàlisi de l’eficiència 

energètica. Per a dur a terme aquest anàlisi primerament es realitzarà una introducció sobre 

la metodologia utilitzada amb la finalitat de justificar la solució escollida i comprendre les 

premisses d’estudi, posteriorment es desenvoluparà el propi anàlisi i per finalitzar 

s’exposaran els resultats obtinguts. 

5.1. METOLOGIA D’ANÀLISI 

 

La metodologia d’anàlisi d’aquest projecte s’ha realitzat mitjançant dues eines principals, 

d’una banda l’aplicació informàtica LIDER realitzada per la reconeguda marca de software 

per arquitectura, enginyeria i construcció CYPE Ingenieros i, d’altra banda, una altra 

aplicació informàtica Design Builder realitzada per Lawrence Berkeley National Laboratory, 

the University of Illinois, el U.S. Army Construction Engineering Research Laboratory, GARD 

Analytics, Inc., Oklahoma State University i altres; amb el recolzament del U.S. Department 

of Energy, Office of Building Technology, State and Community. 

 

El fet de realitzar aquesta doble metodologia d’anàlisi, completament diferent una de l’altra, 

ha permès realitzar una comparativa, no únicament a nivell de resultats sinó que també de 

desenvolupament, i d’aquesta manera remarcar la possibilitat de permetre al tècnic escollir 

entre les diferents eines que té al seu abast. 

 

D’aquesta manera es desenvoluparà cada metodologia d’anàlisi de forma independent per a 

poder observar, des d’un punt de vista el més objectiu possible, els “peròs” i “contres” de 

cada aplicació. 

 

5.1.1. Metodologia d’anàlisi Design Builder 

 

La primera metodologia d’anàlisi detallada és la que utilitza el programa Design Builder. 

Aquest software informàtic presenta una sèrie de característiques, des d’un punt de vista 

d’utilitat, càlcul i disseny, que es poden resumir en els següents punts: 

 

Pel que fa al sistema de modelatge… 

 

• El programa disposa d’un sistema de modelatge de sòlids molt intuitiu que permet la 

creació a base d’aplicar a accions a blocs 3D com poden ser posicionar, escalar o 
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seccionar. De la mateixa forma permet la importació de models tipus DXF per tal de 

establir una base de referència. Aquest fet ajuda, de forma pararel.la al càlcul de 

rendiments energètics, a proporcionar una informació visual de volums, superfícies i 

zones de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imatge 8. Exemple del procès de modelatge mitjançan t el programa Design Builder.  

 

• Partint de la geometria general de l’edifici el programa divideix el conjunt en diferents 

plantes i, aquestes mateixes, permeten una altra subdivisió a través de zones que 

poden, o no, tenir el mateix ús. 

 

Pel que fa a la introducció i base de dades… 

 

• La base de dades del programa conté una biblioteca de tancaments, els més 

habituals, en funció d’usos i sistemes de climatització, que es disposen a l’abast de 

l’usuari. Aquesta funció permet que es puguin crear noves tipologies de tancament, 

pròpies i, el més important, que es puguin realitzar diferents comparatives analitzant 

totes les opcions possibles.  

 

A l’annex corresponent s’adjuntarà la informació sobre els tancaments utilitzats en el 

programa, mitjançant la possibilitat que ofereix aquest per a introduïr dades, per tal 

d’especificar les característiques tècniques de cadascun d’ells. 

Pel que fa al sistema de simulació del programa… 
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• El programa Design Builder fa ús del sistema de simulació tèrmica EnergyPlus™ 

desenvolupat pel DOE (Department of Energy, EEUU) a través del qual es realitzen 

els estudis de demandes i consums energètics. En aquest punt es vol remarcar la 

importància, ja que, tal i com s’observarà posteriorment, és un dels punts comuns 

amb l’altra aplicació: LIDER. 

 

• Pararel.lament existeix la possibilitat d’ús de la tecnologia CFD (Dinàmica de Fluids 

Computacional) que permet descriure, mitjançant una familia de mètodes numèrics, 

el càlcul de la temperatura, velocitat i d’altres propietats en els fluids d’una regió de 

l’espai. Aquest fet no solsament és remarcable per l’enorme precisió de simulació 

sinó que també permet veure de forma clara una simulació de 3D d’aquesta dinàmica 

de fluids. 

 
Partint de les característiques del programa i un cop establertes les seves bases el següent 

punt és presentar quin tipus de resultats es poden obtenir amb aquesta eina. De la mateixa 

forma que les característiques del programa s’han anat presentant en els següents punts: 

 

Pel que fa al sistema de modelatge… 

 

• Renderització i modelatge de l’edifici en 3D de gran qualitat que permet, partint de 

les dades de situació geogràfica, obtenir una simulació d’ombres per a qualsevol dia i 

hora de l’any. Aquest fet pot ocasionar que, en cas d’estar a una fase de disseny del 

projecte,  es puguin comprovar aspectes com l’assolellament diari, l’aportació de llum 

natural als espais interiors i, ubicar de forma optimitzada, els sistemes de captació 

solar de l’edifici. 

 

Pel que fa a les dades i resultats… 

 

• Obtenció de dades amb els valors de temperatura, emissions, etc…, diaris, mensuals 

o anuals, de l’edifici mitjançant un sistema de gràfiques que permeten tractar tant el 

conjunt de l’edifici com una estància d’aquest.  

 

Amb aquestes dades es poden corretgir els diferents tipus de tancaments, en funció 

de les necessitats reals de l’edifici, i optimitzar el sistema envolvent per tal de que 

permeti una correcta adequació al seu entorn. 
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• Càlcul del sistemes de refrigeració i calefacció partint de la temperatura estipulada 

com a tipus. També s’obtenen dades referents als diferents elements de tancaments, 

com murs o finestres, que mostren les diferents pèrdues de calor. 

 

• Visualització del comportament dels fluids i la seva dinàmica a través del simulador 

CFD. D’aquesta manera es pot arribar a comprendre de forma relativament sencilla 

el comportament de l’edifici. 

 

Avançant a les conclusions del projecte, ja es pot observar que el programa Design Builder 

aporta moltes dades, destacant sobretot el modelatge i producte visual final, a l’usuari però 

ha de ser ell qui prengui una valoració personal a través de tota la informació i decideixi amb 

quin criteri es valorarà l’edificació. 

 

5.1.2. Metodologia d’anàlisi Lider / Calener VYP 

 

La segona metodologia d’anàlisi fa referència a l’aplicació informàtica LIDER. Aquesta 

aplicació és la implementació informàtica de la opció general de verificació de la exigència 

de la Limitación de la demanda energética, Documento Básico HE1, establerta al Codi 

Tècnic de l’Edificació CTE. 

 

 

       

 

 

 

 

 

En el mateix Documento Básico HE1 es parteix de la possibilitat de calcular la limitació de la 

demanda energètica de l’edifici a través de dues opcions: la opció simplificada o la opció 

general. 

 

La opció simplificada té com a objecte: 

 

• Limitar la demanda energètica dels edificis, d’una forma indirecta, mitjançant la 

imposició de valor límit dels paràmetres de transmitància tèrmica U i del factor solar 

modificat F dels components de l’envolvent tèrmic. 
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• Limitar la presència de condensacions a la superfície i a l’interior dels tancaments per 

a les condicions ambientals establertes al mateix document bàsic. 

 

• Limitar les infiltracions d’aire a les obertures i lluernaris. 

 

• Limitar en els edificis de vivendes la transmissió de calor entre les unitats d’ús 

calefactades i les zones d’ús no calefactades. 

 

La opció general té com a objecte: 

 

• Limitar la demanda energètica  dels edificis d’una forma directa, evaluant aquesta 

demanda mitjançant la metodologia de càlcul especificada a la normativa. Aquesta 

metodologia es desenvoluparà posteriorment quan es tracti el sistema de simulació 

del programa. 

 

D’entre les dues opcions la que es desenvoluparà serà la opció general a través del 

programa LIDER del mateix CTE. Aquest software presenta una sèrie de característiques 

que es poden resumir en els següents punts: 

 

Pel que fa al sistema de modelatge… 

 

• El programa disposa d’un sistema de modelatge a través de la realització de l’edifici 

d’una forma directa o mitjançant la importació d’arxius tipus DXF. Aquesta 

visualització no detalla pel que fa a ombres o acabats de l’edifici sinó que únicament 

pretèn ser una referència geomètrica que serveixi de guia. 

 

• Partint de la geometria general de l’edifici el programa divideix el conjunt en diferents 

plantes i, aquestes mateixes, permeten una altra subdivisió a través de zones que 

poden, o no, tenir el mateix ús. 

 

Pel que fa a la introducció i base de dades… 

 

• El programa conté una biblioteca amb  una base de dades referents als tancaments, 

de la mateixa manera també permet que l’usuari configuri la seva pròpia base de 

dades amb la introducció de nous materials que a la vegada conformin noves 

tipologies de tancaments. 
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• En aquest punt és important destacar que el programa LIDER pot actuar de forma 

independent o de forma conjunta amb el programa CALENER. Aquest punt és 

important, ja que, aquesta conjunció permet exportar / importar informació d’un 

programa a l’altre. 

 

Pel que fa al sistema de simulació del programa… 

 

• El programa presenta un sistema de simulació que parteix d’una base formada per 

la geometria, construcció i operació de l’edifici i la seva comparació amb un edifici de 

referència que es caracteritza per: 

 

1. Definir-se amb la mateixa dimensió i geometria que l’edifici objecte. 

 

2.  Situar-se a la mateixa zonificació interior i el mateix ús de cada zona de l’edifici 

objecte. 

 

3. Posseir els mateixos obstacles remots de l’edifici objecte. 

 

4. Estar format per uns tancaments que garanteixin els cumpliments dels requisits i 

exigències del CTE. 

 

• El programa LIDER es troba com a programa singular i com a complement del propi 

programa CALENER, per la qual cosa es poden exportar dades directament dades 

de l’entorn i evitar la tasca d’introducció de dades. Partint d’aquest ús simultàni dels 

dos programes és necessàri la següent introducció de dades: 

  

1. Definició climàtica: selecció de la zona climàtica a la qual pertany l’edifici. 

 

2. Definició geomètrica: geometria detalla en 3D de l’envolvent tèrmica, les particions 

importants per a la partició de l’edifici i la seva orientació. 

 

3. Definició constructiva: definició detallada dels materials i seccions constructives tals 

com tancaments opacs, factors solars o permeabilitat de l’aire als forats. 

 

4. Definició operacional: definició de l’espai habitable i no habitable. 

 

5. Definició dels sistemes de climatització. 
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Partint de les característiques del programa i un cop establertes les seves bases el següent 

punt és  presentar quin tipus de resultats es poden obtenir amb aquesta eina. De la mateixa 

forma que les característiques del programa s’han anat presentant en els següents punts: 

 

Pel que fa al sistema de modelatge… 

 

• Modelatge de l’edifici en 3D que permet establir una visió general del conjunt però 

que no aporta un acabat estètic real ni transmet informació important com podria ser 

l’assolallament i les ombres generades. 

 

Pel que fa a les dades i resultats… 

 

• El  programa permet el càlcul de la demanda energètica de refrigeració i calefacció. 

Aquesta demanda es calcula a partir d’una simulació dinàmica del consum en 

calefacció i refrigeració de l’edifici d’acord amb la normativa establerta. La primera 

etapa d’aquesta simulació es realitza a través del programa LIDER, de forma 

individual o en conjunt amb CALENER, o mitjançant qualsevol altre programa 

homologat. 

 

• El càlcul del consum energètic i de les emisions de CO² es realitza mitjançant el 

programa CALENER disposant un model matemàtic que calcula una sèrie de 

característiques de l’edifici i de les instal.lacions ( base de dade amb els rendiments 

dels equips a càrrega total i parcial per poder evaluar el rendiment energètic final de 

les instal.lacions, coeficients de pas, etc…). D’aquesta manera es traspasa la 

demanda energètica al consum energètic. 

 

• Partint d’aquests dos càlculs previs es realitza el certificat energètic que parteix de la 

comparació de la relació d’emissions de CO² entre l’edifici objecte i l’edifici de 

referència. En funció d’aquesta relació es distingeixen fins a set nivells o 

qualificacions per a l’edifici anomenades amb lletres de la A a la G. Com més aprop 

de la A estigui considerat l’edifici més eficient, energèticament parlant, serà. 
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5.2. DESENVOLUPAMENT 

 
Partint de la metodologia d’anàlisi desenvolupada a l’apartat anterior en aquest punt es 

pretèn realitzar un desenvolupament més específic de cada aplicació informàtica. Amb 

aquest fet es podrà observar pas a pas el procès realitzat fins a conduir a l’exposició de 

resultats de l’apartat següent. 

 

5.2.1. Desenvolupament  Design Builder 

 

En primer lloc s’iniciarà el desenvolupament de l’anàlisi realitzat amb el programa Design 

Builder. Tal i com s’ha especificat anteriorment, la intenció d’aquest desenvolupament és la 

de comprendre els diferents passos que s’han de realitzar prèviament a la obtenció dels 

resultats que a l’apartat anterior es detallen. 

 

A continuació s’aniran desenvolupant, a mode de punts, l’evolució d’un projecte realitzat 

amb el programa Design Builder. 

 

• El primer pas recau en establir les dades principals del projecte. Entre aquestes 

dades la més destacable és l’establiment de la ubicació del projecte. 

 

La elecció de la ubicació determina aspectes tals com: La latitut i longitut, elevació sobre 

nivell del mar o inici / final de les estacions d’hivern i estiu. S’ha de tenir en compte que el 

programa permet introduir  noves dades d’emplaçament que no estan contingudes a la base 

de dades del software informàtic. 

 

• Un cop ubicat el projecte s’inicia el sistema de modelatge de l’edificació. En aquest 

punt té un paper important la metodologida pròpia del software ja que el.labora sòlids 

en 3D a partir d’accions bàsiques com són l’extrusió i secció de cossos tenint com a 

guia els tres eixos principals X, Y i Z. 

 

A part de les característiques de modelatge i les accions que permet realitzar el programa es 

vol destacar la importància d’alternar el procés de modelatge amb la introducció de dades 

dels diferents materials. Aquest és el cas dels sòlids (tancaments) i les obertures (finestres). 

En el primer cas, per als sòlids que faran funció de tancaments tant interiors com exteriors,  

partim d’una base de dades del programa en la qual es troben les combinacions de 

tancaments més comuns. 
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Imatge 10.Procès de modelatge 3D.  

 

De la mateixa manera també es poden introduir noves composicions partint de les dades 

bàsiques de definició que són les següents: 

 

- Espessor del material en mm. 

- Número de capes totals. 

- Coeficient de transferència de convecció de calor (W/m²-K). 

- Coeficient de transferència de radiació de calor (W/m²-K). 

 

En el segon cas, les obertures que seran les finestres del projecte,  també parteixen d’una 

base de dades del programa que pot ampliar-se introduint les següents dades referents a 

nous sistemes: 

 

- Número de capes totals. 

- Tipologia de fulla. 

- Transmissió solar total. 

- Transmissió solar directa. 

- Transmissió de llum. 

      - Valor U (W/m²-K). 
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Tal i com es pot apreciar a la imatge anterior, el programa possibilita la creació de lames o 

reixes a les obertures per tal de dotar de més realisme aspectes com la superfície de 

radiació solar o la ventilació que pugui arribar a tenir el tancament. 

 

 

Imatge 11. Configuració de les diferents obertures dels tancaments.  

 

• Un cop s’ha realitzat materialment l’edificació, tant des d’un nivell sòlid com a nivell 

de descripció dels diferents materials que la composen, apareix una altra variable 

molt important com és l’ús i funció del projecte. Per a poder realitzar l’anàlisi de 

l’eficiència energètica de forma correcta hem d’introduir les diferents variables d’ús 

de l’edifici, en aquest cas únicament en trobem dos: edifici d’oficines i habitatge. El 

programa disposa d’una sèrie d’usos preestablerts que es poden atribuir fàcilment. 

Les variables que  s’han establert per els nostres dos usos són les següents: 

 

Ús administratiu   

 Horari 9:00–13:00 i 15:00–19:00 

 Freqüència De dilluns a divendres. 

 Periodicitat Tot l’any. 

 

Ús habitatge   

 Horari Tot el dia. 

 Freqüència Tota la setmana. 

 Periodicitat Tot l’any. 
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En el cas de l’habitatge, tot i trobar-se amb una situació de permanent ocupació durant tot 

l’any, manté un relativitat basada en imposar horaris, de forma diària, amb un increment de 

l’activitat: aquests han estat definits per a matí (08:00-09:00), migdia (13:00-15:00) i nit 

(20:00-22:00). 

 

El programa també permet la realització de crear nous usos a partir, a part dels definits per 

la biblioteca pròpia, de les següents variables: 

 

- Horari de l’activitat. 

- Densistat d’ús. 

- Temperatura de l’ambient, en funció de les diferents èpoques de l’any. 

 

• L’últim pas del programa és iniciar la simulació del conjunt. Quan iniciem la simulació 

tenim la opció de realitzar-la de tot l’any, de forma més general, o únicament d’un 

dia, de forma més especifica. Els resultats s’exposen de tres formes diferents: de 

forma gràfica (mitjançant un sistema de barres), en forma de graell (per tal de 

precissar els resultats d’una forma més exacte) i per últim de forma conjunta. 

 

5.2.2. Desenvolupament  Lider/Calener VYP 

 

En segon lloc s’iniciarà el desenvolupament de l’anàlisi realitzat amb el programa Lider. Tal i 

com s’ha especificat anteriorment, la intenció d’aquest desenvolupament és la de 

comprendre els diferents passos que s’han de realitzar prèviament a la obtenció dels 

resultats que a l’apartat anterior es detallen. A continuació s’aniran desenvolupant, a mode 

de punts, l’evolució d’un projecte realitzat amb el programa Lider. 

 

• El primer pas, similar al de l’anterior programa, és la definició de la ubicació general 

del projecte.  Per a poder realitzar aquest inici es necessiten les següents dades: 

 

- Selecció de la localitat.  

- Orientació de l’edifici. 

- Tipologia de l’edifici. 

- Ús de l’edifici. 

- Nivell de ventilació. 

 

• Un cop establerta la ubicació de l’edifici el següent pas és importar la base de dades 

de l’edifici a partir de la definició dels materials i productes. 
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Pararel.lament  es definiran les composicions dels tancaments i particions interiors de 

l’edifici. Per a realitzar aquesta tasca es pot fer ús de la base de dades del programa, amb 

els tancaments i tipologies constructives més comuns, o bé realitzar la creació de noves 

solucions. 

 

• Un cop definits els diferents elements de l’edifici s’ha d’iniciar el procés de definició 

geomètrica en 3D d’aquest. En aquest procés s’haurà d’anar definint les diferents 

particions, amb els seus materials i característiques pròpies, principalment en aquells 

casos que no siguin els definits per defecte. 

 

 

 

Imatge 12. Realització del procés de modelatge amb el programa LIDER.  

 

En aquest procés de modelatge recau especial importància a l’hora de definit les obertures 

dels diferents tancaments. En aquest procés definim l’obertura: 

 

- Des d’un punt de vista geomètric: X, Y, alçada, amplada i retranqueig,  D’aquesta 

manera aconseguim definir la geometria dins del tancament escollit. 

 

- Des d’un punt de vista de coeficients: corrector de factor solar i corrector de 

transmissió tèrmica. 
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A més de definir l’obertura, el programa ens permet afegir-hi proteccions, entenent aquest 

concepte com a cornisses tant laterals com superiors, i lames a la cara principal de la fulla. 

Aquestes dues opcions es defineixen a partir dels següents punts: 

 

- En el cas de les proteccions, es defineixen a partir de les diferents geometries que 

poden existir. S’haurà de definir les diferents longituds dels laterals esquerre, dreta i 

voladiu central. A més també es podrà dotar d’una inclinació aquests mateixos 

elements. 

 

- En el cas de les lames ens trobem amb un cas molt similar. Es parteix de la definició 

del sistema de lames a partir de la seva definició geomètrica, tant horitzontalment 

com verticalment, i aspectes com la seva longitud, amplada i angle de les diferents 

lames. 

 

• Un cop definit tot l’edifici i les seves característiques el següent pas és realitzar el 

càlcul segons el model del programa. En aquest cas el sistema de càlcul mostra els 

resultats, tal i com s’ha comentat anteriorment, vers a l’edifici de referència a través 

d’un diagrama de barres i de porcentatge. 

 

Com a dada significativa el programa contempla la opció de visualitzar el resultat a nivell 

particular de els diferents estances (resultats per espais) que s’han definit prèviament al 

projecte. D’aquesta manera l’anàlisi pot ser molt més exhaustiui, en cas d’intervenir-hi, fer-

ho directament a nivell particular. També existeix la opció de crear un informe de verificació 

amb el cumpliment de la normativa, es recorda que una de les finalitats del programa és 

efectuar el cumpliment del DB HE, i poder-ho validar de forma administrativa. 

 

Segons es determina en el RD 47/2007 pel qual s’aprova el procediment bàsic per la 

certificació de l’eficiència energètica dels edificis de nova construcció, el programa utilitzat 

per obtenir la qualificació energètica de l’edifici serà Calener o un altre programa que 

compleixi les especificacions definides a l’annex I del mateix Real Decret. 

 

Actualment existeixen dues versions oficials del programa Calener, publicades pel Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç. Per una banda tenir el Calener VYP, com a programa de 

qualificació energètica dels edificis d’habitatges i petit/mitjà sector terciari i, per altra banda, 

Calener VYP per a qualificar edificis corresponents a gran edifici terciari. 
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No existeix cap document que delimiti concretament la utilització d’un o altre programa en 

edificis del sector terciari. L’elecció dels dos programes queda en funció de les instal.lacions 

definides a l’edifici. 

 

Lider permet a l’usuari exporta l’edifici a un arxiu de Calener VYP a través de la opció 

“exportar”. A l’hora de traspassar l’arxiu entre els dos programes s’ha de tenir en compte que 

es tracta de dos programes independents i que, per tant, els paràmetres definits a l’origen no 

coincideixen amb els paràmetres de destí. Per això es realitza l’advertència que, un cop 

realitzada l’exportació de l’arxiu, aquest ha de ser revisat en els següents aspectes: 

Components: 

• Dades generals: 

o Important revisar el “tipus d’edifici”. 

o Els valors relatius a energies renovables. 

 
• Revisar la localització (exterior, interior i contacte amb el terreny). 

• Revisar el nivell d’absorció exterior. 

• Envidriament: 

o Revisar la localització exterior i interior. 

o Revisar la transmissivitat visible. 

 

Geometria: 
 

• Espais: 

o Descripció i geomètrica, indicar el tipus d’activitat i 

revisar el tipus d’espai. 

 
• Ocupació, equips i infiltració. 

• Il.luminació artificial i natural. Els únics valors importats són la potència elèctrica per 

àrea de sòl i el límit de l’eficiència energètic a de la lluminària. 

 
Obertures: 
 

• Obertures: 

o Revisar els horaris de “dispositius d’ombres mòvils”. Si 

la finestra es va col.locar en el programa Lider sobre un 

element singular el sistema de coordenades no 

coincidirà amb l’utilitzat amb Calener VYP. 
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5.3. EXPOSICIÓ DE RESULTATS. 

 
Finalitzada la metodologia d’anàlisi i el desenvolupament en aquest apartat es pretèn 

exposar els diferents resultats obtinguts amb els programes DesignBuilder i Lider. En 

ambdós casos, en la memòria principal del projecte, s’ha decidit no incloure la totalitat de la 

informació obtinguda sinó que aquesta ha estat seleccionada i analitzada a l’annex III Estudi 

del grau d’eficiència del projecte. Aquest motiu recau en la gran quantitat d’informació que 

generen els programes a l’hora de simular l’edifici. Per tant, en aquest apartat s’exposarà 

únicament la informació més important servint com a suport tota la compilació realitzada a 

l’annex descrit anterior. 

 

Seguint amb l’estructura realitzada durant tot l’anàlisi l’exposició de resultats es dividirà en 

funció de les dues metodologies utilitzades durant tot el projecte, és a dir, resultats obtinguts 

a travès de la simulació amb DesignBuilder i resultats a travès del Lider. 

 

5.3.1. Resultats simulació DesignBuilder 

 

Pel que fa al programa DesignBuilder els resultats obtinguts fan referència a la següent 

informació: 

 

• Dades de consum dels combustibles per instal.lacions: dividint les instal.lacions en 

il.luminació, electricitat de l’espai, generació de calor i refrigeració. 

 

• Pèrdues elements constructius i ventilació: entre els diferents elements es poden 

trobar els vidres, murs, forjats, cobertes, etc… 

 

• Emissions de CO²: expressades en Kg. Aquesta informació tindrà un pes específic a 

l’hora de determinar l’etiqueta energètica de l’edifici. 

 

• Temperatures, aportacions interiors i consum energètic. Amb aquesta dada es podrà 

veure els diferents comportaments de les solucions de tancaments. 

 

Els diferents resultats obtinguts per el programa DesignBuilder s’expressaran mitjançant 

gràfics (de dos tipologies, de barres o lineals) i mitjançant taules generades pel propi 

programa amb contingut numèric, d’aquesta manera es podrà observar una visió general del 

comportant de l’edifici i, per a la comprovació del compliment de les normatives i els càlculs, 

es podran utilitzar els valors numèrics. 
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L’edifici objecte d’estudi té un consum d’energia primaria anual de 760.79 MWh a l’any 

corresponent al consum de les instal.lacions d’il.luminació, electricitat de l’espai o 

refrigeració, entre d’altres, segons la següent gràfica: 

 

Gràfica 1. Consum combustible mensual.  
 

Pel que fa al combustible utilitzat per a obtenir l’energia primària, la següent gràfica mostra 

com el 100% de la font utilitzada és la electricitat. 

 

 
Gràfica 2. Consum combustible per instal.lacions.  
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Amb aquest primers valors es pot observar com entorn del 60% de l’energia produïda 

destinada a funcions com la il.luminació i alimentació elèctrica dels diferents espais, en 

canvi, el sistema de generació de calor es situa entorn del 25%.  

 

L’enorme depèndencia elèctrica de l’edifici elevaria les emissions de CO² associades a 

aquest consum, però s’ha de recordar que l’edifici consta d’un sistema de captadors solars 

que proporcionen parcialment aquesta energia requerida. D’aquesta manera, a partir de 

fonts d’energies renovables, s’aconsegueix reduir l’impacte ambiental d’aquest consum 

energètic. No obstant, a la següent gràfica, es poden apreciar els valors d’emissions de CO² 

mensuals de l’edifici. 

 

 

Gràfica 3. Emissions CO 2 anuals.  
 

L’emissió anual de CO² es situa en 521.14Tn destacant en els mesos de gener i desembre 

com a mesos amb les quantitats màximes, 69Tn i 62Tn respectivament, un 13% i 10% de 

les emissions totals anuals. A la taula següent es poden observar les quantitats, 

expressades en Tn, per a cada mes. 

 

Emissions de CO 2 mensuals  

 Gen Feb Mar Abr Maig  Juny  Jul Ags Set Oct Nov Dec 

CO² 69.1 56.8 47.3 43.3 35.0 29.1 33.1 31.6 30.4 35.7 47.2 62.2 
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Pel que fa al sistema envolvent també es poden observar valors amb les diferents pèrdues 

energètiques dels elements. 

 

Gràfica 4. Pèrdues energètics elements constructius  i ventilacions  . 
 

Tal i com es comenta a l’annex I, dedicat a l’estudi dels tancaments, anàlisi i composició, 

alguns dels tancaments del projecte no estableixen els valors mínims establerts per la 

normativa del CTE DB HE. D’aquesta manera la gràfica anterior mostra les pèrdues de 

sistema envolvent resumides a la següent taula: 

 

Pèrdues energètiques elements constructius en kWh ( Hipòtesi inicial) 

Element Gener Febrer Març Abril Maig  Juny 

A -6594.11 -5952.41 -6391.13 -6498.80 -6499.19 -5941.26 

M -19557.09 -16647.29 -16402.65 -16868.08 -17794.91 -18020.30 

T -549.77 108.99 1498.24 1732.90 -3292.60 4805.06 

S 635.97 -322.62 -748.13 -2947.70 -4447.86 -4872.65 

ST -1999.63 -1865.37 -2053.70 -2417.19 -3084.97 -3404.28 

P -3.98 -26.13 48.44 -90.34 -94.89 -30.43 

C -7106.42 -5008.24 -4253.98 -2499.00 -1248.22 -617.85 

PR -524.71 -426.30 -408.02 -361.98 -308.36 -250.00 

SE -223.40 -185.63 -165.00 -159.06 -141.72 -120.16 



 54                                    Anàlisi de l’eficiència energètica del projecte del Bisbat de Terrassa 

Pèrdues energètiques elements constructius en kWh ( Hipòtesi inicial) 

Element Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Dese mbre 

A -7077.77 -6801.98 -5475.02 -5446.28 -5296.03 -5830.60 

M -21455.59 -21166.29 -18222.55 -16821.99 -15981.27 -18446.49 

T 6142.64 6741.53 4389.44 2770.86 878.73 -822.75 

S -6949.69 -5627.08 -4012.36 -2145.68 449.48 171.71 

ST -4307.32 -4228.10 -3588.82 -3012.16 -2139.81 -2096.22 

P -42.70 83.25 41.55 58.71 134.11 -78.82 

C -234.58 -827.08 -1940.78 -3428.03 -5038.89 -6394.00 

PR -284.86 -292.77 -279.82 310.85 -390.18 -467.94 

SE -132.88 -122.18 -118.08 -133.15 -153.17 -203.61 

 

On: 
 
A: Envidriament en kWh. 

M: Murs en kWh. 

T: Sostres interiors en kWh. 

S: Terres interiors en kWh. 

ST: Terres sobre terreny en kWh. 

P: Particions interiors en kWh.  

C: Cobertes en kWh. 

PR: Portes i reixes en kWh. 

SE: Terres exteriors en kWh. 

 

A l’annex III titulat estudi del grau d’eficiència es poden trobar tots els resultats obtinguts 

amb la simulació a través del programa. 

 

5.3.2. Resultats simulació Lider/Calener VYP 

 

Pel que fa al programa Lider/Calener VYP els resultats obtinguts fan referència a la següent 

informació: 

 

• Compliment del CTE, concretament del seu Document Bàsic HE, referent a l’estalvi 

d’energia, i el seu apartat HE1 que limita la demanda energètica en els edificis. 

 

• Qualificació energètica de l’edifici, de forma general i individual per a cada 

instal.lació, a través de la metodologia de certificació establerta al RD 47/2007 així 
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com els valors de l’edifici de referència. Entre les diferents instal.lacions s’obtenen 

resultats de: 

 

1. Demanda de calefacció en kWh/m². 

2. Demanda de refrigeració en kWh/m². 

3. Climatització en TnCO²/m². 

4. ACS en TnCO²/m². 

5. Il.luminació en TnCO²/m². 

 

Els diferents resultats obtinguts amb la simulació a través del programa Lider i Calener VYP 

s’expressaran a través de les taules generades per defecte. 

 

Resultats Calener  

Certificació energètica Edifici objecte Edifici de referència 

 

 

 Calif.  kWh/m² kWh/any Calif.  kWh/m² kWh/any 

Demanda calefacció D 26.87 138916.82 C 21.76 112534.61 

Demanda refrigeració D 30.76 159027.96 D 26.05 134695.37 

 Calif.  kgCO ²/m² kgCO ²/any Calif.  kgCO ²/m² kgCO ²/any 

Emissió CO² calefacció E 55.78 288380.36 D 40.53 209538.47 

Emissió CO² refrig. D 23.24 120149.87 D 20.14 104122.99 

Emissions CO² ACS C 13.96 72172.64 D 22.42 115910.50 

Emissions CO² totals D 92.98 480742.94 D 83.09 429623.15 

 

Com es pot observar, la tipologia de resultats és absolutament diferent. En aquest cas 

s’observen valors que fan referència a les diferents demandes de calefacció i refrigeració a 

més de les diferents emissions de CO2 generades per les instal.lacions del projecte. Com es 

pot observar, el programa Calener emet una qualificació directa de l’edifici. 
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6 VALORACIÓ DE RESULTATS 

 
L’últim apartat d’aquest projecte fa referència a l’anàlisi dels resultats obtinguts durant tot el 

procés d’anàlisi de l’eficiència energètica. Aquesta valoració de resultats es realitzarà, 

seguint amb la tònica del cos del treball, dividint segons les dues metodologies utilitzades 

durant tot el projecte, ara bé, també s’ha volgut realitzar un apartat en el que es realitzi una 

comparació dels diferents resultats per tal de veure, entre d’altres coses, la totalitat de la 

informació obtinguda. A mode de conclusió, s’ha decidit realitzar un apartat dedicat a la 

proposta de solucions alternatives que permeti veure diferents opcions i els seus resultats. 

 

6.1. VALORACIÓ DE RESULTATS DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 

 

Amb els resultats obtinguts el següent pas és valorar-ne el contingut en funció dels criteris 

establerts en RD 47/2007, en el qual es regulen les certificacions energètiques en els edificis 

de nova construcció. En aquest apartat no es realitzarà cap tipus de càlcul ni justificació 

degut a que s’ha dedicat la totalitat de l’annex III d’aquest projecte, estudi del grau 

d’eficiència de l’edifici a aquesta funció. 

 

6.1.1. Valoració de resultats DesignBuilder 

Un cop obtinguts els diferents resultats de DesignBuilder es procedirà a realitzar-ne la 

valoració convenient. Tal i com s’ha descrit anteriorment, en aquest cas, la valoració s’ha dut 

a terme a través de la metodologia exposada al RD 47/2007 per tal de determinar el seu 

grau d’eficiència. 

 

Per a poder determinar aquest grau es necessiten les dades d’emissions de CO² que són les 

següents: 

 
Emissions de CO ² mensuals  

 Gen Feb Mar Abr Maig  Juny  Jul Ags Set Oct Nov Dec 

CO² 69.1 56.8 47.3 43.3 35.0 29.1 33.1 31.6 30.4 35.7 47.2 62.2 

 
 
El total de les emissions anuals de CO² 521.14Tn. El següent pas serà comprovar, a través 

de l’edifici de referència, el coeficient C per tal de determinar el grau d’eficiència (veure 

annex III). El fet de realitzar l’anàlisi a través de DesignBuilder ocasiona que, degut a que el 

propi programa no genera dades referents a l’edifici de referència, es necessitin les dades 

produïdes per Calener per tal de poder continuar el procediment. 
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D’aquesta manera es treballarà d’una banda amb les emissions anuals de CO², de l’edifici 

objecte, simulat amb DesignBuilder 521.14Tn i d’altra banda les emissions anuals de CO², 

de l’edifici de referència, simulat amb Calener VYP 429.62Tn.  

 

Com es pot observar, les emissions de l’edifici de referència són inferiors degut a que és una 

simulació de l’edifici objecte però amb el compliment dels diferents valors mínims de 

tancaments, condicions de l’espai, etc…El resultat, a través de l’etiqueta energètica de 

l’edifici, és el següent: 

 

Qualificació de l’eficiència energètica 

Projecte Bisbat de Terrassa 

Localitat/Zona climàtica Terrassa / C2 

Ús de l’edifici Terciari 

Consum energètic anual 

 

760.78 MWh/any  

0.14 MWh/m²  

Emissions de CO² anual 521.74 TnCO²/any 

0.100 TnCO²/m² 

 

El Consum Energètic i les seves Emissions de Diòxid de Carboni 

són les obtingudes per el programa DesingBuilder  per a unes 

condicions normals de funcionament i ocupació. 

 

El consum real d’Energia de l’Edifici i les seves Emissions de 

Diòxid de Carboni dependrà de les condicions d’operació i 

funcionament de l’edifici i de les condicions climàtiques, entre altres 

factors. 
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El quocient entre les emission de l’edifici objecte i les emissions de l’edifici de referència 

determina un valor c corresponent a una categoria energètica D. 

 

6.1.2. Valoració de resultats Lider/Calener VYP 

 

De la mateixa manera que s’ha realitzat a l’apartat anterior, a través de la simulació amb 

DesignBuilder, es realitzarà a partir dels valors obtinguts amb Lider i Calener VYP. D’entrada 

s’observa que la tipologia de resultats es diferent. 

 

Resultats Calener  

Certificació energètica Edifici objecte Edifici de referència 

 

 

 Calif.  kWh/m² kWh/any Calif.  kWh/m² kWh/any 

Demanda calefacció D 26.87 138916.82 C 21.76 112534.61 

Demanda refrigeració D 30.76 159027.96 D 26.05 134695.37 

 Calif.  kgCO ²/m² kgCO ²/any Calif.  kgCO ²/m² kgCO ²/any 

Emissió CO² calefacció E 55.78 288380.36 D 40.53 209538.47 

Emissió CO² refrig. D 23.24 120149.87 D 20.14 104122.99 

Emissions CO² ACS C 13.96 72172.64 D 22.42 115910.50 

Emissions CO² totals D 92.98 480742.94 D 83.09 429623.15 

 

Els resultats obtinguts s’expressen d’una forma més directa, ja que el programa de forma 

autònoma genera els resultats per a l’edifici objecte i per a l’edifici de referència, permeten 

que es pugui realitzar una certificació energètica immediata, aquest fet és una de les 

diferències principals entre les dues metodologies. 

 

Els valors obtinguts de les emissions de CO² són de 480.74Tn per a l’edifici objecte i de 

429.62Tn per a l’edifici de referència obtenint un quocient entre ambdós valors de 1.11 i, 

essent aquest quocient c d’un valor 1.11. 
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De la mateixa manera que a l’apartat anterior, es genera una etiqueta energètica per tal de 

complir amb la metodologia exposada al RD 47/2007. 

 

Qualificació de l’eficiència energètica 

Projecte Bisbat de Terrassa 

Localitat/Zona climàtica Terrassa / C2 

Ús de l’edifici Terciari 

Consum energètic anual 

 

680.59 MWh/any  

0.13 MWh/m²  

Emissions de CO² anual 480.74 TnCO²/any 

0.092 TnCO²/m² 

 

El Consum Energètic i les seves Emissions de Diòxid de Carboni 

són les obtingudes per el programa Calener VYP  per a unes 

condicions normals de funcionament i ocupació. 

 

El consum real d’Energia de l’Edifici i les seves Emissions de 

Diòxid de Carboni dependrà de les condicions d’operació i 

funcionament de l’edifici i de les condicions climàtiques, entre altres 

factors. 
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6.2. COMPARATIVA DE RESULTATS 

 

En aquest apartat es desenvoluparà la comparativa de resultats a través dels valors 

obtinguts a les simulacions d’ambdós programes. Parlar de comparativa de resultats pot ser 

una terminologia errònia degut a que, cada simulació, aporta uns valors diferents, numèrica i 

tipològicament, a l’altra. No obstant existeixen punts en comú, sobretot a l’hora de qualificar 

l’eficiència de l’edifici, que permeten establir aquestes matissos comparatius. 

 

El principal punt de partida entre la comparació de les dues metodologies és el corresponent 

als valors de les diferents emissions de CO² de les dues simulacions.  

 

Emissions de CO ² anuals en Tn 

DB 521.74 

LC 480.74 

 

On: 

 

DB: són le emissions de CO² en Tn a través de la simulació amb DesignBuilder. 

LC: són les emissions de CO² en Tn a través de la simulació amb Lider/Calener. 

 

Com es pot observar, existeix una variació entorn del 8% entre els diferents resultats. 

Aquesta variació es considerarà com a despreciable donat que pot ser deguda als següents 

motius: 

 

• Diferència en el sistema de modelació de l’edifici, en el cas de DesignBuilder 

el motor de disseny és més precís que el sistema de modelatge de Lider i 

Calener. 

 

• Diferència de configuració del sistema, considerant diferents valors 

d’emissions de Kg de CO² per kWh. Aquest fet és propi del sistema de 

simulació de cada programa. 

 

Independentment d’aquesta variació la qualificació energètica que s’obté estableix la 

mateixa categoria energètica per a l’edifici en D, amb un valors de coeficients de 1.21 i 1.11 

per a DesignBuilder i Lider/Calener respectivament. 
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6.3. PROPOSTA DE SOLUCIONS ALTERNATIVES. 

 
En aquest apartat es pretèn realitzar la proposta de solucions alternatives, entenent 

aquestes solucions com variacions del projecte inicial per tal d’intentar millorar els valors 

obtinguts en els diferents programes i, com a conseqüència, registrar certificats energètics 

amb valoracions més positives. 

 

El principal factor que ha determinat el fet de prendre la decisió de realitzar una solució 

alternativa ha estat els valors d’emissions de CO² obtinguts a través de les simulacions 

realitzades. Davant d’aquest problema s’han detectat diferents maneres d’afrontar-lo: 

 

• D’una banda enfocar el problema des d’una perspectiva global cercant altres fonts 

d’energies que permetin desviar un percentatge del consum elèctric a una altra font 

de combustible, com per exemple, el gas. 

 

• D’altra banda intentant millorar el sistema envolvent, amb noves solucions de 

tancaments que redueixin la pèrdua d’energia. D’aquesta manera s’aconseguiria que 

l’edifici pateixi una disminució de la seva demanda energètica i que, per tant, no 

necessiti uns consums de combustible tan elevats. 

 

• Finalment preguntar-se si la orientació de l’edifici és la més òptima. Per això s’hauria 

de comprovar les diferents possibilitats i el comportament davant d’aquestes. 

 

6.3.1. Hipòtesi canvi combustible. 

 

La raó per la qual es va decidir proposar aquest combustible es troba a l’estudi realitzat per 

la AFG (Associació Francesa del Gas) en el que s’afirma que “el gas en utitlització directa 

pels sistemes de producció de calor emet 230g de CO² per kWh mentre que, variant a una 

font elèctrica, la producció s’estableix en 600g de CO² kWh”, per tant, a través dels sistemes 

de simulació disponibles, es disposa la comprovació d’aquesta afirmació. Mitjançant el 

sistema de simulació a través de DesignBuilder s’observen valors inicials del programa que 

s’aproximen als valors esmentats anteriorment, observant que el software considera un 

factor d’emissions d’origen elèctric del 0.649KgCO²/kWh mentre que pel gas es considera de 

0.244KgCO²/kWh. Aquesta primera observació permet comprovar que els valors esmentats 

a l’anterior comentari de la AFG semblen correctes, d’aquesta forma el següent pas serà 

introduir el gas com a font combustible pel sistema de producció de calor. 
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Si s’introdueix el gas com a font combustible de consum, per a les instal.lacions de 

producció de calor, l’edifici objecte d’estudi té un consum d’energia primària anual de 

760.79MWh a l’any corresponent al consum de les instal.lacions d’il.luminació i climatització 

segons la següent gràfica: 

 

 

Gràfica 5. Consum combustible mensual  . 
 

Pel que fa al combustible utilitzat per a obtenir l’energia primària, la següent gràfica mostra 

com aproximadament el 65% de l’energia consumida correspon a l’electricitat mentre que el 

35% restant correspon al gas. 

 

Gràfica 6. Consum anual combustible per instal.laci ons.  
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El fet de reuïr la depèndencia energètica de l’electricitat ocasiona que, durant els mesos de 

desembre i gener, s’accentui el consum de gas per a la instal.lació de producció de calor 

arribant a valors de consum màxims entorn dels 50.000 KWh.  

 

 

 
Gràfica 7. Consum combustible mensual per instal.la cions.  

 

El consum energètic elèctric es manté de forma constant durant tot l’any per a serveis com 

la il.luminació o l’electricitat de l’espai amb valors entorn dels 20.000 KWh i 15.000 KWh. 

Aquest fet es considera dins de la normalitat de l’ús constant de l’activitat de l’edifici. 

 

El fet més significatiu d’aquesta variant, pel que fa a la elecció de la tipologia de 

combustible, és sense dubte els valors d’emissions de CO² que s’obtenen amb les dues 

versions. Per una banda, amb la hipòtesi inicial del projecte, es produeixen unes emissions 

anuals de 521.14Tn mentre que amb la segona hipòtesi, utilitzant el gas com a font 

combustible pel sistema de generació de calor, s’obtenen unes emissions de 384.33Tn, és a 

dir, una reducció entorn del 25%, una dada més que considerable. 

 

A la següent taula es poden observa les emissions mensuals en Tn: 

 

Emissions de  CO² mensuals  

 Gen Feb Mar Abr Maig  Juny  Jul Ags Set Oct Nov Dec 

H1 69.1 56.8 47.3 43.3 35.0 29.1 33.1 31.6 30.4 35.7 47.2 62.2 

H2 40.3 34.3 32.4 32.2 30.7 26.4 30.1 28.8 27.6 30.9 32.4 37.6 
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Gràfica 8. Emissions de CO 2 anuals.  
 

A la taula anterior s’observa com, les emissions de CO² produïdes anualment en aquesta 

segona hipòtesi són inferiors, ara bé, aquests valors no són tan optimistes com els 

comentaris obtinguts per la AFG, que situen la producció un 38% de reducció d’emissions, 

sinó que el valor que s’ha obtingut és del 25%, tot i així, la disminució d’emissions de CO² 

segueix presentant valors positius. 

 

Un cop obtinguts els resultats de la segona hipòtesi s’haurà d’iniciar, tal i com s’ha realitzat 

amb la hipòtesi inicial, la qualificació energètica de l’edifici.  Per tant, per a la segona hipòtesi 

es parteix dels següents valors: 

 

Emissions de CO ² anuals en Tn 

H2 384.33 

ER2 390.15 

On: 

 

H2: Hipòtesi canvi combustible amb valors en Tn. 

ER2: Edifici de referència hipòtesi canvi combustible amb valors en Tn. 
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D’aquesta forma i segons la metodologia desenvolupada a l’annex III, estudi del grau 

d’eficiència, s’obté un valor C de 0.98 corresponent a una qualificació energètica de C. 

D’aquesta forma es realitza l’etiqueta energètica, amb la metodologia desenvolupada al RD 

47/2007, obtenint la següent taula: 

 

Qualificació de l’eficiència energètica 

Projecte Bisbat de Terrassa 

Localitat/Zona climàtica Terrassa / C2 

Ús de l’edifici Terciari 

Consum energètic anual 

 

760.78 MWh/any  

0.14 MWh/m²  

Emissions de CO ² anual 384.33 TnCO² /any 

0.074 TnCO² /m² 

 

El Consum Energètic i les seves Emissions de Diòxid de Carboni 

són les obtingudes per el programa DesingBuilder  per a unes 

condicions normals de funcionament i ocupació. 

 

El consum real d’Energia de l’Edifici i les seves Emissions de 

Diòxid de Carboni dependrà de les condicions d’operació i 

funcionament de l’edifici i de les condicions climàtiques, entre altres 

factors. 

 

 

De forma pararel.la es realitza la mateixa hipòtesi a través de la segona metodologia de 

càlcul, és a dir, la simulació conjunta a través de Lider i Calener VYP, per tal de contrastar la 

informació. D’inici s’observa com els valors referents a la emissió de CO² no són els 
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mateixos sinó que s’aprecia una variació aproximada del 5% que molt possiblement apareix 

degut a la informació de programació pròpia dels mateixos programes. S’observa que: 

 

Qualificació de l’eficiència energètica 

Projecte Bisbat de Terrassa 

Localitat/Zona climàtica Terrassa / C2 

Ús de l’edifici Terciari 

Consum energètic anual 

 

680.59 MWh/any  

0.13 MWh/m²  

Emissions de CO ² anual 390.15 TnCO² /any 

0.075 TnCO² /m² 

 

El Consum Energètic i les seves Emissions de Diòxid de Carboni 

són les obtingudes per el programa Calener VYP  per a unes 

condicions normals de funcionament i ocupació. 

 

El consum real d’Energia de l’Edifici i les seves Emissions de 

Diòxid de Carboni dependrà de les condicions d’operació i 

funcionament de l’edifici i de les condicions climàtiques, entre altres 

factors. 

 

 

Per tant, es pot afirmar que el fet de realitzar una hipòtesi alternativa que permeti l’entrada 

del gas com a combustible per a la producció de calor genera: 

 

• Una disminució aproximada del 25% dels valors de les emissions total de CO² de 

forma anual. 
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• Una conseqüent millora en la valoració del grau d’eficiència energètica de l’edifici en 

qüestió, passant de ser considerat com a C enlloc de D.  

 

6.3.2. Hipòtesi millora envolvent. 

 

La segona hipòtesi fa referència a una actuació sobre el sistema envolvent de l’edifici, 

concretament a la coberta inclinada lleugera de coure. El fet d’escollir actuar sobre aquest 

punt es fonamenta en que es pot considerar com l’element més important, dins del sistema 

envolvent de l’edifici, degut a que equival entorn del 50% de la superfície en contacte amb 

l’exterior. 

 

Un cop decidit que s’actuarà sobre aquest element, el següent pas es proposar una solució 

que millori el rendiment de la coberta. D’entre totes les capes que la composen el focus de 

l’anàlisi tractarà de millorar la capa d’aïllament (panell sandwitch Termochip) incrementant el 

seu espessor de la següent forma: 

 

Panells Thermochip 

 Espessor(e) Transmitància(U) Pes(p) 

Thermochip inicial projecte 0.069 0.53 21.10 

Thermochip proposta 0.100 0.41 23.60 

  

*Els valor dels materials s’expressen en les següents unitats: 

 

e: espessor en metres (m.) 

U: transmitància tèrmica (W/m²·K) 

 

D’aquesta manera s’obté una capa específica d’aïllament tèrmic de 10cm d’espessor que 

millora, de forma aproximada, un 25% el valor de transmitància tèrmica. El següent pas es 

realitzar la mateixa simulació que a la hipòtesi anterior per tal de verificar la millora. 

 

Observant la simulació a través de DesignBuilder les emissions mensuals de CO2 (en Tn) 

verifiquen les primeres millores: 

 

Emissions de  CO² mensuals  

 Gen Feb Mar Abr Maig  Juny  Jul Ags Set Oct Nov Dec 

H3 61.7 51.7 44.3 39.8 27.8 21.8 24.5 23.3 22.6 28.8 43.2 55.9 
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D’entrada s’observa una millora, respecte al projecte inicial d’un 16% corresponent a unes 

emissions de 445.94Tn anuals respecte a les 521.14Tn de la hipòtesi inicial. Aquests valors 

s’observen a la següent gràfica: 

 

 

Gràfica 9. Emissions de CO 2 anuals.  
 

Els mesos més freds, gener i desembre, seguiexen tenint els valors anuals més alts 

(corresponents a les époques de més demanda energètica) però disminuïnt les emissions 

respecte a la hipòtesi inicial. De la mateixa forma els valors de pèrdues energètiques en els 

elements constructius disminueixen mostrant els següents valors: 

 

Pèrdues energètiques elements constructius en kWh ( Hipòtesi millora envolvent) 

Element Gener Febrer Març Abril Maig  Juny 

A -6527.79 -5881.66 -6280.60 -6341.91 -6216.25 -5667.31 

M -19178.07 -16277.46 -15840.25 -15906.79 -15850.12 -15997.09 

T -539.44 126.07 1472.62 1845.02 3478.28 4979.71 

S 657.00 -326.11 -810.66 -2887.50 -4526.54 -5194.30 

ST -1917.76 -1792.73 -1958.34 -2241.66 -2722.07 -3020.38 

P -3.21 -25.04 43.87 -80.09 -91.17 -40.40 

C -6986.31 -4888.77 -4072.71 -2226.47 -765.67 -139.78 

PR -520.58 -421.41 -398.05 -345.68 -274.44 -214.89 

SE -220.16 -182.67 -160.07 -149.63 -124.10 -104.11 
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Pèrdues energètiques elements constructius en kWh ( Hipòtesi millora envolvent) 

Element Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Dese mbre 

A -6766.46 -6488.60 -5177.90 -5164.22 -5168.94 -5755.51 

M -19135.97 -18888.02 -16060.80 -14885.48 -15228.76 -17943.15 

T 6504.24 7002.92 4635.92 2935.96 862.74 -778.99 

S -7167.43 -5977.01 -4258.49 -2317.08 303.61 177.21 

ST -3838.39 -3776.48 -3184.13 -2670.49 -2012.84 -1996.04 

P -32.98 77.09 44.03 58.34 125.15 -76.59 

C -296.99 -297.23 -1429.54 -2940.85 -4825.96 -6251.40 

PR -246.64 -254.14 -243.00 -276.58 -376.26 -460.89 

SE -113.95 -104.25 -100.31 -115.72 -147.13 -199.43 

 

Amb les mateixes condicions es realitza la mateixa hipòtesi per a la metodologia d’anàlisi a 

través de Calener VYP. D’entrada també s’observa un descens de les emissions de CO2 i, 

de forma més directa que l’anterior, s’intueix que no serà suficient com per millorar la 

certificació energètica. 

 

Resultats Calener (Hipòtesi millora envolvent) 

Certificació energètica Edifici objecte Edifici de referència 

 

 

 Calif.  kWh/m² kWh/any Calif.  kWh/m² kWh/any 

Demanda calefacció D 24.72 138916.82 C 17.62 105621.44 

Demanda refrigeració D 28.91 159027.96 D 22.19 127846.37 

 Calif.  kgCO ²/m² kgCO ²/any Calif.  kgCO ²/m² kgCO ²/any 

Emissió CO² calefacció D 45.94 301718.72 D 50.84 282441.56 

Emissió CO² refrig. D 17.67 116045.66 D 19.55 108631.37 

Emissions CO² ACS C 7.07 46418.27 D 7.82 43452.55 

Emissions CO² totals D 70.68 464182.65 D 78.22 434525.49 
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D’aquesta forma i segons la metodologia desenvolupada a l’annex III, estudi del grau 

d’eficiència, a través de la simulació realitzada amb DesignBuilder s’obté un valor C de 1.03 

corresponent a una qualificació energètica de D. D’aquesta forma es realitza l’etiqueta 

energètica, amb la metodologia desenvolupada al RD 47/2007, obtenint la següent taula: 

 

Qualificació de l’eficiència energètica 

Projecte Bisbat de Terrassa 

Localitat/Zona climàtica Terrassa / C2 

Ús de l’edifici Terciari 

Consum energètic anual 

 

651.00 MWh/any  

0.12 MWh/m²  

Emissions de CO ² anual 445.94 TnCO² /any 

0.086 TnCO² /m² 

 

El Consum Energètic i les seves Emissions de Diòxid de Carboni 

són les obtingudes per el programa DesingBuilder  per a unes 

condicions normals de funcionament i ocupació. 

 

El consum real d’Energia de l’Edifici i les seves Emissions de 

Diòxid de Carboni dependrà de les condicions d’operació i 

funcionament de l’edifici i de les condicions climàtiques, entre altres 

factors. 

 

Sorprèn doncs que millorant l’aïllament del sistema envolvent no s’arribi a millorar la 

qualificació energètica de l’edifici. D’aquesta manera es pot observar que aquesta actuació 

no és la més idonea per a optimitzar. 
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De la mateixa forma es realitza la qualificació energètica a través de la simulació de Calener 

obtenint la següent etiqueta energètica: 

 

Qualificació de l’eficiència energètica 

Projecte Bisbat de Terrassa 

Localitat/Zona climàtica Terrassa / C2 

Ús de l’edifici Terciari 

Consum energètic anual 

 

642.19 MWh/any  

0.12 MWh/m²  

Emissions de CO ² anual 464.18 TnCO² /any 

0.089 TnCO² /m² 

 

El Consum Energètic i les seves Emissions de Diòxid de Carboni 

són les obtingudes per el programa Calener VYP  per a unes 

condicions normals de funcionament i ocupació. 

 

El consum real d’Energia de l’Edifici i les seves Emissions de 

Diòxid de Carboni dependrà de les condicions d’operació i 

funcionament de l’edifici i de les condicions climàtiques, entre altres 

factors. 

 

Com es pot observar, els resultats mostren un factor C de 1.07 corresponent a una 

qualificació energètica de D. 

 

Per tant a través de les dues simulacions la qualificació energètica de l’edifici està 

considerada com a D utilitzant com a hipòtesi de càlcul una millora del sistema envolvent 

mitjançant l’augment de l’espessor de l’aïllament tèrmic. 
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6.3.3. Hipòtesi orientació. 

 

Per finalitzar es proposa realitzar una última hipòtesi que comprovi si la orientació realitzada 

al projecte és la més òptima per tal d’intentar millorar-la, en cas de que sigui necessàri, i 

veure quin impacte tindria. 

 

De la mateixa forma que en el cas anterior, l’element que ha estat el punt de partida ha estat 

la coberta inclinada de manera que, partint de la orientació de projecte, que es recorda que 

es a la vessant Sud, s’ha realitzat la simulació per tal d’analitzar el seu comportament 

respecte d’altres obtenint els següents resultats: 

 

Orientació Emissions de  CO ²  en Tn 

Sud 521.74 

Nord 523.60 

Est 522.96 

Oest 522.92 

 

*Les dades d’emissions s’han obtingut a través de la simulació de DesignBuilder per a cada 

orientació descrita. 

 

A partir dels resultats obtinguts es poden extreure les següents conclusions: 

 

• D’una banda s’observa que la orientació inicial del projecte, orientació a la vessant 

Sud, produeix les emissions anuals de CO²  en Tn inferiors. Aquest fet es degut a que 

aquesta orientació, d’entre les quatre proposades, manté  la millor optimització del 

sistema envolvent. 

 

• D’altra banda sorprèn que els valors entre els diferents emissions, tot i variant la 

orientació, variin únicament entorn del 2 ó 3%. En aquests cas, sembla que el factor 

de la orientació no és determinant dins de l’eficiència energètica de l’edifici. 

 

L’anàlisi de la hipòtesi no s’ha continuat desenvolupant degut a que s’accepta que la solució 

més eficient és la escollida inicialment al projecte i, aquesta, ja ha estat desenvolupada. La 

resta no es consideren interessants per tal de continuar l’anàlisi de l’eficiència energètica de 

l’edifici. 
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6.3.4. Comparativa de solucions. 

 

En aquest apartat es pretèn resumir, a mode d’esquema a través d’una taula, les diferents 

hipòtesis proposades observant, de forma més general les diferents variacions entre elles 

per tal d’el.laborar les conclusions. 

 

Hipòtesi inicial (H1) 

Emissions de CO² 521.14 - 480.74 Tn 

Consum energètic 760.78 - 680.59 MWh/any 

Qualificació energètica D 

 

Hipòtesi canvi combustible (H2) 

Emissions de CO²  384.33 - 390.15 Tn 

Consum energètic  760.78 - 680.59 MWh/any 

Qualificació energètica C 

% disminució CO²  25% 

% estalvi energètic 0% 

 

Hipòtesi canvi combustible (H3) 

Emissions de CO²  445.94 - 464.18 Tn 

Consum energètic  651.00 - 642.19 MWh/any 

Qualificació energètica D 

% disminució CO²  15% 

% estalvi energètic 0% 

 

*Els dos valors representants a les diferents taules fan referència a les dues metodologies 

de simulació d’anàlisi. 

 

Un cop observades les diferents comparatives s’haurà de quantificar el cost d’aquestes així 

com l’estalvi econòmic que suposen. Partint de les dades obtingudes per l’empresa Endesa i 

Gas Natural que valoren les seves tarifes, durant el passat any 2009, en: 

 

Tarifes electricitat/gas per a l’any 2009 

Electricitat 0,142743€ /KWh 

Gas 0.042893€/KWh 
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D’aquesta forma s’obsevar que el consum/estalvi realitzat és el descrit a la següent taula: 

 

Cost consum- estalvi energètic 

 H1 H2 H3 

Consum anual 108596.01 - 97149.45€ 89605.04 – 80160.22€ 92925.69–91668.12€ 

Estalvi anual - 18963.97 – 16989.23 € 15670.32 – 5481.33€ 

 

*Els diferents càlculs han estat realitzats partint dels valors específicats a la pàgina anterior i 

tenint en compte  els paràmetres descrits durant l’exposició de les diferents hipòtesis 

alternatives. 
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7 CONCLUSIONS 

 
A continuació es realitzarà la síntesi de les diferents observacions realitzades durant el 

desenvolupament del projecte. Es pretèn destacar els aspectes més significatius de la 

certificació energètica d’edificis, així com les conseqüències dels resultats obtinguts per a 

l’edifici objecte d’estudi Bisbat de Terrassa. 

 

• L’edifici del Bisbat de Terrassa, al tractar-se d’un projecte previ al CTE, la totalitat 

dels seus tancaments no compleixen els requeriments mínims establerts per el DB 

HE. Aquest fet es demostra amb les gràfiques de pèrdues d’energia realitzades amb 

la simulació a través de DesignBuilder així com en la verificació de la limitació de la 

demanda energètica (DB HE1) realitzada amb el programa Lider. 

 

• La comprovació de que, el RD 47/2007 pel qual es regulen les certificacions 

energètiques en els edificis de nova construcció, compleix amb els requisits exigits 

per la Directiva Europea 2002/91/CE i estableix un sistema de certificació, en el 

nostre estat, que permet una correcta adequació de normativa-pràctica. 

 

• Analitzant les dues metodologies d’anàlisi s’observa que: 

 

D’una banda la simulació a través de DesignBuilder permet l’obtenció dels diferents 

valors energètics de l’edifici, des de les emissions de CO² anuals totals fins a la 

pèrdua energètica dels diferents elements. Aquesta informació permet que, durant la 

fase de creació del projecte, es pugui realitzar diferents hipòtesis de solucions 

constructives/energètiques que millorin l’eficiència final. Ara bé, aquest software 

necessita les dades de suport d’un edifici de referència, simulat per un altre 

programa, per tal de poder realitzar la qualificació energètica i per tant determinar el 

grau d’eficiència d’un projecte. D’altra banda l’ús conjunt del programa Lider i Calener 

VYP permet la comprovació del compliment de la normativa estatal DB HE, sempre 

utilitzant la simulació a través de l’edifici de referència, i el càlcul del rendiment, ja en 

funció de la qualificació energètica, de les diferents instal.lacions. De la mateixa 

forma es poden realitzar certificacions energètiques que, de forma directa, calculen el 

grau d’eficiència d’un edifici. 

 

Per tant, es pot establir que, de cara a realitzar certificacions energètiques de 

projectes, la metodologia de Lider i Calener VYP es realitza de forma més directa i, 

per tant, més simple a nivell d’usuari mentres que la simulació a través de 



 76                                    Anàlisi de l’eficiència energètica del projecte del Bisbat de Terrassa 

DesignBuilder serveix com a eina de suport, durant la fase de creació del projecte, 

per tal d’orientar-lo en l’àmbit de l’eficiència energètica i la sostenibilitat i adaptar el 

disseny per tal de projectar un edifici més eficient. 

 

• Estudiant els valors obtinguts s’arriben a les següents conclusions: 

 

D’una banda sorprèn el fet de que un edifici relativament nou obtingui una certificació 

de grau energètic D, amb la seves condicions generals, i mantingui una dependència 

tan gran vers una única font de combustible.  

 

D’altra banda observar com, amb modificacions relativament senzilles, a partir del 

projecte inicial, es poden reduir fins a un 25% les emissions de CO² a partir de les 

dades obtingudes a través dels programes i coneixent els diferents recursos 

energètics dels que es disposen.  

 

Finalment, d’entre les diferents solucions proposades es destaca com, a vegades, 

canvis que a priori poden semblar decisius, com són la orientació o l’estudi correcte 

del sistema envolvent, poden significar un rendiment inferior respecte al fet d’escollir 

una font de combustible òptima. Personalment penso que, actualment, existeixen una 

gran varietat de recursos que permeten altres fonts alternatives que evitin les 

emissions de CO² generades i ha de ser aquest el camí d’investigació i pràctica dins 

del món de la construcció. 

 

• Per finalitzar, les diferents estratègies proposades, a nivell nacional i a nivell 

autonòmic, pronostiquen la reducció dels gasos causants de l’efecte hivernacle de 

forma significativa com a resultat de la implantació dels diferents sistemes 

energèticament eficients en els edificis de nova construcció. 

 

En el cas d’Espanya, la Estrategia Espanyola d’Eficiència Energètica (2004/2012) 

valora un estalvi energètic del consum d’energia, en el sector de la construcció del 

8% per a l’any 2012. A nivell autonòmic, el Pla de l’Energia de Catalunya (2006/2015) 

considera un estalvi del consum d’energia final amb l’aplicació de les accions per a 

l’augment de l’eficiència energètica i la instauració de sistemes de generació a través 

d’energies renovables en la edificació d’un 10% per al 2015. 
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8 ANNEXOS 

 

En aquest apartat es vol justificar la presència dels diferents annexos adjunts al projecte final 

de carrera. En total s’han realitzat dos annexos, presentats com a documentació adjunta, 

que són els següents: 

 

Annex I: Estudi dels tancaments, anàlisi i composició. 

 

En aquest primer annex es desenvolupa l’estudi dels diferents tancaments d’interès per al 

projecte analitzant la seva composició, dins de la qual es mostraran els diferents valors 

tèrmics, acústic, i general, d’interès a més de permetre visualitzar la geometria general de 

les capes d’aquests. 

 

L’interès d’aquest annex és obvi degut a que es permet afegir una informació adicional, de 

caràcter tècnic i compositiu, dels diferents materials que alhora serveix com a base de càlcul 

de les diferents simulacions realitzades al projecte. 

 

Annex II: Galeria fotogràfica de l’execució de l’obra del Bisbat de Terrassa. 

 

En el segon annex presentat es realitza una selecció de les diferents fotografies realitzades 

durant el període de seguiment de l’obra. En aquest recull es pretèn mostrar, de forma més 

amena i intuitiva, les diferents composicions dels tancaments, detalls constructius i general 

informació d’interès pel projecte. 

 

L’interès d’aquest annex recau en la facilitat comprensiva que permet una selecció de 

fotografies i que alhora permet un millor coneixement de les tècniques constructives així com 

geometria dels materials, aspectes, textures, etc… 

 

Annex III: Estudi del grau d’eficiència. 

 

Al tercer annex s’inicia l’estudi del grau d’eficiència energètica de l’edifici basant-nos en els 

diferents resultats obtinguts amb el programa DesignBuilder i Lider/Calener VYP. En aquest 

tercer document es pretèn realitzar un anàlisi més profund del RD 47/2007, normativa que 

descriu la metodologia d’anàlisi necessària per a poder realitzar la catalogació, així com 

exposar les diferents dades, entre les quals destaquen les emissions de CO² o el consum 

total i parcial de les diferents instal.lacions. 
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11 CONTINGUT DEL CD 
 
 
Amb el projecte final de carrera titulat “Anàlisi de l’eficiència energètica del projecte del 

Bisbat de Terrassa” s’adjunta un cd amb el següent contingut: 

 

• Projecte de “L’anàlisi de l’eficiència energètica del projecte del Bisbat de Terrassa” 

en format PDF. 

 

• Annexos del projecte de “L’anàlisi de l’eficiència energètica del projecte del Bisbat de 

Terrassa” en format  PDF. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


